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INEXIGIBILIDADE NO. 10/2015 . CONTRATO

Contrato n"035/20í5

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
cÊueRos ellueuríctos euE

EXIB=,3' 5f =^B -?J"J' 8'l?,li
ALICE DEMGENSKI TRADENKA,
COMO ABAIXO SE DECLARA.

1

o MuNtcíplo DE cÂNDtDo DE ABREU, Estado do paraná, pessoa
jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ/MF sob ne 76.175.926/0001-80, com
sede administrativa nesta cidade à Avenida Paraná ne 3, neste ato represenlado pelo
seu Prefeito Municipal, em pleno exercício do mandato e funções, Dr. JOSE MARIA
REIS JUNIOR, brasileiro, casado, médico-veterinário, portador da cédula de identidade
ne RG-5.711.342-'l-SESP/PR e do CPF/MF nq 024.056.029-97, residente e domiciliado
nesta cidade, adiante denominado simplesmente CONTRATANTE, ora com respaldo
em disposições da Lei Orgânica do Município; e de outro lado, o Sr(a), ALICE
DEMGENSKI TRADENKA, brasileiro(a), inscrito(a) na DAP no
SAF0005378380898715681329, residente e domiciliado nesta cidade de Cândido de
Abreu, Estado do Paraná, acordam e justam firmar o presente contrato, nos termos da
Lei Federal no 8.666193, de 21 de junho de 1993 e suas.alterações posteriores,
atendendo ainda a Lei no. 11.94712009 e Resolução/FNDE/CD no.038/2009, bem como
as condições estabelecidas no Edital de Chamamento Público no 0612015 e
lnexigibilidade no 1012015 e seus Anexos, assim como pelas cláusulas a seguir
expressas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
É objeto desta contrataçãota aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar
e/ou empreendedor familiar rural para atender o Programa PNAE (Programa Nacional
de Alimentação Escolar) destinado à alimentação escolar nas Escolas Municipais, até
3111212015, descritos nos itens enumerados na Cláusula Primeíra, Parágrafo Único, de
acordo com o Edital de Chamamento Público n.o 06/2015 e consequente processo de
lnexigibilidade no 1012015, os quais ficam fazendo parte integrante do presente contrato,
indep.endentemente de anexação ou transcrição, conforme depôrição a seguir:
PARAGRAFO UNICO- A CONTRATADA entregará os produtos de acordo com a
relação contida na lnexigibitidade n" 1012015.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO GOMPROMETIMENTO DO CONTRATADO
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura
Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no PROJETO DE VENDA DE
GÊNEROS ALTMENTíGIoS DA AGRIcULTURA FAMILIAR (ANExo IV) paTte
integrante deste lnstrumento.
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clÁusulA TERcEIRA: LrMrrE TNDIvTDUAL DE vENDA
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e
Empreendedor Familiar Rural, neste ato denominado CONTRATADO, será de até R$
9.000,00 (nove mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

cLÁusuLA QUARTA - DAS oBRrcAÇÕes oa GoNTRATANTE
Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a:

§ 1) - Efetuar o pagamento na forma convencionada neste lnstrumento;
§ 2o) - Realizar rigorosa conferência das características dos objetos entregue, pela
Comissão ou servidor designados, somente atestando os dôcumentos da despesa
quando comprovada a entrega total, fiel e correta do objeto.

cLÁusuLA QUTNTA - DAS OBRtcAÇÕeS Oe CONTRATADA
Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste
Contrato e na Iegislação pertinente, as seguintes:
§ 1o) Orientar tecnicamente os responsáveis pela utilização dos produtos, fornecendo
os esclarecimentos necessários a sua perfeita utilização;
§ 20) Proceder à entrega dos produtos, de forma a não ser danificado durante a
operaçáo de transporte, acompanhado sempre de 02 (duas) viàs da fatura comercial,
com as especificações detalhadas ou documento equivalente, para conferência;
§ 30) Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
§ 4o) A contratada deverá apresentar para aprovação da CONTRATANTE, toda vez
que for necessário, resultado de testes, ensaios, amostras e demais dados
informativos sobre o produto, de modo que permita sua perfeita identificaçã: quanto à
qualidade e procedência.

§ st) n COúfnnfnNTE reserva se o direito de recusar todo e qualquer produto que
não atender as especificaçôes contidas no edital, ou que seja considerado inadequado
pela contratante.
§ 6") Atender aos chamados da CONTMTANTE, devidamente formalizados, no
máximo em até 48 (quarenta e oito) horas, tomando as providências necessárias para
reparar ou substituir o objeto no prazo de até 02 (dois) dias corridos, enquanto estiver
dentro do prazo de vigência do contrato;
§ 70) Responder por todos os ônus referentes à entrega do objeto ora contratado,
desde os salários do pessoal, como também os encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente Coôtrato;
§ 8o) Garantir a titularidade de todo e qualquer direito de propriedade industrial
envolvido nos produtos, assumindo a responsabilidade por eventuais ações e/ou
reclamaçôes, de modo a assegurar à CONTRATANTE a plena utilização dos produtos
adquiridos ou a respectiva indenizaçâo;
§ 90) Responder pelos dahos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus
empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de ação, ou
de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu
nome agir;

§ 1 0o) Responsabilizar-se:
a) Por quaisquer acidentes na entrega dos produtos, inclusive quanto is redes de
serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem
destruição ou danificação do objeto, inclusive aqueles que, na hipotese de mora
CONTRATADA, decorram de caso fortuito ou força maior, estendendo-se essa
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responsabilidade até a assinatura do "Termo de Recebimento Definitivo do
integral liquidação de indenização acaso devida a terceiros;
b) Pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e
trabalhistas, e quaisquer despesas referentes ao objeto, inclusive licença em
repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e dos
documentos a ele relativos, se necessário.
c)
CLAUSULA SEXTA: DA INFORMAçAO AO MDA
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,
consoante a o 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 SÉTMA: Do PRAZo DE ENTREGA
O início para entrega das mercadorias será imediatamente após o recebimento da
autorização de fornecimento, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo
do fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até 31 de dezembro de
2015.
a) A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de
acordo com EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO n.o 06/2015.
b) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de
Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela a,imentação
no local de entrega, consoante o anexo deste Contrato.

cLÁusuLA oTTAVA: DO PREÇO
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$ 959,56 (novecentos e cinqüenta e nove reais e
cinqüenta e seis centavos).

CLÁUSULA NONA: DO PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:
§ 1o - A contratada emitirá nota fiscal ou nota do produtor, dos produtos fornecidos e
encaminhará a Divisão de Compras da Prefeitura Municipal para as necessárias
anotações e carimbo no ver§o com visto do responsável.
§ 2o - A contratante pagará a contratada os preços em real estabelecidos na proposta,
os quais incluem todos os custos necessários à perfeita execução do contrato,
englobando, mas não se limitando às despesas com fretes, seguros e tributos

§ 3o - Sobre os valores faturadós não incidirá nenhum realusie adicional em razão do
prazo de pagamento das faturas.
O pagamento será efetuado através da Secretaria Municipal de.Finanças do Município
de Cândido de Abreu, de acordo com o seguinte cronograma:
a) Os pagamentos serão efetuados após a entrega da nota fiscal/produtor,
devidamente atestada pelo recebedor dos materiais e serviços e somente acontecerão
nos dias 10 e/ou 20 de cada mês, de acordo com a data da entrega da nota
fiscal/produtor, conforme estabelecido no cronograma de pagamento - Anexo Vll.
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§ 4o - Os pagamentos serão efetuados através da Secretaria Mun
Finanças do MUNTCípIO Oe CÂNDIDO DE ABREU, diretamente na conta
bancária indicada pelo fornecedor, não sendo admitida outra forma
pagamento.
§ 5o - Caso nas datas estipuladas para pagamento não tenha expediente na Prefeitura
Municipal de Cândido de Abreu, transfere-se o mesmo para o primeiro dia útil que se
seguir.
§ 6o - Em caso de não cumprimento pela CONTRATADA de disposição contratual, os
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer
outras disposições contratuais.

cLÁusuLA DECTMA: DO PREÇO FTNAL
No valor mencionado na Cláusula Oitava estão incluídas as despesas com frete,

: recursos humanos e matêriais, assim como com os enc€rgos fiscais, sociais, :i i

comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao
cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA DÉcIMA PRIMEIRA: DA ucÊNcte
O presente contrato vigoraÉ da sua assinatura ate 31 de dezembro de 2015

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS RECURSOS FINANCÊINOS:
As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos
específicos classificados conforme abaixo:

06.OO2 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.01023 Execução do Programa FNDE Merenda Escolar
0950-133-3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO I

06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.01023 Execução do Programa FNDE Merenda Escolar
0940-000-3. 3. 90. 30. 00. 00 MATERTAL DE CONSU MO

cLÁusuLA DÉctMA TERêEIRA: DA GUARDA Dos DocuMENTos (FoRNEcEDoR)
O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos,
cópias das Notas Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos participantes do
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentaçãp
Escolar, estando à disposição pare comprovação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA GUARDA DOS DOCUMENTOS (ENTIDADE)
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos das
Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados
nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à
disposição para comprovação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA RESPONSABILIDADE POR DANOS
E de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento
de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindc esta responsabilidade à
fiscalização

A!* pí
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cr-Áusule oÉcrua sEXTA: DA supREMActA Do INTERESSE púaulco
O CONTRATANTE em razáo à supremacia dos interesses públicos sobre
interesses
particulares poderá
a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de
interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão
do CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o côntrato sem culpa do
CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o
aumento da remuneração respectiva ou a indenizaçâo por despesas já realizadas.

cLÁusuLA DÉctMA sÉlnll: DA coBRANçA DA MULTA
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso,
cobrada judicialmente. . :

cLÁusuLA DÉctutA orrAVA: DA FtscALtzAçÃo
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de
Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e
outras Entidades designadas pelo FNDE

CLÁUSULA DÉCIMA NoNA: DA REGÊNcIA
O presente contrato rege-se, ainda, pelo CHAMAMENTO PUBLICO n.o 04t2014, pela
Resolução CD/FNDE no 038/2009, pela Lei n'11.94712009 e a Lei 8.666/95 e o
dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será apticada,
também, onde o contrato for omisso.

CLÁUSULA uGÉSIMA: Do ADITAMENTo
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as
partes, resguardada as suas condições essenciais.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: DAS GoMUNICAçoES ENTRE AS PARTES
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por
meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de
recebimento, por fax, transàiitido pelas partes.

CLÁUSULA uGÉStMA SEGUNDA: DA REScIsÃo , :

Este Contrato, desde que ôbservada a formalização preliminar à sua efetivação, por
carta, consoante Cláusula Vigésima - Primeira, poderá ser rescindido, de pleno direito,
independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos
seguintes casos.
a) por acordo entre as partes;
b) pela inobservância de qualquer de suas condições;
c) quaisquer dos motivos previstos em lei.

[9nrici
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clÁusule vrcÉsrnllA TERcETRA: DA RescrsÃo \ _J
O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste CôntatOlic: /
assim como a execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em sW
Cláusulas e Condições, dará direito à CONTRATANTE de rescindi-lo mediante
notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito, exceto o de
receber o estrito valor correspondente ao fornecimento realizado, desde que esteja de
acordo com as prescrições ora pactuadas e asseguradas a defesa prévia.
Parágrafo único - O Contrato poderá, ainda, ser rescindido nos seguintes casos:
a) Decretação de falência, pedido de concordata ou dissolução da CONTRATADA;
b) Alteração do contrato social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
CONTRATADA, que, a juizo da CONTRATANTE, prejudique a execução deste pacto;
c) Transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este Contrato, sem prévia e
expressa autorização da CONTRATANTE;

, d) Cometimento reiterado de faltas, devidamente anotadas em registro proprio;
e) No interesse da CONTRATANTE, mediante comunicação com antecedência de 15
(quinze) dias, com o pagamento dos objetos adquiridos até a data comunicada no
aviso de rescisão.
f) No interesse da Administração, nas hipóteses previstas no Art. 77 da Lei n.o 8.666/93.

GLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: Do FoRo
O Foro para solucionar os litígios decorrentes do presente Contrato é o da Comarca
de Cândido de Abreu, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

cLÁusuLA uGÉsrMA eutNTA: DAS Dlspos!çÕes rtruats
Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e
exclusiva do acordo entre elas celebrado. 

,

Fica eleito o Foro da Comarca de Cândido de Abreu/PR para dirimir quaisquer dúvidas
a respeito do cumprimento do presente Contrato.

E, por estarem justos e contratados, lavrou-se o presente contrato, em duas vias em
originais de igual teor e forma que, depois de lido e achado conforme, é assinado
pelas partes, juntamente corn duas testemunhas.

Cândido de Abreu/PR, 21 de maio de 2015.

W»-**-J" i
Alice Demgenski,TradenkaJunior
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INEXIGIBILIDADE NO. 1O/20í 5 . CONTRATO

Contrato no036/20í5

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
cÊrueRos lunaeuríctos euE
ENTRE S! FAZEM O UIUI,IICÍPIO DE
cÂttoloo DE 'ABREU E o sR(A).
ADOLFO EURICO REINECK, COMO
ABAIXO SE DECLARA.

:

o naurulcíPlo DE cÂttoloo DE ABREU, Estado do paraná, pessoa
jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ/MF sob ne 76.175.926/0001-80, com
sede administrativa nesta cidade à Avenida Paraná nq 3, neste ato represenlado pelo
seu Prefeito Municipal, em pleno exercício do mandato e funçÕes, Dr. JOSÉ MARIA
REIS JUNIOR, brasileiro, casado, médico-veterinário, portador da cédula de identidade
nq RG-5.711.342-1-SÉSP/PR e do CPF/MF ne 024.056.029-97, residente e domiciliado
nesta cidade, adiante denominado simplesmente GONTRATANTE, ora com respaldo
em disposições da Lei orgânica do Município; e de outro lado, o sr(a), ADoLFo
EURICO REINECK, brasileiro(a), inscrito(a) na DAp no
SDW0221663199041611090957, residente e domiciliado nesta cidade de Cândido de
Abreu, Estado do Paraná, acordam e justam firmar o presente contrato, nos termos da
Lei Federal no 8.666193, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores,
atendendo ainda a Lei no. 11.94712009 e Resolução/FNDE/CD no.038/2009, bem como
as condiçôes estabelecidas no Edital de Chamamento Público no 0612015 e
lnexigibilidade no 1012015 e seus Anexos, assim como pelas cláusulas a seguir
expressas:

CLÁUSULA PRTMEIRA: DO OBJETO
É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar
e/ou empreendedor familiar rural para atender o Programa PNAE (Programa Nacional
de Alimentação Escolar) destinado à alimentação escolar nâs Escolas Municipais, até
3111212015, descritos nos itens enumerados na Cláusula Primeira, Parágrafo único, de
acordo com o Edital de Chamamento Público n.o 06/2015 e consequente processo de
lnexigibilidade no 1 012015, os quais ficam fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição, conforme descrição a seguir:
PARAGRAFO UNICO- A CONTRATADA entregará os produtos de acordo com a
relação contida na lnexigibilidade n' 1012015.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO COMPROMETIMENTO DO CONTRATADO
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura
Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no pRoJETo DE VENDA DE
GÊNEROS ALIMENTíCIOS DA AGRTCULTURA FAMILTAR (ANEXO IV) PATTE
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CLAUSULA TERCEIRA: LIMITE INDIVIDUAL DE VENDA
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do
Empreendedor Familiar Rüral, neste ato denominado CONTRATADO, será de até R$
9.000,00 (nove mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

cLÁusuLA QUARTA - DAS OBRtcAçOeS Oe CONTRATANTE
Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a.

§ 1") - Efetuar o pagamento na forma convencionada neste lnstrumento;
§ 2o) - Realizar rigorosa conferência das características dos objetos entregue, pela
Comissão ou servidor deSignados, somente atestando os documentos da despesa

" quando comprovada a entrega total, fiel e correta do objeto. i
j

, CLAUSULA QUTNTA - DAS OBRIGAçOES DA CONTRATADA"'Constituem obrigações da CONTÍiATADA, além de outras previstas neste
Contrato e na legislação pertinente, as seguintes:
§ 1o) Orientar tecnicamente os responsáveis pela utilização dos produtos, fornecendo
os esclarecimentos necessários a sua perfeita utilização;
§ 20) Proceder à entrega dos produtos, de forma a não ser. danificado durante a
operação de transporte, acompanhado sempre de 02 (duas) vias da fatura comercial,
com as especificações detalhadas ou documento equivalente,. para conferência;
§ 30) Manter, durante a execução do Contrato, todas as condiçôes de habilitação e
qualificação exigidas na licitação,
§ 4") A contratada deverá apresentar para aprovação da CONTRATANTE, toda vez
que for necessário, resultado de testes, ensaios, amostras e demais dados
informativos sobre o produto, de modo que permita sua perfeita identificação quanto à
qualidade e procedência.

§ 5o) A CONTRATANTE reserva se o direito de recusar todo e qualquer produto que
não atender as especificaçôes contidas no edital, ou que seja consideiado'inadequado
pela contratante. ,

§ 6) Atender aos chamados da CONTRATANTE, devidamgnte formalizados, no
máximo em até 48 (quarenta e oito) horas, tomando as providências necessárias para
reparar ou substituir o objeto no prazo de até 02 (dois) dias iorridos, enquanto estiver
dentro do prazo de vigência do contrato;
§ 70) Responder por todog os ônus referentes à entrega do objeto ora contratado,
desde os salários do pessoá|, como também os encargos trabalhistas, previdencíários,
fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente Contrato;
§ 8") Garantir a titularidade de todo e qualquer direito de propriedade industrial
envolvido nos produtos, assumindo a responsabilidade por eventuais ações e/ou
reclamações, de modo a assegurar à CONTRATANTE a plena utilização dos produtos
adquiridos ou a respectiva iridenizaçáo
§ 90) Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus
empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razáo de acidentes ou de ação, ou
de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu
nome agir;

§ 1 0o) Responsabilizar-se:
a) Por quaisquer acidentes na entrega dos produtos, inclusíve quanto às redes de
serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem a
destruição ou danificação do objeto, inclusive aqueles que, ná hipótese de mora da
CONTRATADA, decorram de caso fortuito ou força malor; estendendo-se essa
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responsabilidade até a assinatura do "Termo de Recebimento Definitivo do Objeto"
integral liquidação de indenização acaso devida a terceiros;

\rn
C-'ot

b) Pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e --t-_\Ilhricr./
trabalhistas, e quaisquer despesas referentes ao objeto, inclusive licença
repartições públicas, registros, publicaçôes e autenticações do Contrato e
documentos a ele relativos, se necessário.
c)
CLAUSULA SEXTA: DA INFORMAÇAO AO MDA
OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS
deverão informar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA as valores
individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios,
consoante a o 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 SÉTIMA: Do PRAZo DE ENTREGA
O início para entrega das mercadorias será imediatamente após o recebimento da
autorização de fornecimento, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo
do fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até 31 de dezembro de
2015.
a) A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais" dias e quantidades de
acordo com EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO n.o 06/201,5
b) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de
Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação
no local de entrega, consoánte o anexo deste Contrato.

CLÁUSULA OITAVA: DO PREÇO
Pelo fornecimento dos gênêros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de
Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A)
receberá o valor total de R$ 960,50 (novecentos ê sessenta reais e cinqüenta
centavos).

CLÁUSULA NONA: DO PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:
§ 1o - A contratada emitirá nota fiscal ou nota do produtor, clos produtos fornecidos e
encaminhará a Divisão de Compras da Prefeitura Municipal para as necessárias
anotações e carimbo no verso com visto do responsável.
§ 2o - A contratante pagará a contratada os preços em real estabelecidos na proposta,
os quais incluem todos os custos necessários à perfeita execução do contrato,
englobando, mas não se limitando às despesas com fretes, seguros e tributos
incidentes sobre os produtos adjudicados.
§ 3o - Sobre os valores faturadós não incidirá nenhum reajuste adicional em razão do
prazo de pagamento das faturas.
O pagamento será efetuado através da Secretaria Municipal de Finanças do Município
de Cândido de Abreu, de acordo com o seguinte cronograma:
a) Os pagamentos serão efetuados após a entrega da nota fiscal/produtor,
devidamente atestada pelo recebedor dos materiais e serviços e somente acontecerão
nos dias 10 e/ou 20 de cada mês, de acordo com a data da entrega da nota
fiscal/produtor, conforme estabelecido no cronograma de pagamento - Anexo Vll.
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§ 4o - Os pagamentos serão efetuados através da Secretaria Municipal
Finanças do MUNIGípIO Oe CÂNDIDO DE ABREU, diretamente na conta §o"àbancária indicada pelo fornecedor, não sendo admitida outra forma 

f$," gg,L_r*'pagamento.
§ 5o - Caso nas datas estipuladas para pagamento não tenha expediente na Prefeitüp » b1
Municipal de Cândido de Abreu, transfere-se o mesmo para o primeiro dia útil Oue s§f/
seguir.
§ 6o - Em caso de não cumprimento pela CONTRATADA de disposição contratual, os
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer
outras disposições contratuais.

cLÁusuLA DÉcrMA: Do PREÇo FTNAL
No valor mencionado na Cláusula Oitava estão incluídas as despesas com frete,
recursos humanos e matêriais, 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 DÉCIMA PRIMEIRA: DA ucÊNcn
o presente contrato vigorará da sua assinatura ate 31 de dezembro de 201s

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:
As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos
específicos classificados conforme abaixo:

06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.060í.01023 Execução do Programa FNDE Merenda Escôlar
0950-133-3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.01023 Execuçflo do Programa FNDE Merenda Escolar
0940-000-3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO

cLÁusuLA DEctMA TERcEIRA: DA GUARDA Dos DocuMENTos (FoRNEcEDoR)
o coNTRATADo FoRNEcEDoR deverá guardar pelo prazo de s (ci:co) anos,
cópias das Notas Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos participantes do
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação
Escolar,estandoàdisposiçãoparacomprovação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA GUARDA DOS DOCUMENTOS (ENTIDADE)
O CONTRATANTE se corhpromete em guardar pelo prazô de 5 (cinco) anos das
Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados
nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à
disposição para comprovação.

GLÁUSULA DECIMA QUINTA: DA RESPONSABILIDADE POR DANOS
E de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento
de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à
fiscalização.
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cuÁusule oÉcrme sEXTA: DA supREMActA Do TNTERESSE púeuco
O CONTRATANTE em razáo à supremacia dos interesses públicos sobre
interesses
particulares poderá
a) modiÍicar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de
interesse público, respeitando os direitos do CONTMTADO;
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 coirtrato sem culpa do
CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o
aumento da remuneração respectiva ou a indenizaçâo por despesas já realizadas.

cLÁusuLA DÉcrMA sÉnme: DA coBRANçA DA MULTA.
A multa aplicada apos regular processo administrativo poderá ser descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso,
cobrada judicialmente.

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

CLÁUSULA DÉCIMA NoNA: DA REGÊNcIA 
:

O presente contrato rege-se, ainda, pelo CHAMAMENTO PUBLICO n.o 04t2014, pela
Resolução CD/FNDE no 038/2009, pela Lei n" 11.94712009 e a Lei 8.666/95 e o
dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada,

CLÁUSULA UGÉSIMA: Do ADITAMENTo 
,

Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as
partes,resguardadaaSSuaScondiçõesessenciais.

cLÁusuLA vrGÉsrMA pRtMEtRA: DAS coMUNtcAçoES ENTRE AS pa RTES
As comunicações com origem neste contrato deverão ser forrnais e expressas, por
meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de
recebimento, por fax, transrhitido pelas partes.

CLÁUSULA uGÉSIMA SEGUNDA: DA RESGISÃo
Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por
carta, consoante Cláusula Vigésima - Primeira, poderá ser rescindido, de pleno direito,
independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos
seguintes casos:
a) por acordo entre as partes,
b) pela inobservância de qualquer de suas condições;
c) quaisquer dos motivos previstos em lei.

Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43) 3476-1222- ramat 209 - CEP: 84.470-0@
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clÁusur-R vrcÉsruA TERcEIRA: DA ResclsÃo .,
O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste Contratb

9e t,)
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assim como a execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas
Cláusulas e Condiçôes, dará direito à CONTRATANTE de rescindi-lo mediante
notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito, exceto o de
receber o estrito valor correspondente ao fornecimento realizado, desde que esteja de
acordo com as prescrições ora pactuadas e asseguradas a defesa prévia.
Parágrafo único - O Contrato poderá, ainda, ser rescindido nos seguintes casos:
a) Decretação de falência, pedido de concordata ou dissolução da CONTRATADA;
b) Alteração do contrato social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
CONTRATADA, que, a juizo da CONTMTANTE, prejudique a execução deste pacto;
c) Transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este Contrato, sem prévia e
expressa autorização da CONTRATANTE;
d) Cometimento reiterado de faltas, devidamente anotadas ern registro próprio;
e) No interesse da CONTRATANTE, mediante comunicação com antecedência de 15
(quinze) dias, com o pagamento dos objetos adquiridos até á data comunicada no
aviso de rescisão.
f) No interesse da Administração, nas hipóteses previstas no Art. 77 da Lei n.o 8.666/93.

CLÁUSULA VIGESIMA QUARTA: DO FORO
O Foro para solucionar os litígios decorrentes do presente Contrato é o da Comarca
de Cândido de Abreu, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

cLÁusuLA vtcÉsrMA eutNTA: DAS DtspostçÕes rtrunls
Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e
exclusiva do acordo entre elas celebrado.
Fica eleito o Foro da Comarca de Cândido de Abreu/PR para dirimir quaisquer dúvidas
a respeito do cumprimento do presente Contrato. 

r ,

E, por estarem justos e contratados, lavrou-se o presente contrato, em duas vias em
originais de igual teor e forma que, depois de lido e achado conforme, é assinado
pelas partes, juntamente com duas testemunhas. . ,

Cândido de Abreu/PR, 21 de maio de 2015.

xoA#k.rwAdolfo EuricoJunior

Testemunhas: 1 20:
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INEXIGIBILIDADE NO. íO/20í 5 . CONTRATO

Contrato no037/20í5

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
cÊruenos eumerurictos euE
ENTRE sr FazEM o MuNtcípto DE
cÂNDrDo DE ABREU E o sR(A).
AUGUSTO MIKOTA, COMO ABAIXO
SE DECLARA.

i.. i

o MUNtcíplO DE cÂttotoO DE ABREU, Estado do paraná, pessoa
jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ/MF sob nq 76.175.926/0001-80, com
sede administrativa nesta cidade à Avenida Paraná ne 3, neste ato represen!âdo pelo
seu Prefeito Municipal, em pleno exercício do mandato e funções, Dr. JOSÉ MARIA
REIS JUNIOR, brasileiro, casado, médico-veterinário, portacjor da cédula de identidade
no RG-5.711.342-1-SESP/PR e do CPF/MF no 024.056.029-97, residente e domiciliado
nesta cidade, adiante denominado simplesmente GONTRATANTE, orâ cuÍr1 respaldo
em disposições da Lei Orgânica do Município; e de outro lado, o Sr(a), AUGUSTO
MIKOTA, brasileiro(a), inscrito(a) na DAP no SDW039086631 991 17 12131024, residente
e domiciliado nesta cidade de Cândido de Abreu, Estado do Paraná, acordam e justam
firmar o presente contrato, nos termos da Lei Federal no 8.ô66/93, de 21 de junho de
1993 e suas alterações posteriores, atendendo ainda a Lei no. 11.94712009 e
Resolução/FNDE/CD no. 038/2009, bem como as condições ôstabelecidas no Edital de
Chamamento Público no 06/2015 e lnexigibilidade no 1012015 e seus Anexos, assim
como pelas cláusulas a seguir expressas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
I

É objeto desta contratação, a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar
eiou empreendedor familiar rural para atender o Programa PNAE (Programa Nacional
de Alimentação Escolar) destinado à alimentação escolar nas Escolas Municipais, até
3111212015, descritos nos itens enumerados na Cláusula Primeira, Parágrafo Único, de
acordo com o Edital de Chamamento Público n.o 06/2015 e consequente processo de
lnexigibilidade no 10/2015, es quais ficam fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição, conforme descrição a seguir:
PARAGRAFO UNICO- A CONTRATADA entregará os prodçrtos de acordo com a
relação contida na lnexigibiiidade n' 1012015.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO COMPROMETIMENTO DO CONTRATADO
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura
Familiar ao CONTRATAI,ITE conforme descrito no PROJETO DE VENDA DE
GÊNEROS ALIMENTícIoS DA AGRIcULTURA FAMII.IAR (ANExo Iv} paTte
integrante deste lnstrumento.
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CLAUSULA TERCEIRA: LIMITE INDIVIDUAL DE VENDA
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e d
Empreendedor Familiar Rural, neste ato denominado CONTRATADO, será de até R$ É)uhric:

9.000,00 (nove mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

cLÁusuLA QUARTA - DAS OBRtcAÇOeS Ol GONTRATANTE
Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a:
§ 1) - Efetuar o pagamento na forma convencionada neste lnstrumento;
§ 2") - Realizar rigorosa conferência das características dos, objetos entregue, pela
Comissão ou servidor designados, somente atestando os dôcumentos da despesa
quandocomprovadaaentregatotal,fielecorretadoobjeto.

cLÁusuLA eurNTA - DAS oBRtcAÇôes oa coNTRATAbA I

Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste
Contrato e na Iegislação pertinente, as seguintes: ;

§ 1o) Orientar tecnicamente os responsáveis pela utilização dos produtos, fornecendo
os esclarecimentos necessários a sua perfeita utilização;
§ 20) Proceder à entrega dos produtos, de forma a não ser danificado durante a
operação de transporte, acompanhado sempre de 02 (duas) viás da fatura comercial,
com as especificações detálhadas ou documento equivalente, para conferência;
§ 3o) Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
§ 4o) A contratada deverá apresentar para aprovação da CONTMTANTE, toda vez
que for necessário, resultado de testes, ensaios, amostras e demais dados
informativos sobre o produto, de modo que permita sua perfeita identificação quanto à
qualidade e procedência.

§ St n COrufnnfnNTE reserva se o direito de recusar todo â qualquer produto que
não atender as especificações contidas no edital, ou que seja considerado inadequado
pela contratante.
§ 6o) Atender aos chamados da CONTRATANTE, devidamente formalizados, no
máximo em até 48 (quarentã e oito) horas, tomando as providêçcias necessárias para
reparar ou substituir o objeto no prazo de até 02 (dois) dias ôorridos, enquanto estiver
dentro do prazo de vigência do contrato;
§ 70) Responder por todos os ônus referentes à entrega do objeto ora contratado,
desde os salários do pessoal, como também os encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente Côntrato;
§ 8") Garantir a titularidade de todo e qualquer direito de propriedade industrial
envolvido nos produtos, assumindo a responsabilidade por eventuais ações e/ou
reclamações, de modo a assegurar à CONTRATANTE a plena'ütilizaçâo dos produtos
adquiridos ou a respectiva indenizaçâo;
§ 9") Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus
empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razáo de âcidentes ou de açâo, ou
de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu
nome agir;

§ 10") Responsabilizar-se: u

ãl Por quaisquer acidentes na entrega dos produtos, inclusive quanto às redes de
serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem a
destruição ou danificação do objeto, inclusive aqueles que, na hipotese de mora da
CONTRATADA, decorram "de caso fortuito ou força maÍor, estendendo-se essa
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responsabilidade até a assinatura do "Termo de Recebimento Definitivo do Objeto",§
integral liquidação de indenização acaso devida a terceiros' iób) Pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociai\§f
trabalhistas, e quaisquer despesas referentes ao objeto, inclusive l':ença eni
repartições públicas, registros, publicaçôes e autenticações do Contrato e dos
documentos a ele relativos, se necessário.
c)
CLAUSULA SEXTA: DA INFORMAÇAO AO MDA
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,
consoante a o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para
Alimentação Escolar, êÍn no máximo 30 dias após a assinatura do contrato, por meio
de ferramenta disponibilizada pelo MDA. . ,

CLÁUSULA SÉflMA: Do PRAZo DE ENTREGA 
:

O início para entrega das mercadorias será imediatamente após o recebimento da
autorização de fornecimento, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo
do fornecimento até o término da quantidade adquirida ou ate 31 de dezembrô de
2015.
a) A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de
acordo com EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO n.o 06/2015.
b) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de
Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação
no local de entrega, consoante o anexo deste Contrato.

cLÁusuLA oITAVA: DO PREÇO
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$ 99í,40 (novecentos e noventa e um reais e quarenta
centavos).

CLÁUSULA NONA: DO PAGAMENTO ]

Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:
§ 1o - A contratada emitirá nota fiscal ou nota do produtor, dos'produtos fornecidos e
encaminhará a Divisão de Compras da Prefeitura Municipal para as necessárias
anotações e carimbo no verso com visto do responsável.
§ 2o - A contratante pagará a contratada os preços em real estabelecidos na propostq,
os quais incluem todos os custos necessários à perfeita eiecução do contrato,
englobando, mas não se limitando às despesas com fretes, seguros e tributos
incidentes sobre os produtos adjudicados.
§ 3o - Sobre os valores fatúrados não incidirá nenhum reajuste'adicional em razão do
prazo de pagamento das faturas.
O pagamento será efetuado através da Secretaria Municipalde Finanças do Município
de Cândido de Abreu, de acordo com o seguinte cronograma:
a) Os pagamentos serão efetuados apos a entrega da nota fiscal/produtor,
devidamente atestada pelo recebedor dos materiais e serviços e somente acontecerão
nos dias 10 e/ou 20 de cada mês, de acordo com a data da entrega da nota
fiscal/produtor, conforme estabelecido no cronograma de pagamento - Anexo Vll.
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§ 4o - Os pagamentos serão efetuados através da Secretaria Mun
Finanças do MUNICípIO Oe CÂruOtOO DE ABREU, diretamente na conta

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43) 1476-1222 - ramal 209 - CEP: 84.470-00f.
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bancária indicada pelo fornecedor, não sendo admitida outra
pagamento. ;

§ 5o - Caso nas datas estipuladas para pagamento não tenha expediente na
Municipal de Cândido de Abreu, transfere-se o mesmo para o primeiro dia útil que se
seguir.
§ 6o - Em caso de não cumprimento pela CONTRATADA de disposição contratual, os
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer
outras disposições contratuais. 'r

cLÁusuLA DECTMA: DO PREÇO FTNAL
No valor mencionado na Cláusula Oitava estão incluídas as. despesas com frete,
recursos humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais,
comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras de§pesas necessárias ao
cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA DÉcIMA PRIMEIRA: DA ucÊNcta ;
O presente contrato vigorará da sua assinatura até 31 de dei'embro de 201S

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:
As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos
específicos classificados conforme abaixo:

06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.01023 Execuçâo do Programa FNDE Merenda Esqôtar
0950-1 33-3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.OO2 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.01023 Execução do Programa FNDE Merenda Escolar
0940-000-3. 3. 90. 30. 00. 00 I\íATERIAL DE CONSU MO

cLÁusuLA DÉctMA TERêEIRA: DA GUARDA Dos DocuMENTos (FoRNEcEDoR)
O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos,
cópias das Notas Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos participantes do
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação
Escolar, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA GUARDA DOS DOCUITíENTOS (ENTIDADE)
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos das
Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados
nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à

CLÁUSULA DECIMA QUINTA: DA RESPONSABILTDADE POR DANOS
E de exclusiva responsabilidade do CONTMTADO 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.
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cr-Áusula oÉqma sEXTA: DA supREMActA Do TNTERESSE puBLtco
O CONTRATANTE em razáo à supremacia dos interesses públicos sobre
interesses
particulares poderá
a) modiÍicar 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 dó ajuste;
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do
CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o
aumento da remuneração respectiva ou a indenizaçáo por despesas já realizadas.

cLÁusuLA DÉcrMA sÉrrua: DA coBRANçA DA MULTA
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso,
cobrada judicialmente. 

r

cLÁusuLA DÉctMA otrAVA: DA FtscALtzAçÃo
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Sécretaria Municipal de
Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e
outras Entidades designadaç pelo FNDE

CLÁUSULA DÉCIMA NoNA: DA REGÊNcIA i ,

O presente contrato rege-se, ainda, pelo CHAMAMENTO PUBLICO n.o 04t2Q14 pela
Resolução CD/FNDE no 038/2009, pela Lei n'11.94712009 e a Lei 8.e66/95 e o
dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada,
também, onde o contrato for omisso.

CLÁUSULA uGÉSIMA: Do ADITAMENTo
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as
partes, resguardada as suas condições essenciais.

cLÁusuLA vlcÉstuA pRiMEtRA: DAS coMUNlcAçoES ENTRE As pARTEs
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por
meio de carta, que somente terá validade se enviada inediante registro de
recebimento, por fax, transmitido pelas partes.

cLÁUSULA uGÉSIMA SEGUNDA: DA REScISÃo
Este Contrato, desde que ôbservada a formalização preliminar à sua efetivação, por
carta, consoante Cláusula Vigésima - Primeira, poderá ser rescindido, de pleno direito,
independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos
seguintes casos.
a) por acordo entre as partes;
b) pela inobservância de qualquer de suas condições;
c) quaisquer dos motivos previstos em lei.
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clÁusula ucÉsttuA TERcETRA: DA nesctsÃo
O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste Contrato,
assim como a execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas
Cláusulas e Condições, dará direito à CONTRATANTE de rescindi-lo mediante
notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito, exceto o de
receber o estrito valor correspondente ao fornecimento realizado, desde que esteja de
acordo com as prescrições ora pactuadas e asseguradas a defesa prévia.
Parágrafo único - O Contrato poderá, ainda, ser rescindido nos seguintes casos:
a) Decretação de falência, pedido de concordata ou dissolução da CONTRATADA;
b) Alteração do contrato social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
CONTRATADA, que, a juizo da CONTRATANTE, prejudique'a execução deste pacto;
c) Transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este Contrato, sem prévia e
expressa autorização da CONTRATANTE;
d) Cometimento reiterado dê faltas, devidamente anotadas ein r,egistro próprio;
e) No interesse da CONTRATANTE, mediante comunicação com antecedência de 15
(quinze) dias, com o pagamento dos objetos adquiridos alé a data comunicada no
aviso de rescisão.
f) No interesse da Administração, nas hipóteses previstas no Art. 77 da Lei n.o 8.666/93.

CLÁUSULA UGÉSIMA QUARTA: Do FoRo
O Foro para solucionar os litígios decorrentes do presente Contrato é o da Comarca
de Cândido de Abreu, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado

cLÁusuLA ucÉsruA eütNTA: DAS Dtsposrçoes rlruais
Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestaçâo final, completa e
exclusiva do acordo entre elas celebrado.
Fica eleito o Foro da Comarca de Cândido de Abreu/PR para dirimir quaisquer dúvidas
a respeito do cumprimento do presente Contrato.

,,'i,
E, por estarem justos e contratados, lavrou-se o presente contrato, em duas vias em
originais de igual teor e forma que, depois de lido e achâdo conforme, é assinado
pelas partes, juntamente com duas testemunhas.

Cândido de Abreu/PR, 21 de maio de 2015.

Augusto Mikota

Testemunhas: 20:
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INEXIGIBILIDADE NO. 10/2015 . GONTRATO

Contrato no038/2015

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
cÊuenos RluuenrÍctos euE
ENTRE st FAZEM o uutucipto DE
cÂNDlDo DE ABREU E o sR(A).
GLEONTCE GARCIA MARTINS ROTA,
COMO ABAIXO SE DECLARA.

^,O MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU, Estado do Paraná, pessoa
jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ/MF sob ne 76.175.926/0001-80, com
sede administrativa nesta cidade à Avenida Paraná ne 3, neste ato represenlado pelo
seu Prefeito Municipal, em'pleno exercício do mandato e funiões, Di. JOSÉ MARTA
REIS JUNIOR, brasileiro, casado, médico-veterinário, portador da cédula de identidade
no RG-5.711.342-1-SESP/PR e do CPF/MF no 024.056.029-97, residente e domiciliado
nesta cidade, adiante denominado simplesmente CONTRATANTE, ora com respaldo
em disposições da Lei Orgânica do Município; e de outro lado, o Sr(a), CLEONICE
GARCIA MARTINS ROTA, brasileiro(a), inscrito(a) na DAP no
S4F0005726110595319261437, residente e domiciliado nesta cidade de Cândido de
Abreu, Estado do Paraná, acordam e justam firmar o presente contrato, nos termos da
Lei Federal no 8.666193, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores,
atendendo ainda a Lei no. 11.94712009 e Resolução/FNDE/CD no.038/2009, bem como
as condições estabelecidas no Edital de Chamamentb Público no 0612015 e
lnexigibilidade no 1012015 e seus Anexos, assim como pelas cláusulas a seguir
expressas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentíció§ da agricultura familiar
e/ou empreendedor familiar rural para atender o Programa fNAE (Progra,,ra Nacional
de Alimentação Escolar) destinado à alimentação escolar nas Escolas Municipais, até
3111212015, descritos nos itens enumerados na Cláusula Priúeira, Parágrafo Único, de
acordo com o Edital de Chamamento Público n.o 06/2015 e consequente processo de
lnexigibilidade no 10/2015, os quais ficam fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição, conforme dêscrição a seguir:
PARAGRAFO UNICO- A CONTRATADA entregará os produtos de acordo com a
relação contida na lnexigibilidade n" 1012015.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO COMPROMETIMENTO DO CONTRATADO
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura
Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no PROJETO DE VENDA DE
cÊNERos ALTMENTíctos DA AGRTcULTURA FAMIUAR (ANExo rv)
integrante deste lnstrumen(o.
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O limite individual de venda de gêneros alimentícios do,Agricultor Familiar " 6n-- t 1Z- ,/
Empreendedor Familiar Rurral, nesté ato denominado COrufnnfnDO, será de até nS '
9.000,00 (nove mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar. :

clÁusulA euARTA - DAS oBRtcAÇÕes oa coNTRATANTE
Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a:

§ 1o) - Efetuar o pagamento na forma convencionada neste lnstrumento;

§ 2") - Realizar rigorosa conferência das características dos objetos entregue, pela
Comissão ou servidor designados, somente atestando os documentos da despesa
quando comprovada a entrega total, fiel e correta do objeto, 

.

cLÁusuLA QUTNTA - DAS OBRtcAçOeS Ol CONTRATADA
Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste
Contrato e na Iegislação pertinente, as seguintes:
§ 1o) Orientar tecnicamente os responsáveis pela utilização dos produtos, fornecendo
os esclarecimentos necessários a sua perfeita utilização; \

§ 20) Proceder à entrega dos produtos, de forma a não;óer: danificado durante a
operação de transporte, acompanhado sempre de 02 (duas) vias da fatura comercial,
com as especificaçôes detdlhadas ou documento equivalente, pêra conferência;
§ 30) Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
§ 4") A contratada deverá apresentar para aprovação da C_ONTRATANTE, toda vez
que for necessário, resültado de testes, ensaios, amostras e demais dados
informativos sobre o produtó, de modo que permita sua perfeita identificação quanto à
qualidade e procedência. 

.

§ 5") A CONTRATANTE reserva se o direito de recusar todo e qualquer produto que
não atender as especificações contidas no edital, ou que seja considerado inadequado
pela contratante.
§ 6") Atender aos chamados da CONTRATANTE, devidamente formalizados, no
máximo em até 48 (quarenta e oito) horas, tomando as providências necessárias para
reparar ou substituir o objeto no prazo de até 02 (dois) dias corridos, enquanto estiver
dentro do prazo de vigência do contrato;
§ 70) Responder por todos os ônus referentes à entrega do objeto ora contratado,
desde os salários do pessoal, como também os encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente Contrato;
§ 8o) Garantir a titularidade de todo e qualquer direito de .propriedade industrial
envolvido nos produtos, assumindo a responsabilidade por eventuais ações e/ou
reclamações, de modo a assegurar à CONTRATANTE a plena ütilização dos produtos
adquiridos ou a respectiva indenizaçáo;
§ 90) Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus
empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razáo de acidentes ou de ação, ou
de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu
nome agir;

§ 1 0") Responsabilizar-se:
a) Por quaisquer acidentes na entrega dos produtos, inclusive quanto às redes de
serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem a
destruição ou danificação do objeto, inclusive aqueles que,'na hipótese de mora da
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CONTRATADA, decorram de caso fortuito ou força maior, estendendo-se
responsabilidade até a assinatura do "Termo de Recebimento Definitivo do )bjeto" e
integral liquidação de indenização acaso devida a terceiros;
b) Pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e
trabalhistas, e quaisquer.despesas referentes ao objeto, inclusive licença em
repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e dos
documentos a ele relativos, se necessário.
c)
CLAUSULA SEXTA: DA INFORMAçAO AO MDA
OS CONTMTADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS
deverão informar ao Ministério do Desenvolvimento Agráriô - MDA os valores
individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda de';Gêneros Alimentícios,
consoante a o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Alricultura Familiar para

.' Alimentação Escolar, em no máximo 30 dias após a assinatura do contrato, por meio

O início para entrega das mercadorias será imediatamente após o recebimento da
autorização de fornecimentg, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo
do fornecimento até o término da quantidade adquirida oü ate 31 de dezembro de
2015.
a) A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de
acordo com EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO n.o 06/2015
b) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de
Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação
no local de entrega, consoante o anexo deste Contrato.

cLÁusuLA oTTAVA: DO PREÇO
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$ 929,92 (novecentos e vinte e nove reais e noventa e

' dois centavos). '

CLÁUSULA NONA: DO PAGAMENTO

§ 1o -Â contratada emitirá nota fiscal óu nota do produtor, üo§-produtos fornecidos e
encaminhará a Divisão de Compras da Prefeitura Municipal para as necessárias
anotações e carimbo no verso com visto do responsável.
§ 2o - A contratante pagará a contratada os preços em real estabelecidos na proposta,
os quais incluem todos os custos necessários à perfeita execução do contrato,
englobando, mas não se limitando às despesas com fretes, seguros e tributos
incidentes sobre os produtos adjudicados.
§ 3o - Sobre os valores faturados não incidirá nenhum reajuste adicional em razão do
prazo de pagamento das faturas.
O pagamento será efetuado,através da Secretaria Municipal de Finanças do Município
de Cândido de Abreu, de acordo com o seguinte cronograma:
a) Os pagamentos serão efetuados após a entrega da.; nota fiscal/produtor,
devidamente atestada pelo recebedor dos materiais e serviços é somente acontecerão
nos dias 10 e/ou 20 de cada mês, de acordo com a data da entrega da nota
fiscal/produtor, conforme estabelecido no cronograma de pagamento - Anexo Vll.

-," Jg,2 ?\

JY
, ir^

F\§
o

4/r*,,-*^ V1 ,h



PRererruRA oo MuNlcíplo oe CÂNDtDo or Asnru
Esmoo oo PnuNÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (431 3476-1222 - ramat 209 - CEP: U.470-000

§ 4o - Os pagamentos serão efetuados através da Secretaria Mun
Finanças do MUNIGÍpIO oe CÂruOtOO DE ABREU, diretamente na conta
bancária indicada pelo fornecedor, não sendo admitida outra forma
pagamento.
§ 5o - Caso nas datas estipuladas para pagamento não tenha expediente na Prefeitura
Municipal de Cândido de Abreu, transfere-se o mesmo para o primeiro dia útil que se
seguir.
§ 6o - Em caso de não cumprimento pela CONTRATADA de disposição contratual, os
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer
outras disposições contratuais.

cLÁusuLA DÉcrMA: Do PREÇo FTNAL
No valor mencionado na Cláusula Oitava estão incluídas as despesas com frete,
recursos humanos e matêriais, 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 DÉcIMA PRIMEIRA: DA ucÊNcn
o presente contrato vigorará da sua assinatura até 31 de dezembro de 201s

L

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS RECURSOS FINANCETROS:
As despesas decorrentes, da presente licitação correrão poy conta dos recursos
específicos classíficados conforme abaixo: 

,

06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.01023 Execução do Programa FNDE Merenda Escolar
0950-133-3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educaçãó e Cultura
12.361.0601.01023 Execução do Programa FNDE Merenda Escolar
0940-000-3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO

cLÁusuLA DÉctMA TERcEIRA: DA GUARDA Dos Docun ENTos (FoRNEcEDoR)
O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos,
cópias das Notas Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos participantes do
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação
Escolar, estando à disposição para comprovação.

GLÁUSULA DÉGIMA QUABTA: DA GUARDA DoS DocUtT,tENToS (ENTIDADE)
O CONTRATANTE se corhpromete em guardar pelo prazô .de 5 (cinco) anos das
Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados
nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à
disposição para comprovaç_ão.

cLÁusuLA DÉctMA outilra: DA RESpoNSABILIDADE poR DANos
É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento
de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à
fiscalização
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clÁusule oÉcrnna sEXTA: DA supREMAclA Do INTERESsE púeuco
O CONTRATANTE em razâo à supremacia dos interesses públicos sobre
interesses
particulares poderá
a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades
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 sançôes 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-finanôeiro, garantindo-lhe o
aumento da remuner-ação respectiva ou a indenizaçâo por despesas já realizadas.

cLÁusuLA DÉcrMA sÉnma: DA coBRANçA DA MULTA
A multa aplicada apos regular processo administrativo poderá ser descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso,
cobrada judicialmente.

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

CLÁUSULA DÉcIMA NoNA: DA REGÊNch
O presente contrato rege-se, ainda, pelo CHAMAMENTO PUBLICO n.o O4l2Oi4, pela
Resolução CD/FNDE no 038/2009, pela Lei n" 11.94712009 e a Lei 8.6G6/95 e o
dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada,
também, onde o contrato fof omisso.

CLÁUSULA uGÉStMA: Do ADITAMENTo i
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo format entre as
partes, resguardada as suas condições essenciais.

CLÁUSULA uGÉSIMA PRJMEIRA: DAS coMUNIcAçoES ENTRE AS PT.RTES
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por
meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro 'de
recebimento, por fax, transmitido pelas partes.

GLÁUSULA uGÉStMA sEGUNDA: DA REScISÃo
Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por
carta, consoante Cláusula Vigésima - Primeira, poderá ser rescindido, de pleno direito,
independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos

a) por acordo entre as partes;
b) pela inobservância de qualquer de suas condições;
c) quaisquer dos motivos previstos em lei.
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clÁusule ucÉslllA TERcEIRA: DA ResclsÃo
O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste Contrato,
assim como a execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas
Cláusulas e Condições, dará direito à CONTMTANTE de rescindi-lo mediante
notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito, exceto o de
receber o estrito valor correspondente ao fornecimento realizado, desde que esteja de
acordo com as prescrições ora pactuadas e asseguradas a defesa prévia.
Parágrafo único - O Contrato poderá, ainda, ser rescindido nos seguintes casos:
a) Decretação de falência, pedido de concordata ou dissolução da CONTRATADA;
b) Alteração do contrato social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
CONTMTADA, que, a juízo da CONTMTANTE, prejudique a execução deste pacto;
c) Transferência dos direitos e/ou obrigaçôes pertinentes a este Contrato, sem prévia e
expressa autorização da CONTRATANTE;

" d) Cometimento reiterado de faltas, devidamente anotadas ein registro próprio;
e) No interesse da CONTRATANTE, mediante comunicação com antecedência de 15
(quinze) dias, com o pagamento dos objetos adquiridos até a data comunicada no
aviso de rescisão.
f) No interesse da Administração, nas hipóteses previstas no Art. 77 da Leí n.o 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: Do FoRo
O Foro para solucionar os.litígios decorrentes do presente Contrato é o da Comarca
de Cândido de Abreu, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

cLÁusuLA ucÉslMA eutNTA: DAS DrspostçÕes rtrunls'
Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e
exclusiva do acordo entre elas celebrado.
Fica eleito o Foro da Comarca de Cândido de Abreu/PR para dirimir quaisquer dúvidas
a respeito do cumprimento do presente Contrato.

E, por estarem justos e contratados, lavrou-se o presente contrato, em duas vias em
originais de igual teor e forma que, depois de lido e achâdo conforme, é assinado
pelaspartes,juntamentecomduastestemunhas'

Cândido de Abreu/PR, 21 de maio de 2015.

Junior
$/rd*. Q 

*ll'k,*b^ a'h'
Cteonice Garcia'Martins Rota

Testemunhas: 1o: 2o..
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INEXIGIBILIDADE NO. íO/20í5 - CONTRATO

Gontrato no040/20í5

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
cÊruenos ALTUtENTíctos euE
ENTRE s! FazEM o MUNIcíPlo DE
cÂr.roroo DE 'ABREU E o sR(A).
EDILSON TEOTONHO MAZUROK,
COMO ABAIXO SE DECLARA.

o MUNIcípto DE cÂttotoo DE ABREU, Estado do paraná, pessoa
jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ/MF sob na 76.175.926/0001-80, com
sede administrativa nesta cidade à Avenida Paraná ne 3, neste ato represenlado pelo
seu Prefeito Municipal, em pleno exercício do mandato e fuáções, Dr. JOSÉ MARTA
REIS JUNIOR, brasileiro, casado, médico-veterinário, portador da cédula de identidade
no RG-5.711.342-1-SESP/PR e do CPF/MF no 024.056.029-97, residente e domiciliado
nesta cidade, adiante denominado simplesmente CONTRATANTE, ora com respaldo
em disposições da Lei Oí§Qnica do Município; e de outro lado, o Sr(a), EDILSON
TEOTONHO MAZUROK\ brasileiro(a), inscrito(a) na DAP no
SDW0023987039590703130305, residente e domiciliado nesta cidade de Cândido de
Abreu, Estado do Paraná, aeoídam e justam firmar o presente contrato, nos termos da
Lei Federal no 8.666193, <le 21 de junho de 1993 e suas.alterações posteriores,
atendendo ainda a Lei no. 11.94712009 e Resolução/FNDE/CD no. 038/2009, bem como
as condições estabelecidas no Edital de Chamamento Público no 0612015 e
lnexigibilidade no 1012015 e seus Anexos, assim como pelas cláusulas a seguir
expressas: , 

i

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
É objeto desta contratação'a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar
e/ou empreendedor familiar rural para atender o Programa PNAE (Programa Nacional
de Alimentação Escolar) destinado à alimentação escolar nas Escolas Municipais, até
3111212015, descritos nos itens enumerados na Cláusula Primeira, Parágrafo Único, de
acordo com o Edital de Chamamento Público n.o 06/2015 e consequente processo de
lnexigibilidade no 10/2015, os quais ficam fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição, conforme descrição a seguir:
PARAGRAFO UNICO- A GONTRATADA entregará os produtos de acordo com a
relação contida na lnexigibilidade n" 1012015.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO COMPROMETTMENTO DO CONTRATADO
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura
Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no PROJETO DE VENDA DE
cÊNERos ALIrúENTiclcis DA AGRTcuLTURA FAtr[tLtaR (ANExo lv) parte
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:..*,-,^,|3I,:^::,=$:,^,lTl,=^]*:]Yl?:.^:,1.^Y#:o,^^^-i^..l+^-E^*:ll^H7O limite indivídual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, neste ato denominado CONTRATADO, será de até R$
9.000,00 (nove mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

clÁusulA QUARTA - DAS oBRlcAçÕes oa coNTRATANTE
Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a:

§ 1o) - Efetuar o pagamento na forma convencionada neste lnstrumento;
§ 2o) - Realizar rigorosa conferência das características dos objetos entregue, pela
Comissão ou servidor designados, somente atestando os documentos da despesa
quando comprovada a entrega total, fiel e correta do objeto.

cLÁusuLA QUTNTA - DAS OBRTGAçÕES Oe CONTRATADA
Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste
Contrato e na legislação pertinente, as seguintes:
§ 1o) Orientar tecnicamente os responsáveis pela utilização dop produtos, fornecendo
osesclarecimentosnecessárioSaSuaperfeitautilização;
§ 20) Proceder à entrega dos produtos, de forma a não ser danificado durante a
operação de transporte, acompanhado sempre de 02 (duas) vias da fatura comercial,
com as especificações detalhadas ou documento equivalente, para conferência;
§ 30) Manter, durante a eiécução do Contrato, todas as cohdições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
§ 4o) A contratada deverá apresentar para aprovação da CONTRATANTE, toda vez
que for necessário, resultado de testes, ensaios, amostras e denrais dados
informativos sobre o produto, de modo que permita sua perfeita identificação quanto à
qualidade e procedência. 

.

§ 5o) A CONTRATANTE reserva se o direito de recusar todo e. qualquer produto que
não atender as especificações contidas no edital, ou que seja considerado inadequado
pela contratante.
§ 6") Atender aos chamados da CONTRATANTE, devidamente formalizados, no
máximo em até 48 (quarenta e oito) horas, tomando as providências necessárias para
reparar ou substituir o objetô no prazo de até 02 (dois) dias corridos, enquanto estiver
dentro do prazo de vigêncid do contrato;
§ 70) Responder poitodos os ônus referentes à entrega doliobjeto ora contratado,
desde os salários do pessoal, como também os encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente Conirato;
§ 8") Garantir a titularidade de todo e qualquer direito de propriedade industrial
envolvido nos produtos, ássumindo a responsabilidade pbrr eventuais açôes e/ou
reclamações, de modo a assegurar à CONTRATANTE a plenâ r.itilização dos produtos
adquiridos ou a respectiva indenizaçáo;
§ 9") Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus
empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razão de ãcidentes ou de ação, ou
de omissão, dolosa ou culp'osa, de prepostos da CONTMTADA ou de quem em seu
nome agir;
§ I 0") Responsabilizar-se:
ãl Porquaisquer acidentes na entrega dos produtos, inclusive quanto às redes de
serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem a

í l*uf
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CONTRATADA, decorram de caso fortuito ou força maior, estendendo-se essa
responsabilidade até a assinatura do "Termo de Recebimentq Definitivo do Objeto" e a
integral liquidação de indenização acaso devida a terceiros;
b) Pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e
trabalhistas, e quaisquer despesas referentes ao objeto, inclusive licença em
repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e dos
documentos a ele relativos, se necessário.

ic)
CLAUSULA SEXTA: DA INFORMAçAO AO MDA
OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICUIáDORAS
deverão informar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA os valores
individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios,
consoante a o 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.

GLÁUSULA SÉTIMA: DO PRAZo DE ENTREGA
O início para entrega das mercadorias será imediatamente após o recebimento da
autorização de fornecimento, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo
do fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até 31 de dezembro de
2015.
a) A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de
acordo com EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO n.o 06/2015.
b) O recebimento das meicadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de
Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responpável pela alimentação
no local de entrega, consoante o anexo deste Contrato.

GLÁUSULA OITAVA: DO PREÇO ;

Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de
Venda de Gêneros Alimenlícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A)
receberá o valor total de R$ 1966,99 (mil novecentos e sessenta e seis reais e
noventa e nove centavos):

CLÁUSULA NONA: DO PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:
§ 1o - A contratada emitirá nota fiscal ou nota do produtor, dos'produtos fornecidos e
encaminhará a Divisão de Compras da Prefeitura Municipal para as necessárias
anotações e carimbo no verso com visto do responsável.
§ 2o - A contratante pagará a contratada os preços em real estabelecidos na proposta,
os quais incluem todos os custos necessários à perfeita execução do contrato,
englobando, mas não se'limitando às despesas com fretes, seguros e tributos
incidentes sobre os produtóà adjudicados.
§ 3o - Sobre os valores faturadós não incidirá nenhum reajusteladicional em razão do
ptazo de pagamento das faturas.
O pagamento será efetuado através da Secretaria Municipal de Finanças do Município
de Cândido de Abreu, de aiordo com o seguinte cronograma: '

a) Os pagamentos serãb efetuados após a entrega àa nota fiscal/produtor,
devidamente atestada pelo recebedor dos materiais e serviços ç somente acontecerão
nos dias 10 e/ou 20 de cada mês, de acordo com a datà da entrega da nota

r^--",

atos

fiscal/prgdutor, conforme estabelecido no cronograma de pagamento - Anexo VIl.
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§ 4o - Os pagamentos serão efetuados através da Secretaria Municipa!
Finanças do MUNTCÍpIO Oe CÂNDIDO DE ABREU, diretamente na conta corn
bancária indicada pelo fornecedor, não sendo admitida outra forma de
pagamento.
§ 5o - Caso nas datas estipuladas para pagamento não tenha êxpediente na Prefeitura
Municipal de Cândido de Abreu, transfere-se o mesmo para o primeiro dia útil que se
seguir.
§ 6o - Em caso de não cumprimento pela CONTRATADA de disposição contratual, os
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer
outras disposições contratuais.

cLÁusuLA DECTMA: DO PREÇO FTNAL
No valor mencionado na Cláusula Oitava estão incluídas .as despesas com frete,
recursos humanos e materiais, assim como com os ehàargos fiscais, sociais,
comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras degpesas necessárias ao
cumprimento das obrigaçôes decorrentes do presente contrato.

cLÁUSULA DÉcIMA PRIMEIRA: DA VtGÊNcn
O presente contrato vigoraiá da sua assinatura até 31 de dezembro de 2015

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. DOS RECURSOS FINANCEIROS:
As despesas decorrentes. da presente licitação correrão. por conta dos recursos
específicos classificados conforme abaixo:

06.002 Divisão de Educação e Cultura
12-361.0601.01023 Execução do Programa FNDE Merenda Escolar
0950-1 33-3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.01023 Execução do Programa FNDE Merenda Escolar
0940-000-3. 3. 90. 30. 00. 00 MATERIAL DE CONSU MO

cLÁusuLA DÉctMA renôetnl: DA GUARDA Dos DocuMENTos (FoRNEcEDoR)
O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos,
copias das Notas Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos particrpantes do
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação
Escolar, estando à disposição para comprovação.

GLÁUSULA DÉGIMA QUARTA: DA GUARDA DoS DocUMENToS (ENTIDADE)
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos das
Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Ace-itabilidade, 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.

GLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA RESPoNSABTLIDADE PoR DANoS
É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento
de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execuçáo do contrâto, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à
fiscalizacão.

W; T'\-'oy'rctr
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clÁusulA DEoMA sEXTA: DA supREMActA Do INTERESSE púeuco
O CONTRATANTE em razâo à supremacia dos interesses públicos sobre
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 êontratual ou inaptidão
do CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que a CONTMTANTE alterar ou rescindir o cõntrato sem culpa do
CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o
aumento da remuneração respectiva ou a indenizaçáo por despesas já realizadas.

cLÁusuLA DÉctMA sÉnmn: DA coBRANçA DA MULTA
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso,
cobrada judicialmente.

cLÁusuLA DÉctMA orrAVA: DA FtscALtzAÇÃo
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de
Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e
outras Entidades designadas pelo FNDE

cLÁUSULA DÉcIMA NoNA: DA REGÊNcIA
o presente contrato rege-se, ainda, pelo CHAMAMENTO PUBLlco n.o 04t2014, pela
Resolução CD/FNDE no 038/2009, pela Lei n'11.94712009 e a Lei 8.666/95 e o
dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada,
também, onde o contrato for omisso.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Do ADITAIi,IENTo
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as
partes, resguardada as suas condições essenciais.

cLÁUSULA vIGÉSIMA PRiMEIRA: DAS coMUNIcAçoES ENTRE As PARTEs
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por
meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de
recebimento, por fax, transmitido pelas partes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DA REscISÃo
Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por
carta, consoante Cláusula Vigésima - Primeira, poderá ser rescindido, de pleno direito,
independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos
seguintes casos:
a) por acordo entre as parteçi
b) pela inobservância de quâlquer de suas condições;
c) quaisquer dos motivos pievistos em lei.
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assim como a execuçâo do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas
Cláusulas e Condições, dará direito à CONTRATANTE de rescindi-lo mediante
notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito, exceto o de
receber o estrito valor correspondente ao fornecimento realizado, desde que esteja de
acordo com as prescrições ora pactuadas e asseguradas a defesa prévia.
Parágrafo único - O Contrato poderá, ainda, ser rescindido nos seguintes casos:
a) Decretação de falência, pedido de concordata ou dissolução da CONTRATADA;
b) Alteração do contrato social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
CONTRATADA, que, a juízo da CONTMTANTE, prejudique a éxecução deste pacto;

. c) Transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este Contrato, sem prévia e
expressa autorização da CONTRATANTE;

, d) Cometimento reiterado de faltas, devidamente anotadas em registro próprio;
e) No interesse da CONTRATANTE, mediante comunicação com antecedência de 15
(quinze) dias, com o pagamento dos objetos adquiridos até a data comunicada no
aviso de rescisão.
f) No interesse da Administração, nas hipóteses previstas no Art. 77 da Lei n.o 8.666/93.

GLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: Do FoRo
O Foro para solucionar os litígios decorrentes do presente Contrato é o cia Comarca
de Cândido de Abreu, renqnciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

cLÁusuLA ucÉsrMA eutNTA: DAS DtspostçÕes rlruats
Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e
exclusiva do acordo entre elas celebrado.
Fica eleito o Foro da Comarca de Cândido de Abreu/PR para dirimir quaisquer dúvidas
a respeito do cumprimento do presente Contrato. 

,.

E, por estarem justos e contratados, lavrou-se o presente contrato, em duas vias em
originais de igual teor e forma que, depois de lido e achado conforme, é assinado
pelas partes, juntamente com duas testemunhas. 

, ,

Cândido de Abreu/PR, 21 de maio de 2015.

Junior
pal
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INEXIGIBILIDADE NO. 1O/20í5 . CONTRATO

Contrato no04í/2015

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
cÊruenos eulueruríctos euE
ENTRE sr FazEM o MuNtcípto DE
cÂNDrDo DE ABREU E o sR(A).
ESTANISLAU II'IIKOTA, COMO
ABAIXO SE DEGLARA.

o MuNtcípto DE cÂNDtDo DE ABREU, Estado do paraná, pessoa
jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ/MF sob ne 76.175.926/0001-80, com
sede administrativa nesta cidade à Avenida Paraná ne 3, neste ato represenlado pelo
seu Prefeito Municipal, em pleno exercício do mandato e funçôes, Dr. JOSÉ MARIA
REIS JUNIOR, brasileiro, casado, médico-veterinário, portador da cédula de identidade
no RG-5.711.342-1-SESP/PR e do CPF/MF no 024.056.029-97, residente e domiciliado
nesta cidade, adiante denominado simplesmente CONTRATANTE, ora com respaldo
em disposiçôes da Lei Orgânica do Município; e de outro lado, o Sr(a), ESTANISLAU
MIKOTA, brasileiro(a), inscrito(a) na DAP no SDWOM1382309122804090320, residente
e domiciliado nesta cidade de Cândido de Abreu, Estado do Paraná, acordam e justam
firmar o presente contrato, nos termos da Lei Federal no 8.666/93, de 21 de junho de
1993 e suas alterações posteriores, atendendo ainda a Lei no. 11.94712009 e
Resolução/FNDE/CD no. 038/2009, bem como as condições e§tabelecidas no Edital de
Chamamento Público no 0612015 e lnexigibilidade no 1012015 e seus Anexos, assim
como pelas cláusulas a seguir expressas:

CLÁUSULA PRTMEIRA: DO OBJETO
É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar
e/ou empreendedor familiar rural para atender o Programa PNAE (Progra,,ra Nacional
de Alimentação Escolar) destinado à alimentação escolar nas Escolas Municpais, até
3111212015, descritos nos itens enumerados na Cláusula Primeira, Parágrafo Unico, de
acordo com o Edital de Chamamento Público n.o 06/2015 e consequente processo de
lnexigibilidade no 10/2015, os quais ficam fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição, conforme depcçição a seguir:
PARAGRAFO UNICO- A CONTRATADA entregará os prodútos de acordo com a
relação contida na lnexigibilidade n" 1012015.

GLÁUSULA SEGUNDA: DO COMPROIUIETIMENTO DO CONTRATADO
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 FAMILIÁR (ANExo tV} paTte
integrante deste I nstrumento.

r.$. r'..^ ,r!.^,^
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c.Áusur-A TER.ETRA: LrMrrE TNDT,TDUAL DE ,ENDA (§-t'" 3o}}}
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e \o--2. -rZ
Empreendedor Familiar Rural, neste ato denominado CONTRATADO, será de até p\!ul:ric. '
9.000,00 (nove mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

cLÁusuLA QUARTA - DAS oBRtcAÇÕes oa GoNTRATANTE
Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a:

§ 1") - Efetuar o pagamento na forma convencionada neste lnstrumento;
§ 2") - Realizar rigorosa ôonferência das características dos objetos entregue, pela
Comissão ou servidor designados, somente atestando os documentos da despesa
quando comprovada a entrega total, fiel e correta do objeto. '

cLÁusuLA eurNTA - DAS oBRrcAçÕes oa GoNTRATADA
Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste
Gontrato e na legislação pertinente, as seguintes:
§ 1o) Orientar tecnicamente os responsáveis pela utilização dos produtos, fornecendo
os esclarecimentos necessários a sua perfeita utilização;
§ 20) Proceder à entrega dos produtos, de forma a não ser danificado durante a
operação de transporte, acompanhado sempre de 02 (duas) vias da fatura comercial,
com as especificações detalhadas ou documento equivalente, para conferência;
§ 3o) Manter, durante a execução do Contrato, todas as condiçôes de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, .:

§ 4o) A contratada deverá apresentar para aprovação da CONTRATANTE, toda vez
que for necessário, resultado de testes, ensaios, amostras e demais dados
informativos sobre o produto, de modo que permita sua perfeita identificação quanto à
qualidade e procedência.

§ 5o) A CONTRATANTE reperva se o direito de recusar todo e qualquer produto que
não atender as especificaçôes contidas no edital, ou que seja considerado inadequado
pela contratante.
§ 6") Atender aos chamados da CONTRATANTE, devidamente formalizados, no
máximo em até 48 (quarenta e oito) horas, tomando as providências necessárias para
reparar ou substituir o objeto no prazo de até 02 (doís) dias iorridos, enquanto estiver
dentro do prazo de vigência do contrato;
§ 70) Responder por todos os ônus referentes à entrega do objeto ora contratado,
desde os salários do pessoal, como também os encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente Contrato;
§ 8) Garantir a titularidade de todo e qualquer direito de propriedade industrial
envolvido nos produtos, assumindo a responsabilidade por eventuais ações e/ou
reclamações, de modo a assegurar à CONTRATANTE a pleria,r,rtilização dos produtos
adquiridós ou a respectiva indãnizaçâo; l:

§ 9o) Responder pelos danos, dê qualquer natureza, que üenham a sofrer seus
empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razáo de acidentes ou de ação, ou
de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu
nome agir;

§ 10) Responsabilizar-se: '

a) Por quaisquer acidentes na entrega dos produtos, inilusíve quanto às redes de
serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem a
destruição ou danificação do objeto, inclusive aqueles que,' na hipótese de mora da
CONTRATADA, decorram de caso fortuito ou força maior,', estendendo-se essa

LJr;"n,^ tyu|t*fr\
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b) Pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e
trabalhistas, e quaisquer despesas referentes ao objeto; .:inclusive licença em
repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e dos
documentos a ele relativos, se necessário.
c)
CLAUSULA SEXTA: DA INFORMAçAO AO MDA
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,
consoante a o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da'Agricultura Familiar para
Alimentação Escolar, em no máximo 30 dias após a assinaturâ do contrato, por meio

,, de ferramenta disponibilizada pelo MDA. 
i,.:

CLÁUSULA SÉflMA: Do PRAZo DE ENTREGA
O início para entrega das mercadorias será imediatamente após o recebimento da
autorização de fornecimenth, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o ptazo
do fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até 31 de dezembro de
2015.
a) A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de
acordo com EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO n.o 06/2015.
b) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de
Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação
no local de entrega, consoante o anexo deste Contrato.

cLÁusuLA otTAVA: DO PREÇO
Pelo fornecimento dos gênÇros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de
Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A)
receberá o valor total de R$ 903,62 (novecentos e três reais e sessenta e dois
centavos). t

CLÁUSULA NONA: DO PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetu4dos da seguinte forma:
§ 1o - A contratada emitirá nota fiscal ou nota do produtor, dos produtos fornecidos e
encaminhará a Divisão de Compras da Prefeitura Municipal- para as necessárias
anotaçõesecarimbonoVerSocomvistodoresponsável.
§ 2o - A contratante pagará a contratada os preços em real estqbelecidos na proposta,
ós quais incluem todós os custos necessáriôs à perfeità execução do contrato,
englobando, mas não se limitando às despesas com fretes, seguros e tributos
incidentes sobre os produtos adjudicados.
§ 3o - Sobre os valores faturados não incidirá nenhum reajuste adicional em razão do
prazo de pagamento das faturas.
O pagamento será efetuado através da Secretaria Municipal de Finanças do Município
de Cândido de Abreu, de acordo com o seguinte cronograma:
a) Os pagamentos serão efetuados após a entrega da nota fiscal/produtor,
devidamente atestada pelo rccebedor dos materiais e serviços e somente acontecerão
nos dias 10 e/ou 20 de cada mês, de acordo com a datd da entrega da nota

. fiscal/produtor, conforme estabelecido no cronograma de pagamento - Anexo VII.

Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43) 3476-1222 - ramat 209 - CEP: 84.470-000 /_qr- 'ur.
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responsabilidade até a assinatura do "Termo de Recebimento Definitivo do Objeto" e a§;;il ;//
integral liquidação de indenização acaso devida a terceiros;
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§ 4o - Os pagamentos serão efetuados através da Secretaria Municipal
Finanças do MUNICípIO Oe CÂruoloO DE ABREU, diretamehte na conta
bancáiia indicada pelo fornecedor, não sendo admitída outra .'orma
pagamento.
§ 5o - Caso nas datas estipuladas para pagamento não tenha,expediente na Prefeitu

Rrti-'ric.
Municipal de Cândido de Abreu, transfere-se o mesmo para o primeiro dia útil que se
seguir.
§ 6o - Em caso de não cumprimento pela CONTRATADA de disposição contratual, os
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer
outras disposições contratuais.

cLÁusuLA DÉctMA: Do PREÇo FTNAL
No valor mencionado na Cláusula Oitava 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 DÉGIMA PRIIIíEIRA: DA VtGÊNcta
O presente contrato vigorará da sua assinatura ate 31 de dezefibro de 2015

cLÁUSULA DÉcIMA SEGUNDA. DoS REcURSos FINANcÉInos,
As despesas decorrentes da presente licitação correrão .por conta dos recursos
específicos classificados conforme abaixo: 

í

06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.01023 Execução do Programa FNDE Merenda Escolar
0950-1 33-3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.01023 ExecuçQo do Programa FNDE Merenda Escolar
0940-000-3. 3.90. 30. 00. 00 MATERIAL DE CONSU MO

cLÁusuLA DÉctMA TERcEIRA: DA GUARDA Dos DocuMENTos (FoRNEcEDoR)
O CONTMTADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos,
cópias das Notas Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos participantes do
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação
Escolar, estando à disposição para comprovação. 

t:

CLÁUSULA DÉctMA QUARTA: DA GUARDA DoS Docui[ENToS (ENTIDADE)
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos das
Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados
nas prestaçÕes de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à
disposição para comprovação.

GLÁUSULA DÉGIMA QUTNTA: DA RESPoNSABILIDADE PoR DANoS
É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento
de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à
fiscalização

(nfu'4.* 'r.-,,-:krta
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clÁusule oÉcrua sEXTA: DA supREMActA Do TNTERESSE púaLtco
O CONTRATANTE em razáo à supremacia dos interesses públicos sobre
interesses
particulares poderá
a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades
interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos cesos de infração contratual ou inaptidão
do CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do
CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o
aumento da remuneração respectiva ou a indenizaçâo por despesas já realizadas.

cLÁusuLA DÉctMA sÉnmn: DA coBRANçA DA tutuLTA
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso,
cobrada judicialmente.

cLÁusuLA DÉcrMA otrAVA: DA FtscALtzAçÃo
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de
Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e
outras Entidades designadas pelo FNDE

O presente contrato rege-se, ainda, pelo CHAMAMENTO PUBLICO n.o 0412014, pela
Resolução CD/FNDE no 038/2009, pela Lei no 11.94712009 e a Lei 8.666/95 e o
dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada,
também, onde o contrato for omisso.

CLÁUSULA UGÉSIIIIA: Do ADITAITíENTo
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as
partes,resguardadaaSSuaScondiçõesessenciais.

cLÁusuLA vrcÉsrMA PRIMETRA: DAS cotríuNtcAçoEs ENTRE AS PARTES
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por
meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de
recebimento, por fax, transrhitido pelas partes.

CLÁUSULA uGÉSIMA SEGUNDA: DA RESclSÃo
Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por
carta, consoante Cláusula Vigésima - Primeira, 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 quàlquer de suas condições;
c) quaisquer dos motivos previstos em lei.
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clÁusula ucÉsrmrA TERcEtRA: DA nesclsÃo
O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste
assim como a execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em
Cláusulas e Condiçôes, dará direito à CONTRATANTE de rescindi-lo mediante
notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito, exceto o de
receber o estrito valor correspondente ao fornecimento realizado, desde que esteja de
acordo com as prescrições ora pactuadas e asseguradas a defesa prévia.
Parágrafo único - O Contrato poderá, ainda, ser rescindido nos seguintes casos:
a) Decretaçâo de falência, pedido de concordata ou dissolução da CONTRATADA;
b) Alteraçâo do contrato social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
CONTRATADA, que, a juizo da CONTMTANTE, prejudique a êxecução deste pacto;
c) Transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este Contrato, sem prévia e
expressa autorização da CONTRATANTE;
d) Cometimento reíterado de faltas, devidamente anotadas em registro próprio;
e) No interesse da CONTRATANTE, mediante comunicação com antecedência de 15
(quinze) dias, com o pagamento dos objetos adquiridos até a data comunicada no
aviso de rescisão.
f) No interesse da Administração, nas hipoteses previstas no Art. 77 da Lei n.o 8.666/93.

GLÁUSULA VIGÉSIi,IA QUARTA: Do FoRo
O Foro para solucionar os;litígios decorrentes do presente Contrato é o da Comarca
de Cândido de Abreu, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

cLÁusuLA vrGÉsrMA eutNTA: DAS Dtsposrçôes rrruns
Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e
exclusiva do acordo entre elas celebrado.
Fica eleito o Foro da Comarca de Cândido de Abreu/PR para dirimir quaisquer dúvidas
a respeito do cumprimento do presente Contrato. 

.,.

E, por estarem justos e contratados, lavrou-se o presente contrato, em duas vias em
originais de igual teor e forma que, depois de lido e achado conforme, e assinado

Cândido de Abreu/PR, 21 de maio de 2015.

Llr"^r^'ol-* "Y-,}{t
Junior Estanislau lUlikota

icipal

Testemunhas: 1o: 20:
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Gontrato no042/20í5

GENEROS IALIMENTIGIOS- QUE
ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE
cÂNDrDo DE ABREU E o sR(A).
JANE GRAÇ4,,'COMO ABAIXO SE
DECLARA.

:

o MUNtcíPto DE cÂttotoo DE ABREU, Estado do paraná, pessoa
jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ/MF sob ne 76.175.926/0001-80, com
sede administrativa nesta cidade à Avenida Paraná ne 3, ngste ato represenlado pelo
seu Prefeito Municipal, em pleno exercício do mandato e funções, Dr. JOSE MARIA
REIS JUNIOR, brasileiro, casado, médico-veterinário, portador da cédula de identidade
no RG-5.71 1.342-1-SESP/PR e do CPF/MF no 024.056.029-97, residente e domiciliado
nesta cidade, adiante denominado simplesmente GONTRATANTE, ora com respaldo
em disposições da Lei Orgânica do Município; e de outro lado; o S(a), JANE GRAçA,
brasileiro(a), inscrito(a) na DAP no SAF0000380737493019710902, -esidente e
domiciliado nesta cidade de Cândido de Abreu, Estado do Pâraná, acordam e justam
firmar o presente contrato, nos termos da Lei Federal no 8.666/93, de 21 de junho de
1993 e suas alterações posteriores, atendendo ainda ,â ,Lei no. 11.94712009 e
Resolução/FNDE/CD no. 038/2009, bem como as condiçóes estabelecidas no Edital de
Chamamento Público no 06/2015 e tnexigibilidade no iOtZ)l5'e seus Anexos, assim
como pelas cláusulas a seguir expressas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimenticios da agricultura familiar
e/ou empreendedor familiar rural para atender o Programa PNAE (Programa Nacional
de Alimentação Escolar) destinado à alimentação escolar nas Escolas Municipais, até
31112t2015, descritos nos itens enumerados na Cláusula Primeira, Parágrafo Único, de
acordo com o Edital de Chamamento Público n.o 06/2015 e,.Çonsequente processo de
lnexigibilidade no 1012015, ôs quais ficam fazendo parte integrante do presente contrato,
indep.endenteme.nte de anexação ou transcrição, conforme desciição a seguir:
PARAGRAFO UNICO- A CONTRATADA entregará os produtos de acordo com a
relação contida na lnexigibilidade n" 1012015. 

. , ,
.l

CLÁUSULA SEGUNDA: DÔ GoMPRoMETIMENTo Do coNTRATADo
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros dlimentícios da Agricultura
Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no PROJETO DE \/ENDA DE
GÊNERos ALTMENTÍctos DA AGRTCULTURA FAtuu-tAR (ANExo tv) parte
integrante deste lnstrumento.
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CLÁUSULA TERCEIRA: LIMITE TNDIVIDUAL DE VENDA
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e
Empreendedor Familiar Rural, neste ato denominado CONTRATADO, será de até
9.000,00 (nove mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

cLÁusuLA QUARTA - DAS OBRtcAçÕeS Oe CONTRATANTE
Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a:
§ 1") - Efetuar o pagamento na forma convencionada neste lnstrumento;
§ 2') - Realizar rigorosa conferência das características dos,robjetos entregue, pela
Comissão ou servidor designados, somente atestando os documentos da despesa
quando comprovada a entrega total, fiel e correta do objeto. l

cLÁusuLA QUINTA - DAS OBRtcAçÕeS OA CONTRATADA
Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste
Gontrato e na legislação pertinente, as seguintes:
§ 1o) Orientar tecnicamente os responsáveiJpela utilização.dod produtos, fornecendo
os esclarecímentos necessários a sua perfeita utilização;
§ 20) Proceder à entrega dos produtos, de forma a não ser danificado durante a
operação de transporte, acompanhado sempre de 02 (duas) vias da fatura comercial,
com as especificações detalhadas ou documento equivalente, para conferência;
§ 30) Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
§ 4") A contratada deverá apresentar para aprovação da CONTRATANTE, toda vez
que for necessário, resultado de testes, ensaios, amostras e demais dados
informativos sobre o produto, de modo que permita sua perfeita identificação quanto à
qualidade e procedência. 

.

§ 5) A CONTRATÀNTE reserva se o direito de recusar todo e qualquer produto que
não atender as especificações contidas no edital, ou que seja considerado inadequado
pela contratante.
§ 6") Atender aos chamados da CONTRATANTE, devidamente formalizados, no
máximo em até 48 (quaren:tp e oito) horas, tomando as providências necessárias para
reparar ou substituir o objeto no prazo de até 02 (dois) dias conidos, enquanto estiver
dentro do prazo de vigência do contrato;
§ 70) Responder por todo§ os ônus referentes à entrega do objeto ora contratado,
desde os salários do pessoal, como também os encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente Contrato;
§ 8o) Garantir a titularidade de todo e qualquer direito de propriedade industrial
envolvido nos produtos, assumindo a responsabilidade por eventuais ações e/ou
reclamações, de modo a assegurar à CONTRATANTE a pleria utilização dos produtos
adquiridos ou a respectiva indenizaçào;
§ 9o) Responder pelos da.nos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus
empregados, terceiros ou a. CONTRATANTE, em razáo de acidentes ou de ação, ou
de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTMTADA ou de quem em seu
nome agir;
§ 1 0") Responsabilizar-se:
a) Por quaisquer acidentes na entrega dos produtos, inclusive quanto às redes de
serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que 'esultem a
destruição ou danificação do objeto, inclusive aqueles que,. na hipótese de mora da
CONTRATADA, decorram de caso fortuito ou força maior, estendendo-se essa
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responsabilidade até a assinatura do "Termo de Recebimento Definitivo do Objeto" e
integral liquidação de indenização acaso devida a terceiros;
b) Pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e J.r,li:rE'
trabalhistas, e quaisquer despesas referentes ao objeto, inclusive licença
repartiçôes públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e
documentos a ele relativos, se necessário.
c)
CLÁUSULA SEXTA: DA INFoRMAçÃo Ao MDA
OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICL"áDORAS
deverão informar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA os valores
individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda dê Gêneros Alimentícíos,
consoante a o 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 SÉTIMA: Do PRMo DE ENTREGA
O início para entrega das mercadorias será imediatamente após o recebimento da
autorização de fornecimento, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o ptazo
do fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até 31 de dezembro de
2015.
a) A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de
acordo com EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO n.o 06/20í5.
b) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresêntação do Termo de
Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação
no local de entrega, consoante o anexo deste Contrato.

GLÁUSULA OITAVA: DO PREÇO
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$ 982,30 (novecentos e oitenta e dois rea:s e trinta
centavos).

CLÁUSULA NONA: DO PAGAMENTO
Os pagamentos serâo efetuados da seguinte forma:
§ 1o - A contratada emitirá nota fiscal ou nota do produtor, dos,produtos fornecidos e
encaminhará a Divisão de Compras da Prefeitura Municipal para as necessárias
anotações e carimbo no verso com visto do responsável.
§ 2o - A contratante pagará a contratada os preços em real estabelecidos na proposta,
os quais incluem todos os custos necessários à perfeita execução do contrato,
englobando, mas não se limitando às despesas com fretes, seguros e tributos
incidentes sobre os produtos adjudicados.
§ 3o - Sobre os valores faturados não incidirá nenhum reajustê adicional em razão do
prazo de pagamento das faturas.
O pagamento será efetuado através da Secretaria Municipal de Finanças do Município
de Cândido de Abreu, de acordo com o seguinte cronograma:
a) Os pagamentos serâo efetuados após a entrega da nota fiscal/produtor,
devidamente atestada pelo recebedor dos materiais e serviços e somente acontecerão
nos dias 10 e/ou 20 de cada mês, de acordo com a data da entrega da nota
fiscal/produtor, conforme estabelecido no cronograma de pagamento - Anexo Vll.
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§ 4o - Os pagamentos serão efetuados através da Secretaria illunicipal
Finanças do MUNTCíplo oe CÂruotoO DE ABREU, diretamente na conta corn
bancária indicada pelo fornecedor, não sendo admitida outra forma de
pagamento.
§ 5o - Caso nas datas estipuladas para pagamento não tenha.expediente na Prefeitura
Municipal de Cândido de Abreu, transfere-se o mesmo para o primeiro dia útil que se
seguir.
§ 6o - Em caso de não cumprimento pela CONTRATADA de disposição cortratual, os
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer
outras disposições contratuais.

cLÁusuLA DÉcrMA: Do PREÇo FTNAL
No valor mencionado na Cláusula Oitava 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 obrigaçôes decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA VIGÊNcIA .

O presente contrato vigorará da sua assinatura até 31 de dezembro de 201S

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS RECURSOS FINANCETROS:
As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos
específicos classificados conforme abaixo: i .

06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.01023 Execução do Programa FNDE Merenda Escolar
0950-1 33-3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.01023 Execução do Programa FNDE Merenda Escolar
0940-000-3. 3. 90. 30. 00. 00 MATERTAL DE CONSU MO

cLÁusuLA DÉctMA TERcEIRA: DA GUARDA Dos DocuMENTos (FoRNEcEDoR)
O CONITRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos,
cópias das Notas Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos participantes do
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação
Escolar, estando à disposição para comprovação. r

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA GUARDA DOS DOCUMENTOS (ENTIDADE)
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo dê 5 (cinco) anos das
Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados
nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à
disposição para comprovação.

CLÁUSULA DÉGIMA QUTNTA: DA RESPoNSABILTDADE PoR DANos
E de exclusiva responsabilídade do CONTMTADO 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.

a Fls.
..)

Srlr;E

( /"* floço



PnrrrrruRA oo MuNlcíplo oe CÂNDtDo oe Aeneu
Esraoo oo PanaNÁ

* Fls.

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 d<i ajuste;
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do
CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o
aumento da remuneração respectiva ou a indenizaçáo por despesas já realizadas.

cLÁusuLA DÉcrMA sÉrtrun: DA coBRANçA DA MULTA
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso,
cobrada judicialmente.

cLÁusuLA DÉcrMA otrAVA: DA FIScALtzAÇÃo
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de
Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e
outras Entidades designadas pelo FNDE

CLÁUSULA DÉcIMA NoNA: DA REGÊNcn
o presente contrato rege-se, ainda, pelo CHAMAMENTO PUBLlco n.o 0412014, pera
Resolução CD/FNDE no 0"38/2009, pela Lei n' 11.94712009 e a Lei 8.666/95 e o
dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada,
também, onde o contrato for omisso.

CLÁUSULA uGÉSIMA: Do ADITAIiIENTo
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as
partes, resguardada as suas condições essenciais.

cLÁusuLA ucÉstMA pRtMEtRA: DAS coMUNtcAçÕEs ENTRE AS P.,.RTES
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por
meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de
recebimento, por fax, transmitido pelas partes.

CLÁUSULA uGÉSIMA SEGUNDA: DA REScIsÃo
Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por
carta, consoante Cláusula Vigésima - Primeira, poderá ser rescindido, de pleno direito,
independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos
seguintes casos:
a) por acordo entre as partes;
b) pela inobservância de qualquer de suas condições;
c) quaisquer dos motivos previstos em lei.

Srlil

Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (4313476-1222; ramal 209 - CEP: 84.470-000

GLÁUSULA DÉGIMA SEXTA: DA SUPREMAGIA Do INTERESSE PÚBLIco
O CONTRATANTE em razáo à supremacia dos interesses públicos sobre
interesses
particulares poderá

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
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clÁusule ucÉsrmA TERcEtRA: DA nesctsÃo
O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste
assim como a execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em
Cláusulas e Condições, dará direito à CONTRATANTE de rescindi-lo mediante
notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito, exceto o de
receber o estrito valor correspondente ao fornecimento realizado, desde que esteja de
acordo com as prescrições ora pactuadas e asseguradas a defesa prévia.
Parágrafo único - O Contrato poderá, ainda, ser rescindido nos seguintes casos:
a) Decretação de falência, pedido de concordata ou dissolução da CONTRATADA;
b) Alteração do contrato social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
CONTRATADA, que, a juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução deste pacto;
c) Transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este Contrato, sem prévia e
expressa autorização da CONTRATANTE;
d) Cometimento reiterado de faltas, devidamente anotadas em registro próprio;
e) No interesse da CONTRATANTE, mediante comunicação com antecedência de 15
(quinze) dias, com o pagamento dos objetos adquiridos até a data comunicada no
aviso de rescisão.
f) No interesse da Administração, nas hipoteses previstas no Art. 77 da Lei n.o 8.666/93.

CLÁUSULA uGÉSIMA QUARTA: Do FoRo
O Foro para solucionar os; litígios decorrentes do presente Côntrato é o da Comarca
de Cândido de Abreu, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

cLÁusuLA ucÉsrMA eulNTA: DAS DtspostçÕes rtuars
Declaram as partes que esle Contrato corresponde à manifestação final, completa e
exclusiva do acordo entre elas celebrado.
Fica eleito o Foro da Comarca de Cândido de Abreu/PR para.dirimir quaisquer dúvidas
a respeito do cumprimento do presente Contrato.

E, por estarem justos e contratados, lavrou-se o presente contrato, em duas vÍas em
originais de igual teor e forma que, depois de lido e achado conforme, é assinado
pelas partes, juntamente cóm duas testemunhas.

Cândido de Abreu/PR, 21 de maio de 2015.

ayv\e 
fla.C,4

José
Prefe

Jane Graça

Testemunhas: 1o: 20:
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INEXIGIBILIDADE NO. í0/2015 . CONTRATO

Gontrato no043/20í5

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
cÊruenos euuenrícros euE
ENTRE St FAZEIT'I O IIíUNICÍPIO DE
cÂNDtDo DE ABREU E o sR(A).
JOSIANE LACHOWSKI WERNER,
COMO ABAIXO SE DECLARA.

tj

o MUNIcíPlo DE cÂttotoo DE ABREU, Estado do paraná, pessoa
jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ/MF sob nq 76.175.92610001-80, com
sede administrativa nesta cidade à Avenida Paraná ne 3, neste ato represenlado pelo
seu Prefeito Municipal, em pleno exercício do mandato e funções, Dr. JOSÉ ttlARlA
REIS JUNIOR, brasileiro, casado, médico-veterinário, portador da cédula oe identidade
no RG-5.711.342-1-SESP/PR e do CPF/MF no 024.056.029-97, residente e domiciliado
nesta cidade, adiante denominado simplesmente CONTRATANTE, ora com respaldo
em disposições da Lei orgânica do Município; e de outro lado, o sr(a), JostANE
LACHOWSKI WERNER, brasileiro(a), inscrito(a) na DAp no
SDW0029484329951104120257, residente e domiciliado nesta cidade de Cândido de
Abreu, Estado do Paraná, acordam e justam firmar o presente'contrato, nos termos da
Lei Federal no 8.666193, de 21 de junho de 1993 e suas alteraçôes posteriores,
atendendo ainda a Lei no. 11.94712009 e Resolução/FNDE/CD no.038/2009, bem como
as condições estabelecidas no Edital de Chamamentq Público no 0612015 e
lnexigibilidade no 1012015 e seus Anexos, assim como 'pelas cláusulas a seguir
expressas: l

CLÁUSULA PRIMEIRA: DC, OBJETO
E objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar
e/ou empreendedor'familiar rural para atender o Programa FNAE (Programa Nacional
de Alimentação Escolar) destinado à alimentação escolar nas Escolas Municipais, até
3111212015, descritos nos itens enumerados na Cláusula Prirneíra, Parágrafo Único, de
acordo com o Edital de Chamamento Público n.o 06/2015 e consequente processo de
lnexigibilidade no 10/2015, os quais ficam Íazendo parte integr,ante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição, conforme descrição a seguir:
PARAGRAFO UNICO- A CONTRATADA entregará os produtos de ac.rrdo com a
relação contida na Inexigibilidade n" 1012015

CLÁUSULA SEGUNDA: DO COMPROMETIMENTO DO CONTRATADO
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura
Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no PROJETO DE VENDA DE
GÊNEROS ALTMENTícIoS DA AGRIcULTURA FAMIIIAR (ANExo Iv) paTte
integrante deste I nstrumento.
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O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e d$,'
Empreendedor Familiar Rural, neste ato denominado CONTRATADO, será de até R$
9.000,00 (nove mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

cLÁusuLA QUARTA - DAS oBRrcAÇoes on coNTRATANTE
Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a:
§ 1") - Efetuar o pagamento na forma convencionada neste lnstrumento;
§ 2o) - Realizar rigorosa conferência das características dos objetos entregue, pela
Comissão ou servidor designados, somente atestando os documentos da despesa
quando comprovada a entrega total, fiel e correta do objeto.

cLÁusuLA QUTNTA - DAS OBRtcAÇÕeS Oe CONTRATADA
Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste
Contrato e na legislação pertinente, as seguintes:
§ 1o) Orientar tecnicamente os responsáveis pela utilização dos produtos, fornecendo
os esclarecimentos necessários a sua perfeita utilização;
§ 20) Proceder à entrega dos produtos, de forma a não ser danificado durante a
operação de transporte, acompanhado sempre de 02 (duas) vias da fatura comercial,
com as especificações detalhadas ou documento equivalente, para conferêrcia;
§ 30) Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
§ 4o) A contratada deverá apresentar para aprovação da CQNTRATANTE, toda vez
que for necessário, resultado de testes, ensaios, amostras e demais dados
informativos sobre o produtó, de modo que permita sua perfeita identificação quanto à

§ 5o) A CONTRATANTE reserva se o direito de recusar todo e qualquer produto que
não atender as especificações contidas no edital, ou que seja considerado inadequado
pela contratante.
§ 6o) Atender aos chamados da CONTRATANTE, devidamente formalizados, no
máximo em até 48 (quarenta e oito) horas, tomando as providências necessárias para
reparar ou substituir o objeto no prazo de até 02 (dois) dias cor'iidos, enquanto estiver
dentro do prazo de vigência do contrato;
§ 70) Responder por todos os ônus referentes à entrega do objeto ora contratado,
desde os salários do pessoal, como também os encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente Contrato;
§ 8") Garantir a titularidade de todo e qualquer direito de,'propriedade industrial
envolvido nos produtos, assumindo a responsabilidade por ,eventuais ações e/ou
reclamações, de modo a assegurar à CONTRATANTE a plena utilização dos produtos
adquiridos ou a respectiva indenizaçâo;
§ 9o) Responder pelos danos, de qualquer natureza, qud Venham a sofrer seus
empregados, terceiros ou a'CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de ação, ou
de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu
nome agir;

§ 1 0o) Responsabilizar-se:
a) Por quaisquer acidentes na entrega dos produtos, inclusive quanto às redes de
serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem a
destruição ou danificação do objeto, inclusive aqueles que, na hipótese de mora da
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CONTRATADA, decorram de caso fortuito ou força maior, estendendo-se
responsabilidade até a assinatura do "Termo de Recebimento Definitivo do Objeto" e
integral liquidação de indenização acaso devida a terceiros'

Pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais eb) Pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos soci
trabalhistas, e quaisquer despesas referentes ao objeto,'inclusive hcença
repartições públicas, registros, publicaçôes e autenticações do Contrato e
documentos a ele relativos, se necessário.
c)
CLAUSULA SEXTA: DA INFORMAçAO AO MDA
OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS
deverão informar ao Ministerio do Desenvolvimento Agrário - MDA os valores
individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda delGêneros Alimentícios,
consoante a o 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 SÉTIMA: Do PRRzo DE ENTREGA
O início para entrega das mercadorias será imediatamente apos o recebimento da
autorização de fornecimento, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo
do fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até 31 de dezembro de
2015.
a) A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de
acordo com EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO n.o 06/201S.
b) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de
Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação
no local de entrega, consoante o anexo deste Contrato.

cLÁusuLA oTTAVA: DO PREÇO
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$ 1966,99 (mil novecentos e sessenta e seis reais e
noventa e nove centavos).

CLÁUSULA NONA: DO PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:
§ 1o - A contratada emitirá nota fiscal ou nota do produtor, dos produtos fornecidos e
encaminhará a Divisão de Compras da Prefeitura Muniiipaf para as necessárias
anotações e carimbo no verso com visto do responsável.
§ 2o - A contratante pagará a contratada os preços em real estabelecidos na proposta,
os quais incluem todos ós custos necessários à perfeita execução do contrato,
englobando, mas não se limitando às despesas com fretes, seguros e tributos
incidentes sobre os produtos adjudicados.
§ 3o - Sobre os valores faturados não incidirá nenhum reajuste adicional em razão do
prazo de pagamento das faturas.
O pagamento será efetuado através da Secretaria Municipal de'Finanças do Município
de Cândido de Abreu, de aôordo com o seguinte cronograma: .

a) Os pagamentos serão efetuados após a entrega da nota fisc*l/produtor,
devidamente atestada pelo recebedor dos materiais e serviços e somente acontecerão
nos dias 10 e/ou 20 de cada mês, de acordo com a data da entrega da nota
fiscal/produtor, conforme estabelecido no cronograma de pagamento - Anexo VIl.
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§ 4o - Os pagamentos serão efetuados através da Secretaria Municipal
Finanças do MUNIGípIO oe cÂruotoO DE ABREU, diretamente na conta corrr
bancária indicada pelo fornecedor, não sendo admitida outra forma
pagamento.
§ 5o - Caso nas datas estipuladas para pagamento não tenha expediente nr Prefeitura
Municipal de Cândido de Abreu, transfere-se o mesmo para o primeiro dia útil que se
seguir.
§ 6o - Em caso de não cumprimento pela CONTRATADA de disposição contratual, os
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer
outras disposições contratuais.

cLÁusuLA DÉcri,rA: Do PREÇo FINAL
No valor mencionado na Cláusula Oitava 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 DÉctMA PRIII,IEIRA: DA UGÊNcn . .

o presente contrato vigorará da sua assinatura ate 31 de dezembro de 2015

ôr-ÁusulA DEcTMA sEGUNDA - Dos REcuRSos FtNANcErRos:
As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos
específicos classificados conforme abaixo:

06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.01023 Execuçáo do Programa FNDE Merenda Escglar
0950-1 33-3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
06.OO2 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.01023 Execução do Programa FNDE Merenda Escolar
0940-000-3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO

cLÁusuLA DÉctMA TERcEIRA: DA GUARDA Dos DoculrtENTos (FoRNEcEDoR)
O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos,
copias das Notas Fiscais de Venda, ou coÁgênere, dos produtos pariicipantes do
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação
Escolar, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA GUARDA DOS DOCUMENTOS (ENTIDADE)
O CONTMTANTE se compromete em guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos das
Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados
nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à
disposição para comprovaç{o.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA RESPoNSABILIDADE PoR DANoS
E de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento
de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, deôorentes de sua culpa ou
dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade àfiscalização :

Avenida Paraná,03 - Fone/fax: (4313476-1222 - ramal 209 - CEP: 84.470-000

.0-o* / o&uà r=' ,l-rrrr..g-r

0



PnrrrlruRA oo MuNlcíplo oe CÂNDtDo oe Aeneu
Esmoo oo PlmNÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: 143) 3476-1222 - ramat 209 - CEP: &4.470-0C/J

; ffiffi4

GLAUSULn oÉclul SEXTA: DA SUPREMAcIA Do INTERESSE pÚgLlco
O CONTRATANTE em razáo à supremacia dos interesses públicos
interesses
particulares poderá
a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades
interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão
do CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do
CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o
aumento da remuneração respectiva ou a indenizaçáo por despesas já realizadas.

cLÁusuLA DÉqMA sÉnmR: DA CoBRANçA DA MULTA
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso,

cLÁusuLA DÉctMA otrAVA: DA FtscALtzAçÃo
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de
Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e
outras Entidades designadas pelo FNDE

CLÁUSULA DÉcIMA NoNA: DA REGÊNcIA
o presente contrato rege-se, ainda, pelo CHAMAMENTO PUBLlco n3 0412014, pela
Resolução CD/FNDE no 038/2009, pela Lei n'11.94712009 e a Lei 8.666/95 e o
dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada,
também, onde o contrato for omisso.

CLÁUSULA uGÉSIMA: Do ADITAMENTo :

Este Contrato poderá ser arlitado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as
partes, resguardada as suas condições essenciais

cLÁusuLA vtcÉstMA pRilríEtRA: DAS coMUNtcAçoES ENTRE AS PARTES
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por
meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de
recebimento, por fax, transmitido pelas partes. 

.

CLÁUSULA uGÉSIMA SEGUNDA: DA RESctSÃo
Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por
carta, consoante Cláusula Vigésima - Primeira, poderá ser rescindido, de pleno direito,
independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos
seguintes casos: r :

a) por acordo entre as parte§;
b) pela inobservância de qualquer de suas condiçôes; i'

c) quaisquer dos motivos previstos em lei.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCETRA: DA RESCISÃo
O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste
assim como a execução dcl seu objeto em desacordo com o estabelecido em
Cláusulas e Condições, dará direito à CONTRATANTE de rescindi-lo medi
notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito, exceto o de
receber o estrito valor correspondente ao fornecimento realizado, desde que esteja de
acordo com as prescrições ora pactuadas e asseguradas a defesa prévia.
Parágrafo único - O Contrato poderá, ainda, ser rescindido nos seguintes casos:
a) Decretação de falência, pedido de concordata ou dissolução da CONTRATADA;
b) Alteração do contrato social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
CONTRATADA, que, a juízo da CONTMTANTE, prejudique a execução deste pacto;
c) Transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este Contrato, sem prévia e
expressa autorização da CONTRATANTE;

. d) Cometimento reiterado de faltas, devidamente anotadas ehi registro próprio;
e) No interesse da CONTRATANTE, mediante comunicação com antecedência de 15
(quinze) dias, com o pagamento dos objetos adquiridos até a data comunicada no
aviso de rescisão.
f) No interesse da Administração, nas hipóteses previstas no Art. 77 da Lei n.o 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: Do FoRo
O Foro para solucionar os litígios decorrentes do presente Contrato é o da Comarca
de Cândido de Abreu, renunciando as partes a qualquer outrô, por mais privilegiado
que seja.

cLÁusuLA vrcÉsrmA eutNTA: DAS DtsposrçÕes rnars
Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestáção final, completa e
exclusiva do acordo entre elas celebrado. .

Fica eleito o Foro da Comarca de Cândido de Abreu/PR para dir:imir quaisquer dúvidas
a respeito do cumprimento do presente Contrato.

E, por estarem justos e contratados, lavrou-se o presente contrato, em duas vias em
originais de igual teor e foÍma que, depois de lido e achado conforme, é assinado
pelas partes, juntamente ccim duas testemunhas.

Cândido de Abreu/PR, 21 de maio de 20'15.

PRereruRA Do MuNtcípto DE CÂNDrDo DE ABREU
ESUoO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos

Josiane Lachowski Werner
{p,1olt r to..Iror.r-lh'.e'urJrnvu:r
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INEXIGIBILIDADE NO. íO/20í5 - CONTRATO

contrato no 044/20í5

CONTRATO ADM!NISTRATIVO DE
cÊruenos nuueuríctos euE: ENTRE SI FAZEM o It,IuI,IIcíPIo DEi cÂnoroo DE ABREU E o sR(A).
UOSnrue SlOtttX, COMO ABAIXO SE
DECLARA.

o lvlutttcíPlo DE cÂttoloo DE ABREU, Estado do paraná, pessoa
jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ/MF sob ne 76.175.926tO001-80, com
sede administrativa nesta cidade à Avenida Paraná ne 3, neste ato represenlado pelo
seu Prefeito Municipal, em pleno exercício do mandato e funções, Dr. JoSÉ MARIA
REIS JUNIOR, brasileiro, casado, médico-veterinário, portador da cédula de identidade
no RG-5.711.342-1-SESP/PR e do CPF/MF no 024.056.029-.97, residente e domiciliado
nesta cidade, adiante denominado simplesmente CONTRATANTE, ora com respaldo
em disposições da Lei orgânica do Município; e de outro lado, o sr(a), JoslANE
SLONIK, brasileiro(a), inscrito(a) na DAP no SDW051 89424693403051 30434, residente
e domiciliado nesta cidade de Cândido de Abreu, Estado do Paianá, acordam e justam
firmar o presente contrato, nos termos da Lei Federal no 8.666/93, de 21 de junho de
1993 e suas alterações posteriores, atendendo ainda q:tei no. 11.g4Tt2OOg e
Resolução/FNDE/CD no. 038/2009, bem como as condições estabelecidas no Edital de
Chamamento Público no 0612015 e lnexigibilidade n' 1Ot2Ql5'e seus Anexos, assim
como pelas cláusulas a seguir expressas:

CLÁUSULA PRIMETRA: DO OBJETO
E objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar
e/ou empreendedor familiar'rural para atender o Programa PNAE (Programa Nacional
de Alimentação EscolaQ destinado à alimentação escolar nas Escolas Municipais, até
3111212015, descritos nos itens enumerados na Cláusula Priríeira, Parágrafo único, de
acordo com o Edital de Chamamento Público n.o 06/2015 e.consequente processo de
lnexigibilidade no 1 012015, os quais ficam fazendo parte integrante do presente contrato,
independenteme.nte de anexação ou transcrição, conforme descflção a seguir:
PARAGRAFO UNICO- A CONTRATADA entregará os pro(.utos de acordo com a
relação contida na lnexigibilidade n" 1012015 .'

CLÁUSULA SEGUNDA: DO COMPROMETIMENTO DO CONTRATADO
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros ãlimentícios da Agricultura
Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no pRe.rETo DE VENDA DE
GÊNERoS ALIMENTÍcIoS DA AGRIcULTURA FAMILiAR (ANExo IV) paTte
integrante deste lnstrumento.
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cLÁUSULA TERCEIRA: LIMITE INDIVIDUAL DE VENDA
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do A§ricultor Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, neste ato denominado CONTRATADO, será de até R$
9.000,00 (nove mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

cLÁusuLA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES Ol CONTRATANTE
Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a:

§ 1o) - Efetuar o pagamento na forma convencionada neste lnstrumento;

§ 2") - Realizar rigorosa conferência das características dos objetos entregue, pela

Comissão ou servidor designados, somente atestando os documentos da despesa
quando comprovada a entrega total, fiel e correta do objeto.

cLÁusuLA QUINTA - DAS OBRIGAçÔeS On GONTRATADA
Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste
Contrato e na legislação pertinente, as seguintes:
§ 1o) Orientar tecnicamente os responsáveis pela utilização dos produtos, fornecendo
ós esclarecimentos necessários a sua perfeita utilização;

§ 20) Proceder à entrega dos produtos, de forma a não ser danificado durante a

operação de transporte, acompanhado sempre de 02 (duas),vias da fatura comercial,
com as especificaçôes detalhadas ou documento equivalente, para conferência;

§ 30) Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitâção;

§ 4") A contratada deverá apresentar para aprovação da CONTRATANTE, toda vez
que for necessário, resultado de testes, ensaios, amostras e demais dados
informativos sobre o produto, de modo que permita sua perfeita identificação quanto à
qualidade e procedência.

§ 5o) A CONTRATANTE reserva se o direito de recusar todo e qualquer produto que
não atender as especificações contidas no edital, ou que seja considerado inadequado
pela contratante.

§ 6") Atender aos chamados da CONTRATANTE, devidamente formalizados, no

máximo em até 48 (quarenta e oito) horas, tomando as providências necessárias para
reparar ou substituir o objeto no prazo de até 02 (dois) dias corridos, enquanto estiver
dentro do prazo de vigência do contrato;

§ 7o) Responder por todos os ônus referentes à entrega do objeto ora contratado,
desde os salários do pessoal, como também os encargos trabal.histas, previdenciários,
fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente Contrato;

§ 8) Garantir a titularidade de todo e qualquer direito ,Je,, propriedade industrial
envolvido nos produtos, assumindo a responsabilidade por'eventuais açÕes e/ou
reclamações, de modo a as§egurar à CONTRATANTE a plena utilização dos produtos
adquiridos ou a respectiva indenizaçáo;

§ 90) Responder pelos danos, de qualquer natureza, que v.enham a sofrer seus
ãmpiegaOos, terceiros ou a CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de ação, ou
de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em Seu

nome agir;

§ 1 0) Responsabilizar-se:
a) Por quaisquer acidentes na entrega dos produtos, inclusive quanto às redes de
serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem a

destruição ou danificação do objeto, inclusive aqueles que, na hipótese de mora da
CONTRATADA, decorram de caso fortuito ou força maior, estendendo-se essa
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responsabilidade até a assinatura do "Termo de Recebimento Definitivo do Objeto" e
integral liquidação de indenização acaso devida a terceiros;
b) Pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais
trabalhistas, e quaisquer despesas referentes ao objeto, inclusive licença
repartiçôes públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e
documentos a ele relativos, se necessário.
c)
CLAUSULA SEXTA: DA TNFORMAçAO AO MDA i

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 Arrmentícios,
consoante a o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para
Alimentação Escolar, em no máximo 30 dias após a assinatrrra do contrato, por meio
de ferramenta disponibilizada pelo MDA.

GLÁUSULA SÉTIMA: DO PRAZO DE ENTREGA
O início para entrega das mercadorias será imediatamente"após o recebimento da
autorização de fornecimento, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo
do fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até 31 de dezembro de
2015.
a) A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de
acordo com EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO n.o 06/20í5.
b) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de
Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa respon.gável pela alimentação
no local de entrega, consoante o anexo deste Contrato.

cLÁusuLA oTTAVA: DO PREÇO
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativo§.descritos no Projeto de
Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A)
receberá o valor total de R$ 998,25 (novecentos e noventa e oito reais e vinte e
cinco centavos).

CLÁUSULA NONA: DO PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:
§ 1o - A contratada emitirá rtota fiscal ou nota do produtor, dos produtos fornecidos e
encaminhará a Divisão de Compras da Prefeitura Municipal para as necessárias
anotações e carimbo no verso com visto do responsável.
§ 2o - A contratante pagará a contratada os preços em real estabelecidos na proposta,
os quais incluem todos os custos necessários à perfeita execução do contrato,
englobando, mas não se limitando às despesas com fretes, seguros e tributos
incidentes sobre os produtos adjudicados.
§ 3o - Sobre os valores faturadós não incidirá nenhum reajusteiadicional em razão do
ptazo de pagamento das faturas.
O pagamento será efetuado através da Secretaria Municipal de Finanças do Município
de Cândido de Abreu, de acordo com o seguinte cronograma:, '

a) Os pagamentos seráo efetuados após a entrega da nota fiscal/produtor,
devidamente atestada pelo recebedor dos materiais e serviços e somente acontecerão
nos dias 10 e/ou 20 de cada mês, de acordo com a clata da entrega da nota
fiscal/produtor, conforme estabelecido no cronograma de pagamento - Anexo Vll.
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§ 4o - Os pagamentos serão efetuados através da Secretaria Municipal de
Finanças do MUNIcípto oe cÂruotoo DE ABREU, diretamehte na conta corrente
bancária indicada pelo fornecedor, não sendo admitida outra forma de
pagamento.

§ 5o - Caso nas datas estipuladas para pagamento não tenha expediente na Prefeitura
Municipal de Cândido de Abreu, transfere-se o mesmo para o primeiro dia útil que se
seguir.
§ 6o - Em caso de não cumprimento pela CONTRATADA de disposição contratual, os
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer
outras disposições contratuais.

cLÁusuLA DECIMA: Do pREÇo FTNAL ;

No valor mencionado na Cláusula Oitava estão incluídas'ãs despesas com frete,
recursos humanos e mat'ériais, assim como com os encargos' fiscais, sociais,
comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras de§pesas nec. ssárias ao
cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA DÉcIMA PRIMEIRA: DA ucÊNcn
O presente contrato vigorará da sua assinatura até 31

ôúusur-A DÉctMA sEGUNDA - Dos REcuRSos FtNANcEtRos:
As despesas decorrentes da presente licitação correrão. por conta dos recursos
específicos classificados conforme abaixo:

06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.01023 Execução do Programa FNDE Merenda Esc'olar
0950-1 33-3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.01023 Execução do Programa FNDE Merenda Escolar
0940-000-3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

cLÁusuLA DÉctMA TERcEIRA: DA GUARDA Dos DocuMENTos (FoRNEcEDoR)
O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos,
cópias das Notas Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos participantes do
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação
Escolar,estandoàdisposiçãoparacomprovação.

GLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA GUARDA DOS DOCUMENTOS (ENTIDADE)
O CONTRATANTE se corRpromete em guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos das
Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitàbilidade, apresentados
nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alímentícios da
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à
disposição para comprovação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA RESPONSABILIDADE POR DANOS
E de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento
de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execução do contráto, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à
fiscalização.
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CIÁUSUI.E OÉCIIUN SEXTA: DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚELICO
O CONTRATANTE em razâo à supremacia dos interesses públicos sobre os
interesses
particulares poderá
a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de
interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;:
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão
do CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Qempre que a CONTMTANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do
CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o
aumento da remuneração respectiva ou a indenizaçáo por despesas jãrealizadas.

cLÁusuLA DÉctMA sÉrrlla: DA CoBRANçA DA MULTA
A multa aplicada apos regular processo administrativo poderá ser descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso,
cobrada judicialmente.

cLÁusuLA DÉctMA otrAVA: DA FrscALtzAÇÃo
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de
Educação, da Entidade Executorl do Conselho Oà Atimentação Escolar - CAE e
outras Entidades desígnadas pelo FNDE

CLÁUSULA DÉcIMA NoNA: DA REGÊNch
o presente contratoreg!-se, ainda, pelo CHAMAMENTo puBLlco n.o 04t2014, peta
Resolução CD/FNDE no 038/2009, pela Lei n" 11.947t2009 e a Lei g.666/g5 e o
dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada,
também, onde o contrato for omisso.

CLÁUSULA uGÉSIMA: Do ADTTAMENTo
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as
partes, resguardada as suas condições essenciais.

CLÁUSULA UGÉSIMA PRIMEIRA: DAS COMUNICAçOES ENTRE AS PARTES
As comunicações com origem neste contrato deverãó ser formais e expressas, por
meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DA REScISÃo I

Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por
carta, consoante Cláusula Vigésima - Primeira, poderá ser rescindido, de plenó direlto,
independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos
seguintes casos:
a) por acordo entre as partes;
b) pela inobservância de qualquer de suas condições;
c) quaisquer dos motivos previstos em lei.

.ffiio
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O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste Contrato, [3 
-;j

assim como a execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas \. :' *.,/

Cláusulas e Condições, dará direito à CONTMTANTE de rescindi-lo mediante \.ihricr -Z
notificação expressa, sem que caiba à CONTMTADA qualquer direito, exceto o de
receber o estrito valor correspondente ao fornecimento realizado, desde que esteja de
acordo com as prescrições ora pactuadas e asseguradas a defesa prévia.
Parágrafo único - O Contrato poderá, ainda, ser rescindido nos seguintes casos:
a) Decretação de falência, pedido de concordata ou dissolução da CONTRATADA;
b) Alteração do contrato social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
CONTRATADA, que, a juízo da CONTMTANTE, prejudique a execução deste pacto;
c) Transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este Contrato, sem prévia e
expressa autorização da CONTRATANTE;
d) Cometimento réiterado de faltas, devidamente anotadas em registro próprio;
e) No interesse da CONTRATANTE, mediante comunicação com antecedência de 15
(quinze) dias, com o pagamento dos objetos adquiridos ate a data comunicada no
aviso de rescisão.
f) No interesse da Administração, nas hipóteses previstas no Art. 77 da Lei n.o 8.666/93.

CLÁUSULA uGÉSIMA QUARTA: Do FoRo
O Foro para solucionar os litígios decorrentes do presente Contrato é o da Comarca
de Cândido de Abreu, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

cLÁusuLA ucÉstMA eutNTA: DAS DtspostçÕes rrruals
Declaram as partes que este Contrato corresponde à maniféstação final, completa e
exclusiva do acordo entre elas celebrado. 

!

Fica eleito o Foro da Comarca de Cândido de Abreu/PR para dirimir quaisquer dúvidas
a respeito do cumprimento do presente Contrato. ,

E, por estarem justos e contratados, lavrou-se o presente contrato, em duas vias em
originais de igual teor e forma que, depois de lido e achado conÍorme, é assinado
pelas partes, juntamente com duas testemunhas.

Cândido de Abreu/PR, 21 de maio de 2015.

PnerrruRA Do MuNtcípro oe CÂNDtDo DE ABREU
EsrIoo Do PARANÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos

/F"-,..-:L&,"-L,
tl6shne Stonik

Testemunhas: 1 20.
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INEXIGIBILIDADE NO. íO/20í5 . CONTRATO

contrato no 04612015

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
cÊruenos eumeurícros euE
ENTRE st FAZEM o ntluucíplo DE
cÂr.roroo DE ABREU E o sR(A).
LIDIA APARECIDA HUCALO
SVISTAK, COMO ABAIXO SE
DECLARA. I

o MuNtcípto DE cÂuoloO DE ABREU, Estado do paraná, pessoa
jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ/MF sob nq 76.175.926/0001-80, com
sede administrativa nesta cidade à Avenida Paraná nq 3, nestê ato represenlado pelo
seu Prefeito Municipal, em pleno exercício do mandato e funçôes, Dr. JOSÉ MARIA
REIS JUNIOR, brasileiro, casado, médico-veterinário, portaclor da cédula de identidade
no RG-5.711.342-1-SESP/PR e do CPF/MF no 024.056.029-97, residente e domiciliado
nesta cidade, adiante denominado simplesmente CONTRATANTE, ora com respaldo
em disposições da Lei orgânica do Município; e de outro lado, o sr(a), LIDIA
APARECIDA HUÇALO SVISTAK, brasileiro(a), inscrlto(a) na DAp no
SDW0798236619872405130225, residente e domiciliado nesta cidade de Cândido de
Abreu, Estado do Paraná, acordam e justam firmar o presente contrato, nos termos da
Lei Federal no 8.666193, de 21 de junho de 1993 e suás alterações posteriores,
atendendo ainda a Lei no. 11.94712009 e Resolução/FNDE/CP no. 038/2009, bem como
as condições estabelecidas no Edital de Chamament§ 'Público no O6t2O15 e
lnexigibilidade no 1012015 e seus Anexos, assim como. pelas cláusulas a seguir
expressas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
E objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar
e/ou empreendedor familiar'rural para atender o Programa PNAE (Programa Nacional
de Alimentação Escolar) destinado à alimentação escolar nas Escolas Municipais, até
3111212015. descritos nos itens enumerados na Cláusula Primeira, Parágrafo Único, de
acordo com o Edital de Chamamento Público n.o 06/2015 e consequente processo de
lnexigibilidade no 1012015, os quais ficam fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anei:ação ou transcrição, conforme desqrição a seguir:
PARAGRAFO UNICO- A CONTRATADA entregará os prodirtos de acordo com a
relação contida na lrrexigibilidade n" 1012015. 

:

CLÁUSULA SEGUNDA: DO COMPROMETIMENTO DO COITITRATADO
O CONTMTADO se compromete a fornecer os gêneros álimentícios da Agricultura
Familiar ao CONTRATAT{'IE conforme descrito no PROJETO DE VENDA DE
cÊNERos ALTMENTíctos DA AGR|GULTURA FAIUuLIAR (ANExo tv) parte
integrante deste I nstrumento.
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clÁusulA TERcETRA: LIMTTE tNDtvtDUAL DE vENDA
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, neste ato denominado CONTRATADO, será de até R$
9.000,00 (nove mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

cLÁusuLA QUARTA - DAS oBRtGAçÕes oa coNTRATANTE
Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se oLriga a:

§ 1") - Efetuar o pagamento na forma convencionada neste lnstrumento;
§ 2o) - Realizar rigorosa conferência das características dos objetos entregue, pela
Comissão ou servidor designados, somente atestando os documentos da despesa
quando comprovada a entrega total, fiel e correta do objeto. '

cLÁusuLA eurNTA - DAS oBRtcAçôes oe coNTRATADÀ
Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste
Gontrato e na Iegislação pertinente, as seguintes: l

§ 1o) Orientar tecnicamente'os responsáveis pela utilização dos produtos, fornecendo
os esclarecimentos necessários a sua perfeita utilização;
§ 20) Proceder à entrega dos produtos, de forma a não ser danificado durante a
operação de transporte, acompanhado sempre de 02 (duas) vias da fatura comercial,
com as especificações detaihadas ou documento equivalente, peta conferência;
§ 30) Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
§ 4o) A contratada deverá apresentar para aprovação da CONTRATANTE, toda vez
que for necessário, resultado de testes, ensaios, amostras e demais dados
informativos sobre o produto, de modo que permita sua perfgita identificação quanto à
qualidade e procedência.

§ 5") A CONTRATANTE reserva se o direito de recusar todó e,qualquer produto que
não atender as especificações contidas no edital, ou que seja cônsiderado i.radequado
pela contratante.
§ Of Atender aos chamados da CONTRATANTE, devidamente formalizados, no
máximo em até 48 (quarenta e oito) horas, tomando as providências necessárias para
reparar ou substituir o objeto no prazo de até 02 (dois) dias iorr:idos, enquanto estiver
dentro do prazo de vigência'do contrato;
§ 70) Responder por todo§ os ônus referentes à entrega db objeto ora contratado,
desde os salários do pessoal, como também os encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente Contrato;
§ 8") Garantir a titularidade de todo e qualquer direito de':propriedade industrial
envolvido nos produtos, assumindo a responsabilidade por eventuais ações e/ou
reclamações, de modo a assegurar à CONTMTANTE a plena utilização dos produtos
adquiridos ou a respectiva indenizaçâo;
§ 9o) Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus
empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razáo de acidentes ou de ação, ou
de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu
nome agir; , ;
§ 10o) Responsabilizar-se: 'r;

a) Por quaisquer acidentes na entrega dos produtos, inclusive quanto às redes de
serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem a
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destruição ou danificação do objeto, inclusive aqueles que,.na hipótese de mora da
CONTRATADA, decorram de caso fortuito ou força maiorl: estendendo-se €

responsabilidade até a assinatura do "Termo de Recebimento O'efinitivo do Objeto"
integral liquidação de indenização acaso devida a terceiros;
b) Pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos
trabalhistas, e quaisquer despesas referentes
repartições públicas, registros, publicaçôes e
documentos a ele relativos, se necessário.

ao objeto, inclusive licença
autenticações do Contrato e dod

c)
CLÁUSULA SEXTA: DA INFORMAçÃO AO MDA
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 A,.mentícios,
consoante a o 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 SÉflMA: Do PRAzo DE ENTREGA
O início para entrega das mercadorias será imediatamente a'bós o recebimento da
autorização de Íornecimento, expedida pelo Departamento de Cômpras, sendo o prazo
do fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até 31 de dezembro de
2015.
a) A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de
acordo com EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO n.o 06/20í5
b) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante aprêsentação do Termo de
Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação
no local de entrega, consoante o anexo deste Contrato.

cLÁusuLA oTTAVA: DO PREÇO
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$ 998,25 (novecentos e noventa e oito reais e vinte e
cinco centavos).

GLÁUSULA NONA: DO PAGAIT'ENTO
Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:
§ 1o - A contratada emitirá nota fiscal ou nota do produtor, dos,produtos fornecidos e
encaminhará a Divisão de Compras da Prefeitura Municipaf para as necessárias
anotações e carimbo no verso com visto do responsável.
§ 2o - A contratante pagará a contratada os preços em real estabelecidos na proposta,
os quais incluem todos og custos necessários à perfeita execução do contrato,
englobando, mas não se limitando às despesas com freles, seguros e tributos
incidentes sobre os produtos adjudicados.
§ 3o - Sobre os valores faturados não incidirá nenhum reajuste adicional em razão do
prazo de pagamento das faturas.
O pagamento será efetuado através da Secretaria Municipal de Finanças do Município
de Cândido de Abreu, de acprdo com o seguinte cronograma:.
a) Os pagamentos serão efetuados após a entrega da nota fiscal/produtor,
devidamente atestada pelo recebedor dos materiais e serviços e somente acontecerão
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nos dias 10 e/ou 20 de cada mês, de acordo com a data da entrega da
fiscal/produtor, conforme estabelecido no cronograma de pagamento - Anexo Vll.
§ 4o - Os pagamentos serão efetuados através da Secretaria Municipal
Finanças do MUNIGípIO Oe CÂNDIDO DE ABREU, diretamente na conta
bancária indicada pelo fornecedor, não sendo admitida outra forma
pagamento.
§ 5o - Caso nas datas estipuladas para pagamento não tenha. expediente na Prefeitura
Municipal de Cândido de Abreu, transfere-se o mesmo para o primeiro dia útil que se
seguir.
§ 6o - Em caso de não cumprimento pela CONTRATADA de disposição contratual, os
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer
outras disposições contratuais.

cLÁusuLA DÉcrMA: Do PREÇo FrNAL
No valor mencionado na Cláusula Oitava estão incluídas as despesas com frete,
recursos humanos e materiais, assim como com os encargos fiscar:, sociais,
comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao
cumprimento das obrigaçôes decorrentes do presente contrato.

GLÁUSULA DÉCIMA PRITI,IEIRA: DA VlGÊNcn
O presente contrato vigorará da sua assinatura até 31 de dezembro de 2015

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:
As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos
específicos classificados conforme abaixo:

06.OO2 Divisão de Educação e Cultura
12.361.060í.01023 Execução do Programa FNDE Merenda Escolar
0950-1 33-3. 3. 90. 30. 00. 00 MATERTAL DE CONSU MO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.01023 Execução do Programa FNDE Merenda Escolar
0940-000-3. 3. 90. 30. 00. 00 MATERTAL DE CONSU MO

cLÁusuLA DÉctMA TERcEIRA: DA GUARDA Dos DocuMENTos (FoRNEcEDoR)
O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos,
copias das Notas Fiscais de Venda, ou congênere, dos piodutos participantes do
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Atimentação
Escolar, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA DECIII'IA QUARTA: DA GUARDA DOS DOCUMENTOS (ENTIDADE)
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos das
Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados
nas prestaçôes 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 QUINTA: DA RESPONSABTLTDADE POR DANOS
E de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento
de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorientes de sua culpa ou
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dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade
fiscalização

cLÁUSULA DÉcIMA SEXTA: DA SUPREMAcIA Do TNTERESSE PÚBLIco
O CONTRATANTE em razáo à supremacia dos interesses públicos sobre
interesses
particulares poderá
a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades
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 CONTMI ANTE alterar ou rescindir o êontrato sem culpa do
CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o
aumento da remuneração respectiva ou a indenizaçáo por despàsas já realizadas.

cLÁusuLA DÉcrMA sÉume: DA GoBRANçA DA MULTA
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando lrr o caso,
cobrada judicialmente. 

::

cLÁusuLA DÉctMA olrAVA: DA FlscAltzAçÃo
A fiscalização do presente contrato ticará a cargo da Secretaria Municipal de
Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e
outras Entidades designadas pelo FNDE.

CLÁUSULA DÉCIMA NoNA: DA REGÊNch
o presente contrato rege-se, ainda, pelo CHAMAMENTO PUBLICO n.o 04t2014, pela
Resolução CD/FNDE no 038/2009, pela Lei n" 11.947t20,a9 e a Lei 8.6G6/9s e o
dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada,
também, onde o contrato f<jr omisso. 

r

CLÁUSULA uGÉStMA: Do ADTTAMENTo
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as
partes, resguardada as suas condições essenciais. :. :

cLÁusuLA vtGEStMA PR!ME!RA: DAS COMUNTCAçOES ENTRE AS PARTES
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por
meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de
recebimento, por fax, transmitido pelas partes.

CLÁUSULA VTGESIMA SEGUNDA: DA RESGISÃo
Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por
carta, consoante Cláusula Vigésima - Primeira, poderá ser rescindido, de pleno direito,
independentemente de notificação ou interpelaçâo judicial ou extrajudicial, nos
seguintes casos:
a) por acordo entre as partes;
b) pela inobservância de qualquer de suas condições;
c) quaisquer dos motivos previstos em lei.

de
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clÁusule vrcÉstwlA TERcEtRA: DA nescrsÃo
O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste Contrato,
assim como a execução do seu objeto em desacordo com o,estabelecido em suas
Cláusulas e Condições, dará direito à CONTRATANTE de rescindi-lo mediante
notificação expressa, sem que caiba à CONTMTADA qualquer direito, exceto o de
receber o estrito valor correspondente ao fornecimento realizado, desde que esteja de
acordo com as prescriçôes ora pactuadas e asseguradas a defesa prévia.
Parágrafo único - O Contrato poderá, ainda, ser rescindido nos seguintes casos:
a) Decretação de falência, pedido de concordata ou dissolução da CONTRATADA;
b) Alteração do contrato social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
CONTRATADA, que, a juízo da CONTMTANTE, prejudique a execução deste pacto;

' c) Transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este Contrato, sem prévia e
. expressa autorização da CONTRATANTE;

d) Cometimento reiterado de faltas, devidamente anotadas em registro próprio;
e) No interesse da CONTRATANTE, mediante comunicação cbm antecedência de 15
(quinze) dias, com o pagamento dos objetos adquiridos até a data comunicada no
aviso de rescisão.
f) No interesse da Administração, nas hipóteses previstas no Art. 77 da Lei n.o 8.666/93.

GLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: Do FoRo
O Foro para solucionar os litígios decorrentes do presente Coótrato é o da Comarca
de Cândido de Abreu, renunciando as partes a qualquer outro, por mais ;.rivilegiado
que seja. 

,r ,

cLÁusuLA ucÉstuA eutNTA: DAS Dtsposlçoes nuais
Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifqstação final, completa e
exclusiva do acordo entre elas celebrado.
Fica eleito o Foro da Comarca de Cândido de Abreu/PR para dirimir quaisquer dúvidas
a respeito do cumprimento do presente Contrato. :

E, por estarem justos e contratados, lavrou-se o presente contrato, em duas vias em
originais de igual teor e forma que, depois de lido e achado conforme, é assinado
pelas partes, juntamente com duas testemunhas.

Cândido de Abreu/PR, 21 de maio de 2015.

' U) il )>r'o'ínàxgiau^,
Lidia Aparecida Huçalo SvistakJosé

Prefeito

Testemunhas: 1o: 20:
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INEXIGIBILIDADE NO. í0/2015 - CONTRATO

Contrato no 04712015

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
cÊruenos nlrueruríctos euE
ENTRE sr razÊul o nllururcípto DE
cÂNDtDo DE 

'ABREU E o sR(A).
LUCIA MIKOTA TROTCH, COMO
ABAIXO SE DECLARA,

o MuNtcíplo DE cÂNDlDo DE ABREU, Estado do paraná, pessoa
jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ/MF sob ne 76.175.926/0001-80, com
sede administrativa nesta cidade à Avenida Paraná ne 3, neste ato representado pelo
seu Prefeito Municipal, em'pleno exercício do mandato e funçôes, Dr. JOSÉ MARIA
REIS JUNIOR, brasileiro, casado, médico-veterinário, portador da cédula de identidade
no RG-5.711.342-1-SESP/PR e do CPF/MF no 024.056.029-97, residente e domiciliado
nesta cidade, adiante denominado simplesmente CONTRATANTE, ora com respaldo
em disposições da Lei Orgânica do Município; e de outro lado, o Sr(a), LUCIA MIKOTA
TROTCH, brasileiro(a), inscrito(a) na DAP no SDW0808279269872910130831,
residente e domiciliado nesta cidade de Cândido de Abreu, Estado do Paraná, acordam
e justam firmar o presente contrato, nos termos da Lei Federal no 8.666/93, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações posteriores, atendendo ainda'a Lei no. 11.947t2009 e
Resolução/FNDE/CD no. 038/2009, bem como as condições estabelecidas no Edital de
Chamamento Público no 06/2015 e lnexigibilidade no 1Ot2O16 e seus Anexos, assim
como pelas cláusulas a seguir expressas. 

:

CLÁUSULA PRTMEIRA: DO OBJETO
E objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentÍcios da agricultura familiar
e/ou empreendedor familiar rural para atender o Programa PNAE (Programa Nacional
de Alimentação Escolar) destinado à alimentação escolar nas Escolas Municipais, até
3111212015, descritos nos itens enumerados na Cláusula Primeira, Parágrafo único, de
acordo com o Edital de Chamamento Público n.o 06/2015 e consequente processo de
lnexigibilidade no 10/2015, os quais ficam fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição, conforme descrição a seguir:
PARAGRAFO UNICO- A CONTRATADA entregará os produtos de acordo com a
relação contida na lnexigibilidade n' 1012015. 

.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO COMPROMETIMENTO DO CONTRATADO
O CONTMTADO se compromete a fornecer os gêneros alirtrentícios da Agricultura
Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no PROJETO DE VENDA DE
GÊNEROS ALIMENTíCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ANEXO IV) PATTE
integrante deste lnstrumento.

*T

o!sr,"9âJ l-\o _-31
<:.Drl\#/

l^"^*-



PnererruRA oo Muxtcípro or CÂNDtDo oe Asneu
Esmoo oo PlnqNÁ

Secretaria Municipal de Gestão de kicitações e Contratos
Àvenida Paraná, 03 - Fone/fax: l43l 3476-1222 - ranial 209 - CEP: 84.470-000

i#ilK*\$.iiià.t iiÍiiiii.ír.t(SKffiil ã>."i§HN§§liif,iílíllll$ilSll$\:il§$»,l§l§'llLtl:.«f-* U r t4),-

clÁusu.A TER.EIRA: LrMrrE TNDT,TDUAL DE ,ENDA f§t'" à}à1CLAUSULA TERCEIRA: LIMITE INDIVIDUAL DE VENDA
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do Y d 

g:

Empreendedor Familiar Rural, neste ato denominado CONTRATADO, será de até R$ tSE-,/
9.000,00 (nove mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

cLÁusuLA QUARTA - DAS OBRtcAÇÔeS Oa CONTRATANTE
Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a:
§ 1") - Efetuar o pagamento na forma convencionada neste lnstrumento;
§ 2") - Realizar rigorosa conferência das características dos objetos entregue, pela
Comissão ou servidor designados, somente atestando os documentos da despesa
quando comprovada a entrega total, fiel e correta do objeto. 

,

cLÁusuLA QUTNTA - DAS OBRtcAçÕeS Oa CONTRATADA
Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste
Contrato e na legislação pertinente, as seguintes:
§ 1o) Orientar tecnicamente os responsáveis pela utilização dos produtos, fornecendo
os esclarecimentos necessários a sua perfeita utilização;
§ 20) Proceder à entrega dos produtos, de forma a não ser danificado durante a
operação de transporte, acompanhado sempre de 02 (duas) vips da fatura comercial,
com as especificações detalhadas ou documento equivalente, para conferência;
§ 30) Manter, durante a exbcução do Contrato, todas as condiçôes de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
§ 4") A contratada deverá apresentar para aprovação da CONTRATANTE, toda vez
que for necessário, resultado de testes, ensaios, amostras e demais dados
informativos sobre o produto, de modo que permita sua perfçita identificação quanto à

§ 51 A CONTRATANTE reserva se o direito de recusar todo e qualquer produto que
não atender as especificaçr5es contidas no edital, ou que seja considerado inadequado
pela contratante. .,

§ 6o) Atender aos chamados da CONTRATANTE, devidamente formalizados, no
máximo em até 48 (quarenta e oito) horas, tomando as providências necessárias para
reparar ou substituir o objeto no prazo de até 02 (dois) dias corridos, enquanto estiver
dentro do prazo de vigência do contrato;
§ 70) Responder por todos os ônus referentes à entrega do objeto ora contratado,
desde os salários do pessoà|, como também os encargoJtrabalhisias, previdenciários,
fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente Contrato;
§ 8o) Garantir a titularidade de todo e qualquer direito de propriedade industrial
envolvido nos produtos, assumindo a responsabilidade por 'eventuais ações e/ou
reclamações, de modo a assegurar à CONTMTANTE a plena utilização dos produtos
adquiridos ou a respectiva indenizaçâo;
§ 9o) Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus
empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razâo de acidentes ou de ação, ou
de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTMT,ADA ou de quem em seu
nome agir;

§ 10o) Responsabilizar-se: ,

a) Por quaisquer acidentes na entrega dos produtos, incÍusive quanto às redes de
serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fafos de que resultem a
destruição ou danificação do objeto, inclusive aqueles que, na hipótese de mora da
CONTRATADA, decorram, de caso fortuito ou força maior,, estendendo-se essa

0 1 ,/ r -r- -},
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responsabilidade até a assinatura do "Termo de Recebimento Qefinitivo do Objeto" e a
integral liquidação de indenização acaso devida a terceiros; ,ib) Pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e
trabalhistas, e quaisquer despesas referentes ao objeto,' inclusive licença
repartições públicas, registros, publicações e autenticaçôes do Contrato e
documentos a ele relativos, se necessário.
c)
CLAUSULA SEXTA: DA INFORMAçAO AO MDA
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,
consoante a o 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. i

GLÁUSULA SÉTMA: Do PRAZo DE ENTREGA
O início para entrega das mercadorias será imediatamente após o recebimento da
autorização de fornecimento, expedida pelo Departamento de Cômpras, sendo o ptazo
do fornecimento até o término da quantidade adquirida ou aié gt de de:embro de
2015.
a) A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, àias e quantidades de
acordo com EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO n.o 06/2015
b) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante aprôsentação do Termo de
Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação
no local de entrega, consoante o anexo deste Contrato.

cLÁusuLA oTTAVA: DO PREÇO
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 RS 958,34 (novecentos e cinqüenta e oito reais e trinta e
quatro centavos).

CLÁUSULA NONA: DO PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:
§ 1o - A contratada emitirá àota fiscal ou nota do produtor, dos. produtos fornecidos e
encaminhará a Divisão de Compras da Prefeitura Municipal para as necessárias
anotações e carimbo no verso com visto do responsável.
§ 2o - A contratante pagará a contratada os preços em real estabelecidos na proposta,
os quais incluem todos os custos necessários à perfeita êiecução do contrato,
englobando, mas não se limitando às despesas com fleJes-, seguros e tributos
incidentes sobre os produtoS adjudicados.
§ 3o - Sobre os valores faturados não incidirá nenhum reajuste adicional em razão do
ptazo de pagamento das faturas.
O pagamento será efetuado através da Secretaria Municipal de Finanças do Município
de Cândido de Abreu, de acordo com o seguinte cronograma:
a) Os pagamentos serão efetuados após a entrega da nota fiscal/produtor,
devidamente atestada pelo tecebedor dos materiais e serviços e somente acontecerão
nos dias 10 e/ou 20 de cada mês, de acordo com a data da entrega da nota
fiscal/produtor, conforme estabelecido no cronograma de pagamento - Anexo Vll.

em
dos
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§ 4o - Os pagamentos serão efetuados através da §ecretaria Municipal de
Finanças do MUNICípIO Og CÂruOtOO DE ABREU, diretamente na conta correntq
bancária indicada pelo fornecedor, não sendo admitida outra forma
pagamento.
§ 5o - Caso nas datas estipuladas para pagamento não tenha expediente na Prefeitura
Municipal de Cândido de Abreu, transfere-se o mesmo para o primeiro dia útil que se
seguir.
§ 6o - Em caso de não cumprimento pela CONTRATADA de disposição contratual, os
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer
outras disposiçÕes contratuais.

cLÁusuLA DÉctMA: Do PREÇo FTNAL
No valor mencionado na Cláusula Oitava 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 DEGIMA PRIMEIRA: DA VtGÊNcn
o presente contrato vigorará da sua assinatura até 31 de dezembro de 201s

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:
As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos
específicos classificados conforme abaixo: 

i

06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.01023 Execução do Programa FNDE Merenda Escolar
0950-1 33-3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.OO2 Divisão de Educaçãci e Cultura
12.361.0601.0'1023 Execução do Programa FNDE Merenda Esoolar
0940-000-3. 3. 90. 30. 00. 00 MATERIAL DE CONSU MO

cLÁusuLA DEctMA TERcEIRA: DA GUARDA Dos DocuMENTos (FoRNEcEDoR)
O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos,
copias das Notas Fiscais'de Venda, ou congênere, dos produtos participantes do
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação
Escolar, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA GUARDA DOS DOCUMENTOS (ENTIDADE)
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos das
Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados
nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à
disposição para comprovação.

CLÁUSULA DÉctMA QUINTA: DA RESPoNSABILIDADE PoR DANoS
E de exclusiva responsabilidade do CONTMTADO 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.

Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (431 3476-1222 - ramal 209 - CEP: U.470-C/J/J.
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clÁusule oÉcrrue sEXTA: DA supREMActA Do INTERESSE púaLlco
O CONTRATANTE em razáo à supremacia dos interesses públicos sobre
interesses
particulares poderá
a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades
interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão
do CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o cohtrato sem culpa do
CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o
aumento da remuneração respectiva ou a indenizaçáo nor d13n3sas já realizadas.

cLÁusuLA DÉcrMA sÉlrrne: DA coBRANçA DA MULTA
A multa aplicada apos regular processo administrativo poderá ser descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso,

cLÁusuLA DÉctMA orrAVA: DA FtscALlzAÇÃo
A fiscalização do presente contrato Íicará a cargo da Secretaria Municipal de
Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escola'- CAE e
outras Entidades designadas pelo FNDE.

CLÁUSULA DÉctMA NoNA: DA REGÊNcIA
o presente contrato rege-se, ainda, pelo CHAMAMENTO PUBLlco n3 04t2014, pela
Resolução CD/FNDE no 038/2009, pela Lei n'11.94712009 e a Lei 8.666/95 e o
dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, r,à qual será aplicada,
também, onde o corÍtrato for omisso. ,

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Do ADITAMENTo :

Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo format entre as
partes, resguardada as suas condições essenciais

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: DAS COMUNICAçÕES ENTRE AS PARTES
As comunicações com origem neste contrato deverãó ser formais e expressas, por
meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de
recebimento, por fax, transmitido pelas partes.

CLÁUSULA vIGÉSIMA SEGUNDA: DA REScISÃo
Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por
carta, consoante Cláusula Vigésima - Primeira, 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 condiçôes;
c) quaisquer dos motivos previstos em lei.
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clÁusuue vrcÉsrnrtA TERcETRA: DA nescrsÃo /**i,".3,51 â
O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste Contraffi 

- 
i,

assim como a execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suàã_ O tl
CláusulaseCondições,darádireitoàCoNTRATANTEderescindi-lomedianteW-/
notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito, exceto o de
receber o estrito valor correspondente ao fornecimento realizado, desde que esteja de
acordo com as prescrições ora pactuadas e asseguradas a defesa prévia.
Parágrafo único - O Contrato poderá, ainda, ser rescindido nos seguintes casos:
a) Decretação de falência, pedido de concordata ou dissolução da CONTRATADA;
b) Alteração do contrato social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
CONTRATADA, que, a juizo da CONTRATANTE, prejudique a execução deste pacto;
c) Transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este Contrato, sem prévia e
expressa autorização da CONTRATANTE;
d) Cometimento reiterado de faltas, devidamente anotadas em registro próprio;
e) No interesse da CONTRATANTE, mediante comunicação com antecedência de 15
(quinze) dias, com o pagamento dos objetos adquiridos até a data comunicada no
aviso de rescisão.
f) No interesse da Administração, nas hipóteses previstas no Artr 77 da Lei n.o 8.666/93.

CLÁUSULA uGÉSIMA QUARTA: Do FoRo
O Foro para solucionar os litígios decorrentes do presente Contrato é o da Comarca
de Cândido de Abreu, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja. 

:

cLÁusuLA ucÉsrmA eutNTA: DAS Drspostçoes rlruais 
'

Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, .ompleta e
exclusiva do acordo entre elas celebrado.
Fica eleito o Foro da Comarca de Cândido de Abreu/PR para dirimir quaisquer dúvidas
a respeito do cumprimento do presente Contrato.

E, por estarem justos e contratados, lavrou-se o presente contrato, em duas vias em
originais de igual teor e forma que, depois de lido e achado conforme, é assinado
pelas partes, juntamente com duas testemunhas.

Cândido de Abreu/PR, 21 de maio de 2015. ,
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INEXIGIBILIDADE NO. íO/20í 5 . CONTRATO

contrato no048/2015

coNTRATo AoruIusrRATIVo DE
cÊruenos eunleruríctos euE
ENTRE SI FAZEM O IUIUI.IICíPIO DE
cÂuoroo DE ÀBREU E o sR(A).
LUCIA V|EPBZ,. COMO ABAIXO SE
DECLARA.

o ttltuttlcíPIo DE cÂttoloo DE ABREU, Estado do Paraná, pessoa
jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ/MF sob ne 76.175.926/0001-80, com
sede administrativa nesta cidade à Avenida Paraná ne 3, neste ato represen!àdo pelo
seu Prefeito Municipal, em pleno exercício do mandato e funções, Dr. JOSE MARIA
REIS JUNIOR, brasileiro, casado, médico-veterinário, portador da cédula de identidade
no RG-5.711.342-1-SESP/PR e do CPF/MF no 024.056.029-97, residente e domiciliado
nesta cidade, adiante denominado simplesmente CONTRATANTE, ora com respaldo
em disposições da Lei Orgânica do Município; e de outro lado, o S(a), LUCIA VIEPRZ,
brasileiro(a), inscrito(a) na DAP no SDW0654654589683006100911, residente e
domiciliado nesta cidade de Cândido de Abreu, Estado do PAraná, acordam e justam
firmar o presente contrato, nos termos da Lei Federal no 8.666793, de 21 de junho de
1993 e suas alterações posteriores, atendendo ainda p.Lei no. 11.94712009 e
Resolução/FNDE/CD no. 038/2009, bem como as condições eslabelecidas no Edital de
Chamamento Público no 06/2015 e lnexigibilidade no 1Ol2A15 e seus Anexos, assim

. CLÁUSULA PRTMEIRA: DO OBJETO
E objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentíciOs da agricultura familiar
e/ou empreendedor familiar rural para atender o Programa PNAE (Programa Nacional
de Alimentação Escolar) destinado à alimentação escolar nas Escolas Municipais, até
3111212015, descritos nos itens enumerados na Cláusula Primeira, Parágrafo Único, de
acordo com o Edital de Chamamento Público n.o 06/2015 e consequente processo de
lnexigibilidade no 10/2015, os quais ficam fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição, conforme dêscçição a segr.,ir:
PARAGRAFO UNICO- A CONTRATADA entregará os produtos de acordo com a
relação contida na lnexigibilidade n" 1012015. ',

CLÁUSULA SEGUNDA: DO COMPROMETIMENTO DO CONTRATADO
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura
Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no PROJETO DE VENDA DE
cÊNERos ALTMENTícros DA AGR|GULTURA FAM|L|AR (ANExo tv) parte
integrante deste I nstrumento.

(
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GLÁUSULA TERCEIRA: LIMTTE INDIVIDUAL DE VENDA
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, neste ato denominado CONTRATADO, será de até
9.000,00 (nove mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção,
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

cLÁusuLA QUARTA - DAS oBRtcAÇÕes oa GoNTRATANTE
Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a:
§ 1") - Efetuar o pagamento na forma convencionada neste lnstrumento;
§ 2) - Realizar rigorosa conferência das características dos objetos entregue, pela
Comissão ou servidor designados, somente atestando os dbcumentos da despesa
quando comprovada a entrega total, fiel e correta do objeto.

cLÁusuLA QUTNTA - DAS OBRTGAçÕeS Oe CONTRATADA
Gonstituem obrigações da CONTRATADA, além de ,outras previstas neste
Contrato e na legislação pertinente, as seguintes:
§ 1o) Orientar tecnicamente os responsáveis pela utilização dos produtos, fornecendo
os esclarecimentos necessários a sua perfeita utilização;
§ 20) Proceder à entrega dos produtos, de forma a não ser danificado durante a
operação de transporte, acompanhado sempre de 02 (duas) vias da fatura comercial,
com as especificaçôes detalhadas ou documento equivalente, para conferência;
§ 30) Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
§ 4") A contratada deverá apresentar para aprovação da CONTRATANTE, toda vez
que for necessário, resultado de testes, ensaios, amo-stras e demais dados
informativos sobre o produto, de modo que permita sua perfeita identificação quanto à
qualidade e procedência. 

I,,

§ 5") A CONTRATANTE reserva se o direito de recusar todo é qualquer produto que
não atender as especificações contidas no edital, ou que seja considerado inadequado
pela contratante.
§ 6") Atender aos chamados da CONTRATANTE, devidamente formalizados, no

'máximo em até 48 (quarenta e oito) horas, tomando as provittêhcias necessárias para
reparar ou substituir o objeto no prazo de até 02 (dois) dias cbrridos, enquanto estiver
dentro do prazo de vigência do contrato;
§ 7o) Responder poi todos os ônus referentes à entrega do objeto ora contratado,
desde os salários do pessoal, como também os encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente Contrato;
§ 8o) Garantir a titularidade de todo e qualquer direito de propriedade industrial
envolvido nos produtos, assumindo a responsabilidade por eventuais ações e/ou
reclamações, de modo a assegurar à CONTRATANTE a plena utilização dos produtos
adquiridos ou a respectiva indenizaçáo;
§ 9") Responder pelos danos, de qualquer natureza, quê venham a sofrer seus
empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razáo de acidentes ou de ação, ou
de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu

,:nome agir;

§ 1 0) Responsabilizar-se:
a) Por quaisquer acidentes na entrega dos produtos, inclusive quanto às redes de
serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem a
destruição ou danificação do objeto, inclusive aqueles que, hq hipótese de mora da
CONTRATADA, decorram de caso fortuito ou força maiôr, estendendo-se essa
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responsabilidade até a assinatura do "Termo de Recebimento Definitivo do Objeto" e a
integral liquidação de indenização acaso devida a terceiros; '

b) Pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e
trabalhistas, e quaisquer despesas referentes ao objetó, inclusive licença em
repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e dos
documentos a ele relativos, se necessário.
c)
CLAUSULA SEXTA: DA INFORMAçAO AO MDA
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,
consoante a o Proieto 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 SÉTMA: Do PRAZo DE ENTREGA :

O início para entrega das mercadorias será imediatamente após o recebimento da
autorização de fornecimento, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo
do fornecimento até o térrnino da quantidade adquirida ou ate 31 de dezembro de
2015.
a) A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de
acordo com EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO n.o 06/20tS
b) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de
Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação
no local de entrega, consoante o anexo deste Contrato.

cLÁusuLA otTAVA: DO PREÇO
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$ 970,32 (novecentos e setenta reais e trinta e dois
centavos).

Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:
§ 1o - A contratada emitirá nota fiscal ou nota do produtor, dos produtos fornecidos e
encaminhará a Divisão de Compras da Prefeitura Municipal para as necessárias
anotações e carimbo no verso com visto do responsável.
§ 2o - A contratante pagará a contratada os preços em real estabelecidos na proposta,
os quais incluem todos os custos necessários à perfeitá execução do contrato,
englobando, mas nâo se limitando às despesas com fÉetes, seguros e tributos
incidentes sobre os produtos adjudicados. i

§ 3o - Sobre os valores faturados não incidirá nenhum reajuste adicional em razão do
ptazo de pagamento das faturas.
O pagamento será efetuado através da Secretaria Municipal de Finanças d. Município
de Cândido de Abreu, de acordo com o seguinte cronograma:
a) Os pagamentos serão efetuados após a entrega da nota fiscal/produtor,
devidamente atestada pelo recebedor dos materiais e serviços e somente acontecerão
nos dias 10 e/ou 20 de cada mês, de acordo com a data da entrega da nota
fiscal/produtor, conforme estabelecido no cronograma de pagamento - Anexo Vll.
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§ 4o - Os pagamentos serão efetuados através da Secretaria Municipal
Finanças do MUNTCípIO oe CÂNDIDO DE ABREU, diretamente na conÍa corn
bancária indicada pelo fornecedor, não sendo admitida outra forma de
pagamento.
§ 5o - Caso nas datas estipuladas para pagamento não tenha expediente na Prefeitura
Municipal de Cândido de Abreu, transfere-se o mesmo para o primeiro dia útil que se
seguir.
§ 6o - Em caso de não cumprimento pela CONTRATADA de disposição contratual, os
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer

GLÁUSULA DÉcIMA: Do PREÇo FINAL
No valor mencionado na Cláusula Oitava 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 DÉcIMA PRIMEIRA: DA VIGÊNcÁ
o presente contrato vigorará da sua assinatura até 31 de dezembro de 2015

cLÁusuLA DÉcrMA sEGUNDA - Dos REcuRSos FtNANcÊrnos,
As despesas decorrentes da presente licitação correrão ,por conta dos recursos
específicos classificados cohforme abaixo:

06.OO2 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.01023 Execução do Programa FNDE Merenda Escolar
0950-1 33-3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.01023 Execução do Programa FNDE Merenda Escolar
0940-000-3. 3. 90. 30. 00. 00 MATER]AL DE CONSU MO

cLÁusuLA DÉctMA TERcEIRA: DA GUARDA Dos DocuMENTos (FoRNEcEDoR)
O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos,
cópias das Notas Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos participantes do
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação
Escolar, estando à disposiçfo para comprovação. 

r

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA GUARDA DOS DOCUMENTOS (ENTIDADE)
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos das
Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados
nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à
disposição para comprovação.

CLÁUSULA DÉctMA QUINTA: DA RESPoNSABILIDADE PoR DANoS
E de exclusiva responsabilidade do CONTMTADO FORNECEDOR o ressarcimento
de danos causados ao CONTMTANTE ou a terceiros, decorrêntes de sua culpa ou
dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à
fiscalização

h/
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cI.ÁusuI.R oÉcIua SEXTA: DA SUPREMAcIA Do INTERESSE pÚelIco
O CONTRATANTE em razáo à supremacia dos interesses públicos sobre os
interesses
particulares poderá
a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de
interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão
do CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do
CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o
aumento da remuneração respectiva ou a indenizaçâo por despgsas já realizadas.

cLÁusuLA DÉcrMA sÉrintte: DA coBRANçA DA MULTA
A multa aplicada apos regular processo administrativo poderá ser descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso,
cobrada judicialmente.

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

CLÁUSULA DÉCIMA NoNA: DA REGÊNcIA
o presente contrato rege-se, ainda, pelo CHAMAMENTO PUBLlco n.o 0412014, pela
Resolução CD/FNDE no 038/2009, pela Lei n" 11.94712009,e a Lei 8.Ê66/95 e o
dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada,
também, onde o contrato for omisso. 

i

CLÁUSULA uGÉSIMA: Do ADITAMENTo I 
1

Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as
partes, resguardada as suas condições essenciais

CLÁUSULA UGÉSIMA PRIMEIRA: DAS COMUNICAçOES ENTRE AS PARTES
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por
meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de
recebimento, por fax, transmitido pelas partes.

CLÁUSULA uGÉSIMA SEGUNDA: DA REScISÃo
Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por
carta, consoante Cláusula Vigésima - Primeira, poderá ser rescindido, de pleno direito,
independentemente de noiificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos
seguintes casos:
a) Éor acordo entre as partes;
b) pela inobservância de qualquer de suas condições;
c) quaisquer dos motivos previstos em lei.
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cLÁusuLA ucÉsruA TERcEIRA: DA RESctsÃo
O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste
assim como a execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido
Cláusulas e Condições, dará direito à CONTRATANTE de rescindi-lo

Contrato,

notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito, exceto o
receber o estrito valor correspondente ao fornecimento realizado, desde que esteja
acordo com as prescriçôes ora pactuadas e asseguradas a defesa prévia.
Parágrafo único - O Contrato poderá, ainda, ser rescindido nos seguintes c?sos:
a) Decretação de falência, pedido de concordata ou dissolução da CONTRATADA;
b) Alteração do contrato social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
CONTRATADA, que, a juizo da CONTRATANTE, prejudique a execução deste pacto;
c) Transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este Contrato, sem prévia e
expressa autorização da CCTNTRATANTE;
d) Cometimento reiterado de faltas, devidamente anotadas em registro próprio;
e) No interesse da CONTRATANTE, mediante comunicação com antecedência de 15
(quinze) dias, com o pagamento dos objetos adquiridos até a data comunicada no
aviso de rescisão.
f) No interesse da Administração, nas hipóteses previstas no Art. 77 da Lei n.o 8.666/93.

CLÁUSULA vtGÉSItT,IA QUARTA: Do FoRo
O Foro para solucionar os litígios decorrentes do presente Contrato é o da Comarca
de Cândido de Abreu, renunciando as partes a qualquer or,1!ro, por mais privilegiado
que seja.

:

cLÁusuLA ucÉstMA eutNTA: DAS DtspostçÕes rrnals
Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e
exclusiva do acordo entre elas celebrado.
Fica eleito o Foro da Comarca de Cândido de Abreu/PR para dirimir quaisquer dúvidas
a respeito do cumprimento do presente Contrato.

E, por estarem justos e contratados, lavrou-se o presente contrato, em duas vias em
originais de igual teor e forma que, depois de lido e achado ;conforme, é assinado
pelas partes, juntamente com duas testemunhas.

Cândido de de maio de 2015.
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INEXIGIBILIDADE NO. íO/20í5 . CONTRATO

Contrato no049/20í5

GONTRATO ADMINISTRATIVO DE
cÊNrnos euuenrÍctos euE
ENTRE SI FAZEIUI O MUNICíPIO DE
cÂNDrDo DE ABREU E o sR(A).
LUCIANA APARECIDA ROTA, COMO
ABAIXO SE DECLARA.

O tututilcíplO DE CÂttoloO DE ABREU, Estado do paraná, pessoa
jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ/MF sob ne76.175.926/0001-80, com
sede administrativa nesta cidade à Avenida Paraná ne 3, nest? ato represenlado pelo
seu Prefeito Municipal, em pleno exercício do mandato e funções, Dr. JOSÉ ttlARlA
REIS JUNIOR, brasileiro, casado, médico-veterinário, portador da cédula de identidade
no RG-5.711.342-1-SESP/PR e do CPF/MF no 024.056.029-97, residente e domiciliado
nesta cidade, adiante denominado simplesmente CONTRATANTE, ora com respaldo
em disposições da Lei orgânica do Município; e de outro lado, o sr(a), LUCIANA
APARECIDA ROTA, brasileiro(a), inscrito(a) DAP no
S4F0000383735092419671419, residente e domiciliado nesta cidade de Cândido de
Abreu, Estado do Paraná, acordam e justam firmar o presente contrato, nos termos da
Lei Federal no 8.666193, de 21 de junho de 1993 e suaq alterações posteriores,
atendendo ainda a Lei no. 11.94712009 e Resolução/FNDE/CD'ho. 038/2009, bem como
as condições estabelecidas no Edital de Chamamento Público no 0612015 e
lnexigibilidade no 1012015 e seus Anexos, assim como pelas cláusulas a seguir
expressas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do oBJETo
É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar
e/ou empreendedor familiar rural para atender o Programa PNAE (Programa Nacional
de Alimentação Escolar) destinado à alimentação escolar nàs Escolas Municpais, até
3111212015, descritos nos itens enumerados na Cláusula Primeira, Parágrafo Unico, de
acordo com o Edital de Chamamento Público n.o 06/2015 e'consequente processo de
lnexigibilidade no 1 Ol2O15, os quais ficam fazendo parte integr?nte do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição, conforme de's'érição a seguir:
PARAGRAFO UNICO- A CONTRATADA entregará os produtos de acordo com a
relação contida na lnexigibilidade n" 1012015. . 

,

CLÁUSULA SEGUNDA: DO GOMPROMETIMENTO DO CONTRATADO
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 (ANEXO IV) PATTE
integrante deste I nstrumento.
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CLAUSULA TERCEIRA: LIMITE INDIVIDUAL DE VENDA
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e
Empreendedor Familiar Rural, neste ato denominado CONTMTADO, será de até
9.000,00 (nove mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

cLÁusuLA QUARTA - DAS oBRrcAçÕes oa CoNTRATANTE
Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a:

§ 1") - Efetuar o pagamento na forma convencionada neste lnstiumento;
§ 2o) - Realizar rigorosa conferência das características rJo§. objetos entregue, pela
Comissão ou servidor designados, somente atestando os dôcumentos da despesa
quando comprovada a entrega total, fiel e correta do objeto. -

cLÁusuLA eurNTA - DAS oBRtGAçÕes oe CoNTRATADA
Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste
Gontrato e na legislação pertinente, as seguintes:
§ 1o) Orientar tecnicamente os responsáveis pela utilização dos produtos, fornecendo
os esclarecimentos necessários a sua perfeita utilização;
§ 20) Proceder à entrega dos produtos, de forma a não ser danificado durante a
operação de transporte, acompanhado sempre de 02 (duas) vias da fatura comercial,
com as especificações detalhadas ou documento equivalente, para conferêr.cia;
§ 30) Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
§ 4") A contratada deverá apresentar para aprovação da CONTRATANTE, toda vez
que for necessário, resültado de testes, ensaios, amostras e demais dados
informativos sobre o produto, de modo que permita sua perfeita'identificação quanto à
qualidade e procedência.

§ 5o) A CONTRATANTE reserva se o direito de recusar todo e qualquer produto que
não atender as especificações contidas no edital, ou que seja considerado inadequado
pela contratante.
§ 6o) Atender aos chamados da CONTRATANTE, devidamente formalizados, no
máximo em até 48 (quarenta e oito) horas, tomando as providências necessárias para
reparar ou substituir o objeto no prazo de até 02 (dois) dias corridos, enquanto estiver
dentro do prazo de vigência do contrato;
§ 70) Responder por todos os ônus referentes à entrega do objeto ora contratado,
desde os salários do pessoal, como também os encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente Contrato;
§ 8o) Garantir a titularidade de todo e qualquer direito de'propriedade industrial
envolvido nos produtos, assumindo a responsabilidade por, eventuais ações e/ou
reclamações, de modo a assegurar à CONTRATANTE a plena utilização dos produtos
adquiridos ou a respectiva indenizaçáo;
§ 9o) Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a ! cfrer seus
empregados, terceiros ou a.CONTRATANTE, em razâo de acidentes ou de ação, ou
de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu
nome agir;

§ 1 0") Responsabilizar-se:
a) Por quaisquer acidentes na entrega dos produtos, inclusive quanto às redes de
serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem a
destruição ou danificaÇão do objeto, inclusive aqueles que, na hipótese de mora da
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CONTRATADA, decorram de caso fortuito ou força maior, estendendo-se
responsabilidade até a assinatura do "Termo de Recebimento Definitivo do Objeto" e
integral liquidação de indenízação acaso devida a terceiros'
b) Pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais
trabalhistas, e quaisquer despesas referentes ao objeto, inclusive licença
repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e
documentos a ele relativos, se necessário.
c)
CLAUSULA SEXTA: DA INFORMAçAO AO MDA
OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS
deverão informar ao Ministério do Desenvolvimento Agrárip - MDA os valores

, individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda dei,Gêneros Alimentícios,
.' consoante a o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para
. Alimentação Escolar, em no máximo 30 dias após a assinatúrà.do contrato, por meio

CLÁUSULA SÉIMA: Do PRAZo DE ENTREGA
O início para entrega das mercadorias será imediatamentê após o recebimento da
autorização de fornecimento, expedida pelo Departamento dÇ Compras, sendo o prazo
do fornecimento até o término da quantidade adquirida ou ate 31 de dezembro de
2015.
a) A entrega das mercadórias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de
acordo com EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO n.o 06/201S
b) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de
Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela arimentação
no local de entrega, consoante o anexo deste Contrato.

cLÁusuLA otTAVA: DO PREÇO ;

Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos Ciescritos no Projeto de
Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A)
receberá o valor total de R$ 998,25 (novecentos e noventa,e oito reais e vinte e
cinco centavos).

CLÁUSULA NONA: DO PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:
§ 1o - A contratada emitirá nota fiscal ou nota do produtor, dos produtos fornecidos e
encaminhará a Divisão de Compras da Prefeitura Municipal para as necessárias
anotações e carimbo no verso com visto do responsável.
§ 2o - A contratante pagará a contratada os preços em real estabelecidos na proposta,
os quais incluem todos os custos necessários à perfeita execução do contrato,
englobando, mas não se limitando às despesas com frêtes, seguros e tributos
incidentes sobre os produtos adjudicados.
§ 3o - Sobre os valores faturados não incidirá nenhum reaju§te adicional em razão do
prazo de pagamento das faturas.
O pagamento será efetuado através da Secretaria Municipal de Finanças do Município
deCândidodeAbreu,deacordocomoseguintecronograma:
a) Os pagamentos serão efetuados após a entrega da nota fiscal/produtor,
devidamente atestada pelo recebedor dos materiais e serviços e. somente acontecerão
nos dias 10 e/ou 20 de cada mês, de acordo com a data' da entrega da nota
fiscal/produtor, conforme estabelecido no cronograma de pagamento - Anexo Vll.

PngrerruRA Do MuNlcípto oe'CÂNDrDo DE ABREU
Esuoo oo PrmNi

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
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§ 4o - Os pagamentos serão efetuados através da Secretaria Municipal de
Finanças do MUNICípIO Oe CÂruolOO DE ABREU, diretamente na conta corrente
bancária indicada pelo , fornecedor, não sendo admitida outra forma depagamento. ;

§ 5o - Caso nas datas estipuladas para pagamento não tenha expediente na Prefeitura
Municipal de Cândido de Abreu, transfere-se o mesmo para o primeiro dia Ítil que se
seguir.
§ 6" - Em caso de não cumprimento pela CONTRATADA de disposição contratual, os
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer
outras disposições contratuais.

cLÁusuLA DÉcrMA: Do PREÇo FTNAL
No valor mencionado na Cláusula Oitava 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 DÉcIMA PRTMEIRA: DA UGÊNch
O presente contrato vigorará da sua assinatura até 31 de dezernbro de 2015,,'
CLAUSULA DÉGIMA SEGUNDA - DOS RECURSOS FINANCÉIROS:
As despesas decorrentes da presente licitação correrão pqr conta dos recursos
específicos classificados conforme abaixo:

06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.01023 Execução do Programa FNDE Merenda Escolar
0950-1 33-3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO

12.361.0601.01023 Execução do Programa FNDE Merenda Escolar
0940-000-3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO

cLÁusuLA DEctMA TERcEIRA: DA GUARDA Dos DocuMENTos (FoRNEcEDoR)
O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos,
copias das Notas Fiscais de Venda, ou congênere, dos proputos participantes do
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação
Escolar, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA GUARDA DOS DOGUMENTOS (ENTIDADE)
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos das
Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados
nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à
disposição para comprovação.

CLÁUSULA DÉctMA QUINTA: DA RESPoNSABILIDADE PoR DANoS
E de exclusiva responsabilidade do CONTMTADO FORNECEDOR o ressarcimento
de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua cutpa ou
dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à
fiscalização

{

br^r*.r* f-«



PRererruRA oo MuNrcípto oe CÂNDtDo oe Aangu
Esmoo oo PmlNÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (431 3476-1222 - ramal 209 - CEP: 84.470-000

GLAUSULA DÉcII,IA SEXTA: DA SUPREMAcIA Do INTERESSE pÚellco
O CONTRATANTE em razáo à supremacia dos interesses públicos sobre
interesses
particulares poderá
a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequapão às finalidades de
interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão
do CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o' ccintrato sem culpa do
CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o
aumento da remuneração respectiva ou a indenizaçáo por desppsas já realizadas.

cLÁusuLA DÉctMA sÉlmn: DA coBRANçA DA MULTA
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso,
cobrada judicialmente.

cLÁusuLA DÉctMA otrAVA: DA FlscALtzAçÃo
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de
Educação, da Entidade Executora, do conselho de Alimenta.ção Escolar - cAE e
outras Entidades designadas pelo FNDE. :

CLÁUSULA DÉcIMA NoNA: DA REGÊNcn
o presente contrato rege-se, ainda, pelo CHAMAMENTO PUBLlco n.o 0412014, pela
Resolução CD/FNDE no 038/2009, pela Lei n" 11.9471200g e a Lei 8.666/95 e o
dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada,
também, onde o contrato for omisso.

CLÁUSULA uGÉSIMA: Do ADITAMENTo ,I

Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as
partes, resguardada as suas condições essenciais.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: DAS COMUNICAçÕES ENTRE AS PARTES
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas,
meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro
recebimento, por fax, transmitido pelas partes.

CLÁUSULA VIGÉSlMA SEGUNDA: DA REScISÃo
Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por
carta, consoante Cláusula Vigésima - Primeira, 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 quâlquer de suas condições; l

c) quaisquer dos motivos previstos em lei.
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clÁusul-a ucÉstlrA TERcETRA: DA ResctsÃo {e -, nvo 7..\

O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste Contratdã '*"*;;l
assim como a execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em sua{' a a'/

Cláusulas e Condições, dará direito à CONTRATANTE de rescindi-lo mediante §ffi ;/
notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito, exceto o de
receber o estrito valor correspondente ao fornecimento realizado, desde que esteja de
acordo com as prescrições ora pactuadas e asseguradas a defesa prévia.
Parágrafo único - O Contrato poderá, ainda, ser rescindido nos seguintes casos:
a) Decretação de falência, pedido de concordata ou dissolução da CONTRATADA;
b) Alteração do contrato social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
CONTRATADA, que, a juizo da CONTRATANTE, prejudique a execução deste pacto;
c) Transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este'Contrato, scnr prévia e
expressa autorização da CONTRATANTE;
d) Cometimento reiterado de faltas, devidamente anotadas enl registro próprio;
e) No interesse da CONTRATANTE, mediante comunicação com antecedência de 15
(quinze) dias, com o pagamento dos objetos adquiridos até a data comunicada no
aviso de rescisão.
f) No interesse da Administração, nas hipóteses previstas no Art. 77 da Lei n.o 8.666/93.

GLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: Do FoRo
O Foro para solucionar os litígios decorrentes do presente Contrato é o da Comarca
de Cândido de Abreu, renuhciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

cLÁusuLA ucÉstMA eurNTA: DAS DrspostçÕes rrnals
Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e
exclusiva do acordo entre elas celebrado.
Fica eleito o Foro da Comarca de Cândido de Abreu/PR para di,r:imir quaisquer dúvidas
arespeitodocumprimentodopresenteContrato.

E, por estarem justos e contratados, lavrou-se o presente contrato, em duas vias em
originais de igual teor e forma que, depois de lido e achado conforme, é assinado
pelas partes, juntamente com duas testemunhas. 

i

Cândido de Abreu/PR, 21 de maio de 2015.

+br,.;r---?? )4"É
Luciana Aparecida Rota

Testemunhas: 1o: 20..
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INEXIGIBILIDADE NO. 10/2015 - CONTRATO

Contrato no 050/20í 5

I !E§IãâI' âI,H'§,I'J§,à'JUO OüE
ENTRE st FAZEM o muucípto DE
cÂnoroo oe ariReu E o sR(A). LUlz
NOGUEIRA, COMO ABATXO SE
DECLARA

l',''

o naurutcípto DE cÂttoloo DE ABREU, Estado do paraná, pessoa
jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ/MF sob ns 76.175.926/0001-80, com
sede administrativa nesta cidade à Avenida Paraná ne 3, neste ato represenlado pelo
seu Prefeito Municipal, em pleno exercício do mandato e füÀçôes, Dr. JOSÉ MARIA
REIS JUNIOR, brasileiro, casado, médico-veterinário, portador da cédula de identidade
no RG-5.711.342-1-SESP/FR e do CPF/MF no 024.056.029-97, residente e domiciliado
nesta cidade, adiante denominado simplesmente CONTRATANTE, ora com respaldo
em disposições da Lei Orgânica do Município; e de outro lado, o Sr(a), LUIZ
NOGUEIRA, brasileiro(a), inscrito(a) na DAP no SAF0005099943594919601320,
residente e domiciliado nesta cidade de Cândido de Abreu, Estado do Paraná, acordam
e justam firmar o presente contrato, nos termos da Lei Federal no 8.666/f 3, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações posteriores, atendendo ainda,.a Lei no. 11.94712009 e
Resolução/FNDE/CD no. 038/2009, bem como as condições esÍabelecidas no Edital de
Chamamento Público no 06/2015 e lnexigibilidade no 1012015l e seus Anexos, assim
como pelas cláusulas a seguir expressas: r

CLÁUSULA PRIMEIRA: DQ OBJETO :

É objeto desta contratação,a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar
e/ou empreendedor familiar rural para atender o Programa PNAE (Programa Nacional
de Alimentação Escolar) destinado à alimentação escolar nas Escolas Municipais, até
3111212015. descritos nos itens enumerados na Cláusula Prímeira, Parágrafo Único, de
acordo com o Edital de Chamamento Público n.o 06/2015 e consequente processo de
lnexigibilidade no 1O12O15, os quais ficam fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição, conforme descrição a seguir:
PARAGRAFO UNICO- A CONTRATADA entregará os prorCutos de acordo com a
relação contida na lnexigibilidade n" 10/2015. 

.,,

CLÁUSULA SEGUNDA: DO COMPROMETIMENTO DO CONTRATADO
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura
Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no PROJETO DE VENDA DE
GÊNERoS AUMÉNTícIoS DA AGRIcULTURA FAMTLIAR (ANExo IV) paTte
integrante deste lnstrumento. I

{

lr.ubric;

4-",w



PnererruRA oo MuNtcípro oe CÂNDtDo oe Asneu
Esraoo oo PanaNÁ

Secretaria Municipal de Gestão dé,[icitações e Contratos

§ '" (;c

Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43) 3476-1222 - 209 - CEP: 84.470-m0

clÁusulA TERcEIRA: LlMtrE tNDtvtDUAL DE vENDA
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e
Empreendedor Familiar Rural, neste ato denominado CON'IRATADO, será de até
9.000,00 (nove mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme
legislação do Programa Nacional de Alimentaçáo Escolar.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRTGAçÕES OA CONTRATANTE
Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a:
§ 1) - Efetuar o pagamento na forma convencionada neste lnstrumento;
§ 2") - Realizar rigorosa conferência das características dos objetos entregue, pela
Comissão ou servidor designados, somente atestando o§ documentos da despesa
quando comprovada a entrgga total, fiel e correta do objeto. "l

cLÁusuLA eurNTA - DAS oBRtcAçÕes oa coNTRATAbA
Constituem obrigações da CONTRATADA, além de oütras previstas neste
Contrato e na legislação pertinente, as seguintes: '

§ 1o) Orientar tecnicamente os responsáveis pela utilização dos produtos, fornecendo
os esclarecimentos necessários a sua perfeita utilização;
§ 20) Proceder à entrega dos produtos, de forma a não ser danificado durante a
operação de transporte, acompanhado sempre de 02 (duas) viâs da fatura comercial,
com as especificações detalhadas ou documento equivalente, para conferência;
§ 3o) Manter, durante a eiecução do Contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
§ 4o) A contratada deverá gpresentar para aprovação da CONTRATANTE, toda vez
que for necessário, resultado de testes, ensaios, amostras e demais dados
informativos sobre o produto, de modo que permita sua perfeita identificação quanto à
qualidade e procedência.

§ 5o) A CONTRATANTE reserva se o direito de recusar todo e qualquer produto que
não atender as especificações contidas no edital, ou que seja considerado inadequado
pela contratante.
§ 6") Atender aos chamados da CONTRATANTE, devidampnte formalizados, no
máximo em até 48 (quarenta e oito) horas, tomando as providêçrcias necessárias para
reparar ou substituir o objeto no prazo de até 02 (dois) dias cortidos, enquanto estiver
dentro do prazo de vigência do contrato; .

§ 70) Responder por todo§ os ônus referentes à entrega do objeto ora contratado,
desde os salários do pessoal, como também os encergos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente Cóntrato;
§ 8") Garantir a titularidade de todo e qualquer direito de propriedade industrial
envolvido nos produtos, assumindo a responsabilidade por êventuais ações e/ou
reclamações, de modo a assegurar à CONTRATANTE a plena utilização dos produtos
adquiridos ou a respectiva indenizaçáo;
§ 9o) Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus
empregados, terceiros ou a'CONTRATANTE, em razâo de acidentes ou de ação, ou
de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu
nome agir;

§ 1 0o) Responsabilizar-se:
a) Por quaisquer acidentes na entrega dos produtos, inclusive quanto às redes de
serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por. fatos de que resultem a
destruição ou danificação do objeto, inclusive aqueles que, nq hipótese de mora da
CONTRATADA, deêorram de caso fortuito ou força maiori estendendo-se essa
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responsabilidade até a assinatura do "Termo de Recebimento Definitivo do Objeto" e a
integral liquidação de indenização acaso devida a terceiros,
b) Pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos soclars
trabalhistas, e quaisquer despesas referentes ao objeto, inclusive licença
repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e
documentos a ele relativos, se necessário.
c)
CLAUSULA SEXTA: DA INFORMAçAO AO MDA

dos

OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS
deverão informar ao Ministério do Desenvolvimento Agráriir - MDA os valores
individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios,
consoante a o 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 SÉfli/IA: Do PRAZo DE ENTREGA
O início para entrega das. mercadorias será imediatamente após o recebimento da
autorização de fornecimento, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o pÍazo
do fornecimento até o término da quantidade adquirida ou atb gt de dezembro de
2015.
a) A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de
acordo com EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO n.o 06/20í5.
b) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de
Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação
no local de entrega, consoa,nte o anexo deste Contrato.

GLÁUSULA OITAVA: DO PREÇO
Pelo fornecimento dos gênêros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de
Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A)
receberá o valor total de R$ 960,60 (novecentos e sesseiita reais e sessenta
centavos).

CLÁUSULA NONA: DO PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados da seguinte Íorma:
§ 1o - A contratada emitirá nota fiscal ou nota do produtor, dos'produtos fornecidos e
encaminhará a Divisão de Compras da Prefeitura Municipal, para as necessárias
anotaçÕes e carimbo no verso com visto do responsável.
§ 2o - A contratante pagará a contratada os preços em real estabelecidos na proposta,
os quais incluem todos os custos necessários à perfeita execução do contrato,
englobando, mas não se .limitando às despesas com fretes, seguros e tributos
incidentes sobre os produtos adjudicados.
§ 3o - Sobre os valores fatuiadós não incidirá nenhum reajuste adicional em razão do
ptazo de pagamento das faturas.
O pagamento será efetuado através da Secretaria Municipal.de Finanças do Município
de Cândido de Abreu, de acordo com o seguinte cronograma:
a) Os pagamentos serãq efetuados após a entrega da nota fiscal/produtor,
devidamente atestada pelo recebedor dos materiais e serviços e somente acontecerão
nos dias 10 e/ou 20 de cada mês, de acordo com a data da entrega da nota
fiscal/produtor, conforme estabelecido no cronograma de pagamento - Anevo Vll.
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§ 4o - Os pagamentos serão efetuados através da Secretaria Municipal
Finanças do MUNICípIO oe CÂNDIDO DE ABREU, diretamente na conta corn
bancária indicada pelo fornecedor, não sendo admitida outra forma
pagamento.
§ 5o - Caso nas datas estipuladas para pagamento não tenha expediente na Prefeitura
Municipal de Cândido de Abreu, transfere-se o mesmo para o primeiro dia útil que se
seguir.
§ 6o - Em caso de não cumprimento pela CONTRATADA de disposição contratual, os
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer

CLÁUSULA DÉctMA: Do PREÇo FTNAL' No valor mencionado na Cláusula Oitava 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 DÉcIMA PRIMEIRA: DA VtGÊNch ,

O presente contrato vigorará da sua assinatura até 31 de dezembro de 2015

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS RECURSOS FINANCETROS:
As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos
específicos classificados conforme abaixo: ,! .

06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.01023 Execúção do Programa FNDE Merenda Escôlar
0950-1 33-3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.01023 Execução do Programa FNDE Merenda Escolar
0940-000-3. 3. 90. 30. 00. 00 MATERTAL DE CONSU MO

cLÁusuLA DÉctMA TERcEIRA: DA GUARDA Dos DocuMENTos (FoRNEcEDoR)
O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos,
copias das Notas Fiscais cje Venda, ou congênere, dos produtos participantes do
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação
Escolar, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA GUARDA DOS DOCUMENTOS (ENTIDADE)
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos das
Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados
nas prestaçôes 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 DÉGIMA QUTNTA: DA RESPoNSABTLIDADE PoR DANoS
É de exclusiva responsabiliáade 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
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clÁusule oÉcrrrrl sEXTA: DA supREMActA Do tNTEREssE púeLtco
O CONTRATANTE em razáo à supremacia dos interesses públicos sobre
interesses
particulares poderá
a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de
interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão
do CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o coptrato sem culpa do
CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-finanoeiro, garantindo-lhe o
aumento da remuneraçâo respectiva ou a indenizaçâo por despêsas já realizadas.

,. 

cLÁUSULA DÉcIMA SÉflIUIA: DA CoBRANÇA DA MULTA
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE,ou, quando for o caso,
cobrada judicialmente. , 

:

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

CLÁUSULA DÉCIMA NoNA: DA REGÊNch
o presente contrato rege-se, ainda, pelo CHAMAMENTO púBLlco n.o 0412014, pela
Resolução CD/FNDE no 038/2009, pela Lei n'11.94712009 e a Lei 8.666/95 e o
dispositivo que a regulamente, em todos os seus termoi, a qual será aplicada,
também, onde o contrato for omisso. 

1,,

CLÁUSULA VIGÉsIMA: Do ADITAMENTo i,

' Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as
partes, resguardada as suas condições essenciais.

cLÁusuLA ucÉstmA pRiMEtRA: DAS coMUNtcAçoEs ENTRE As pARTES
As comunicações com ori§em neste contrato deverão ser'formais e expressas, por
meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de
recebimento, por fax, transmitido pelas partes.

CLÁUSULA uGÉSIMA SEGUNDA: DA RESGISÃo
Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por
carta, consoante Cláusula Vigésima - Primeira, poderá ser rescindido, de pleno direito,
independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos
seguintes casos: l
a) por âcordo entre as partes; :

b) pela inobservância de quâlquer de suas condições; , :

c) quaisquer dos motivos previstos em lei. :

/t ,r,,,)
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acordo com as prescrições ora pactuadas e asseguradas a defesa prévia.
Parágrafo único - O Contrato poderá, ainda, ser rescíndido nos seguintes casos:
a) Decretação de falência, pedido de concordata ou dissolução da CONTRATADA;
b) Alteração do contrato social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
CONTRATADA, que, a juizo da CONTMTANTE, p§udique a execução deste pacto;
c) Transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este Contrato, sem prévia e
expressa autorização da CONTRATANTE;
d) Cometimento reiterado de faltas, devidamente anotadas em registro próprio;
e) No interesse da CONTRATANTE, mediante comunicação com antecedência de 15
(quinze) dias, com o pagamento dos objetos adquiridos até a data comunicada no
aviso de rescisão.
0 No interesse da Administràção, nas hipóteses previstas no Art. 77 da Lei n.o 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIII,IA QUARTA: Do FoRo :.

O Foro para solucionar os litígios decorrentes do presente Contrato é o da Comarca
de Cândido de Abreu, renúnciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja. 

:

cLÁusuLA ucÉslMA eutNTA: DAS DlspostçÕes Hners
Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e
exclusiva do acordo entre elas celebrado.
Fica eleito o Foro da Comarca de Cândido de Abreu/PR para dirimir quaisquer dúvidas
a respeito do cumprimento do presente Contrato.

E, por estarem justos e contratados, lavrou-se o presente contrato, em duas vias em
originais de igual teor e forma que, depois de lido e achado conforme, é assinado
pelas partes, juntamente com duas testemunhas.

Cândido de Abreu/PR, 21 de maio de 2015.

tbru.') l" 
ryru1,tfu

Luiz Nogueira

Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (431 3476-1222 - ramal 209 - CEP: U.470-000

Testemunhas: 1o: 20..
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INEXIGIBILIDADE NO. íO/20í5 . CONTRATO

Contrato no05í/20í5

CONTRATO ADTúINISTRATIVO DE
cÊruenos elrmerurícros euE
ENTRE SI FAZEM O MUNICíPIO DE
cÂr,roloo DE ABREU E o sR(A).LUtz
FERNANDO ' NOGUEIRA, COMO
ABAIXO SE DECLARA.

o MUNtcíPIo DE cÂruoloo DE ABREU, Estado do paraná, pessoa
jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ/MF sob ne 76.175.926/0001-80, com
sede administrativa nesta cidade à Avenida Paraná ne 3, neste ato representado pelo
seu Prefeito Municipal, em pleno exercício do mandato e funções, Dr. JOSÉ MARTA
REIS JUNIOR, brasileiro, casado, médico-veterinário, portador da cédula de identidade
no RG-5.711.342-1-SESP/PR e do CPF/MF no 024.056.029-97, residente e domiciliado
nesta cidade, adiante denominado simplesmente CONTRATANTE, ora com respaldo
em disposições da Lei Orgânica do Município; e de oútro lado, o Sr(a), LUIZ
FERNANDO NOGUEIRA, brasileiro(a), inscrito(a) na DAP no

SDW0084767179890808131203, residente e domiciliado nesta cidade de Cândido de
Abreu, Estado do Paraná, acordam e justam firmar o presente'contrato, nos termos da
Lei Federal no 8.666193, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores,
atendendo ainda a Lei no. 11.94712009 e Resolução/FNDE/CD,no. 038/2009, bem como
as condições estabelecidas no Edital de Chamamento ' Público no 06/2015 e
lnexigibilidade no 1Ol2O15 e seus Anexos, assim como. pelas cláusulas a seguir
expressas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
E objeto desta contratação a aquisição de gêneros aliment'rcio.s da agricultura familiar
e/ou empreendedor familiar'rural para atender o Programa PNAE (Programa Nacional
de Alimentação Escolar) destinado à alimentação escolar nas lEscolas Municipais, até
31t1212015, descritos nos itens enumerados na Cláusula Primeira, Parágrafo Único, de
acordo com o Edital de Chqmamento Público n.o 06/2015 ejconsequente processo de
lnexigibilidade no 1 012015, os quais ficam fazendo parte integfante do presente contrato,
independenteme.nte de aneiação ou transcrição, conforme ddscr:ição a seguir:
PARAGRAFO UNICO- A -CONTRATADA entregará os produtos de acordo com a
relaçãocontidanalnexigibilidaden"1ol2o15,

CLÁUSULA SEGUNDA: DO COMPROMETTMENTO DO CONTRATADO
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura
Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no PROJETO DE VENDA DE
cÊNERos ALTMENTíctos DA AGRIGULTURA FAMTUAR (ANExo tv) parte
integrante deste lnstrumento.

DT*7dllrü,J*W
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clÁusulA TERcETRA: LtMtrE tNDtvtDUAL DE vENDA
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, neste ato denominado CONTRATADO, será de até R$
9.000,00 (nove mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

cLÁusuLA QUARTA - DAS oBRrcAçÕes oa coNTRATANTE
Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a:

§ 1") - Efetuar o pagamento na forma convencionada neste lnstrumento;
§ 2") - Realizar rigorosa conferência das características dob objetos entregue, pela
Comissão ou servidor designados, somente atestando os"documentos da despesa
quando comprovada a entrega total, fiel e correta do objeto.

cLÁusuLA QUTNTA - DAS OBRtcAÇOeS Oe CONTRATADA
Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste
Contrato e na legislação pertinente, as seguintes:
§ 1o) Orientar tecnicamente os responsáveis pela utilização dos produtos, fornecendo
os esclarecimentos necessários a sua perfeita utilização;
§ 20) Proceder à entrega dos produtos, de forma a não ser danificado durante a
operação de transporte, acompanhado sempre de 02 (duas) viqs da fatura comercial,
com as especificações detalhadas ou documento equivalenter pâÍa conferência;
§ 30) Manter, durante a execução do Contrato, todas as condiçôes de habilitação e
qualificação exigidas na licitàção;
§ 4) A contratada deverá:apresentar para aprovação da CONTRATANTE, toda vez
que for necessário, resultado de testes, ensaios, amostras e demais dados
informativos sobre o produto, de modo que permita sua perfeita identificação quanto à
qualidade e procedência.

§ 5") A CONTRATANTE reserva se o direito de recusar todo e qualquer produto que
não atender as especificações contidas no edital, ou que seja considerado inadequado
pela contratante.
§ 6") Atender aos chamados da CONTRATANTE, devidamente formalizados, no
máximo em até 48 (quarenta e oito) horas, tomando as providências necessárias para
reparar ou substituir o objeto no prazo de até 02 (dois) dias corridos, enquanto estiver
dentro do prazo de vigência do contrato;
§ 70) Responder por todos os ônus referentes à entrega do bbjeto ora contratado,
desde os salários do pessoal, como também os encargos trabaihistas, previdenciários,
fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente Contrato;
§ 8") Garantir a titularidade de todo e qualquer direito de'propriedade industrial
envolvido nos produtos, assumindo a responsabilidade por eventuais ações e/ou
reclamações, de modo a assegurar à CONTRATANTE a plena utilização dos pr.odutos
adquiridos ou a respectiva iÊdenização; 

1

§ 9") Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus
empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de ação, ou
de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRAIADA ou de quem em seu
nome agir;

§ 1 0o) Responsabilizar-se:
a) Por quaisquer acidentes na entrega dos produtos, inclusive quanto às redes de
serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem a
destruição ou danificação do objeto, inclusive aqueles que,'na hipótese de mora da

:tr
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CONTRATADA, decorram de caso fortuito ou força maior, estendendo-se essa
responsabilidade até a assinatura do "Termo de Recebimento Definitivo do Objeto" e a
integral liquidação de indenização acaso devida a terceiros;
b) Pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e
trabalhistas, e quaisquer despesas referentes ao objeto, inclusive licença em
repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e dos
documentos a ele relativos, se necessário.
c),
CLAUSULA SEXTA: DA INFORMAçAO AO MDA
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,
consoante a o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para
Alimentação Escolar, em no máximo 30 dias após a assinatúra do contrato, por meio 

'
de ferramenta disponibilizada pelo MDA.

CLÁUSULA SÉilMA: DO PRAZO DE ENTREGA
O início para entrega das mercadorias será imediatamente após o recebimento da
autorização de fornecimento, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo
do fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até 31 de dezembro de
2015.
a) A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locaiÇ, dias e quantidades de
acordo com EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO n.o 06/2015.
b) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante aprêsentação do Termo de
Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responBável pela alimentação
no local de entrega, consoante o anexo deste Contrato.

cLÁusuLA otTAVA: DO PREÇO
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativoà descritos no Projeto de
Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A)
receberá o valor total de R$ 958,48 (novecentos e cinqüenta á'oito reais e quarenta
e oito centavos).

CLÁUSULA NONA: DO PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:
§ 1o - A contratada emitirá nota fiscal ou nota do produtor, dos produtos fornecidos e
encaminhará a Divisão de Compras da Prefeitura Municipal para as necessárias
anotações e carimbo no verso com visto do responsável. '

§ 2o - A contratante pagará a contratada os preços em real estabelecidos na proposta,
os quais incluem todos os custos necessários à perfeitã execução do contrato,
englobando, mas não se limitando às despesas com fretes, seguros e tributos
incidentes sobre os produtos adjudicados.
§ 3o - Sobre os valores faturadós não incidirá nenhum reajuste'adicional em razão do
ptazo de pagamento das faturas.
O pagamento será efetuado através da Secretaria Municipal de Finanças do MunicÍpio
de Cândido de Abreu, de acordo com o seguinte cronograma:
a) Os pagamentos serão efetuados após a entrega ,da nota fiscal/produtor,
devidamente atestada pelo.recebedor dos materiais e serviç9s e somente acontecerão
nos dias 10 e/ou 20 de cada mês, de acordo com a clata da entrega da nota
fiscal/produtor, conforme estabelecido no cronograma de pagamênto - Anexo Vll.
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§ 4o - Os pagamentos serão efetuados através da Secretaria lllunicipal
Finanças do MUNIcíptO oe cÂruoloO DE ABREU, diretamente na conta corn
bancária indicada pelo fornecedor, não sendo admitida outra forma
pagamento.
§ 5o - Caso nas datas estipuladas para pagamento não tenha expediente na Prefeitura
Municipal de Cândido de Abreu, transfere-se o mesmo para o primeiro dia útil que se
seguir.
§ 6o - Em caso de não cumprimento pela CONTRATADA de disposição cotrtratual, os
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sém prejuízos de quaisquer
outras disposições contratuais.

cLÁusuLA DÉctMA: Do PREÇo FTNAL
No valor mencionado na Cláusula Oitava 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.

O presente contrato vigorará da sua assinatura até 31 de dezembro de 2015

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:
As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos
específicos classificados conforme abaixo:

06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.01023 Execução do Programa FNDE Merenda Escolar
0950-1 33-3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.01023 Execução do Programa FNDE Merenda Escolar
0940-000-3. 3.90. 30. 00. 00 MATERTAL DE CONSU MO

cLÁusuLA DÉctMA TERcEIRA: DA GUARDA Dos DocuúÉNTos (FoRNEcEDoR)
O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo pr:azo de 5 (cinco) anos,
copias das Notas Fiscais'àe Venda, ou coágênere, dos 

'piodutos 
pariicipantes do

Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação
Escolar, estando à disposição para comprovação. : .

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA GUARDA DOS DOCUMENTOS (ENTIDADE)
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazó de 5 (cinco) anos das
Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados
nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à
disposição para comprovação. 

.

GLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA RESPoNSABTLIDADE PoR DANoS
E de exclusiva responsabilidade do CONTMTADO FORNECEDOR o ressarcimento
de danos causados'ao CONTMTANTE ou a terceiros, decorrêntes de sua culpa ou
dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à
fiscalização.

Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (431 3476-1222 - ramal 209 - CEP: U.470-0Cf.
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clÁusule oÉcrrtltl sEXTA: DA supREMActA Do INTERE§se púauco
O CONTRATANTE em razáo à supremacia dos interesses públicos sobre
interesses
particulares poderá
a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de
interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão
do CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do
CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o
aumento da remuneração respectiva ou a indenizaçáo por despesas já realizadas.

cLÁusuLA DÉcrMA sÉrrrurl: DA coBRANçA DA MULTA
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso,

cLÁusuLA DÉctMA orrAVA: DA FtscAuzAçÃo ,

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

cLÁUSULA DÉcIMA NoNA: DA REGÊNcIA
o presente contrato rege-se, ainda, pelo CHAMAMENTO PUBLICO n.o 0412014, pela
Resolução CD/FNDE no 038/2009, pela Lei n" 11.94712009 e a Lei 8.666/95 e o
dispositivo que a regulamênte, em todos os seus termos, a qual será aplicada,
também, onde o contrato for omisso

CLÁUSULA uGÉSIMA: Do ADTTAMENTo
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as
partes, resguardada as suas condições essenciais 

,

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRTMEIRA: DAS coMUNIcAçÕES ENTRE AS PARTES
As comunicaçôes com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por
meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de
recebimento, por fax, transmitido pelas partes. 

;

GLÁUSULA uGÉSIMA SEGUNDA: DA RESGISÃo
Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por
carta, consoante Cláusula Vigésima - Primeira, poderá ser rescindido, de pleno direito,
independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos
seguintes casos:
a) por acordo entre as parte§;
b) pela inobservância de qualquer de suas condições; :

c) quaisquer dos motivos previstos em lei.
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cr-Áusula vrcÉstnllA TERcEtRA: DA nescrsÃo
O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste Contrato,
assim como a execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas
Cláusulas e Condições, dará direito à CONTRATANTE de rescindi-lo mediante
notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito, exceto o de
receber o estrito valor correspondente ao fornecimento realizadô, desde que esteja de
acordo com as prescrições ora pactuadas e asseguradas a defesa prévia.
Parágrafo único - O Contrato poderá, ainda, ser rescindido nos seguintes casos:
a) Decretação de falência, pedido de concordata ou dissoluçáo da CONTRATADA;
b) Alteração do contrato social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
CONTRATADA, que, aiuizo da CONTRATANTE, prejudique a execução deste pacto;
c) Transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este Contrato, sem prévia e
expressa autorização da CONTRATANTE;

;, d) Cometimento réiterado de faltas, devidamente anotadas ern iegistro próprio;
e) No interesse da CONTRATANTE, mediante comunicação com antecedência de 15
(quinze) dias, com o pagamento dos objetos adquiridos até a data comunicada no
aviso de rescisão.
f) No interesse da Administração, nas hipóteses previstas no Art. 77 da Lei n.o 8.666/93.

CLÁUSULA uGÉStMA QUARTA: Do FoRo
O Foro para solucionar os litígios decorrentes do presente Conlrato é o da Comarca
de Cândido de Abreu, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

cLÁusuLA vrGÉstMA eutNTA: DAS Drspostçôes rtrurus
Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e
exclusiva do acordo entre elas celebrado. 

,

Fica eleito o Foro da Comarca de Cândido de Abreu/PR para dirimir quaisquer dúvidas
arespeitodocumprimentodopresenteContrato.

E, por estarem justos e contratados, lavrou-sê o presente contrato, em duas vias em
originais de igual teor e forma que, depois de lido e achado conforme, é assinado
pelas partes, juntamente cop duas testemunhas.

Cândido de Abreu/PR, 21 de maio de 2015.

-z--ftfuW
LuizSfiando NogueiraJosé

Prefeito
Junior

Testemunhas: 1o: 20..
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INEXIGIBILIDADE NO. 1O/20í 5 . CONTRATO

contrato n" 05212015

CONTRATO AqiiINISTRA IVO DE
cÊneRos ALTMENTícros euE- ENTRE st rezEm o uuucíPro DE

l cÂuoroo oE 'Àsneu E o sR(A).
LUIZA APARECIDA PATEK
MAZUROK, CONíO ABAIXO SE
DECLARA.

o muMcíPlo DE cÂttoloo DE ABREU, Estado do Paraná, pessoa
jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ/MF sob n976.175.92610001-80, com
sede administrativa nesta cidade à Avenida Paraná ne 3, neste ato represenlado pelo
seu Prefeito Municipal, em pleno exercício do mandato e funções, Dr. JOSE MARIA
REIS JUNIOR, brasileiro, casado, médico-veterinário, portad'or da cédula de identidade
no RG-5.71 1.342-1-SESP/PR e do CPF/MF no 024.056.029-97, residente e domiciliado
nesta cidade, adiante denominado simplesmente CONTRATANTE, ora com respaldo
em disposições da Lei Orgânica do Município; e de outroi lado, o Sr(a), LUIZA
APARECIDA PATEK MAZUROK, brasileiro(a), inscçito(a) na DAP no

SDW0024232449592402120359, residente e domiciliado nesta cidade de Cândido de
Abreu, Estado do Paraná, acordam e justam firmar o preserüe ôontrato, nos termos da
Lei Federal no 8.666t93, cle 21 de junho de 1993 e süas.alterações posteriores,
atendendo ainda a Lei no. 11.94712009 e Resolução/FNDE/CD rio.038/2009, bem como
as condições estabelecidas no Edital de Chamamentó Público no 0612015 e
lnexigibilidade no 1Ol2O15 e seus Anexos, assim como ipelas cláusulas a seguir
expressas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar
e/ou empreendedor familiar rural para atender o Programa PNAE (Programa Nacional
de Alimentação Escolar) destinado à alimentação escolar nas Escolas Municipais, até
31112t2015, descritos nos itens enumerados na Cláusula Primeira, Parágrafo Único, de
acordo com o Edital de Chamamento Público n.o 06/2015 e consequente processo de
lnexigibilidade no 10/2015, os quais ficam fazendo parte integiante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição, conforme desôiição a seguir:
PARAGRAFO UNICO- A CONTRATADA entregará os produtos de acordo com a
relação contida na lnexigibilidade n' 1012015. 

i

CLÁUSULA SEGUNDA: DO COMPROMETTMENTO DO CONTRATADO
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura
Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no PROJETO DE VENDA DE
cÊNERos ALTMENTíctos DA AGRICULTURA FAiírLrAR (ANExo tv) parte
integrante deste lnstrumento.

ryÊi.).,

I

i1
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clÁusulA TERcEIRA: LtMtrE tNDtvtDUAL DE vENDA
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e
Empreendedor Familiar Rural, neste ato denominado CONTRATADO, será de até R$
9.000,00 (nove mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

cLÁusuLA QUARTA - DAS OBRtcAçÕeS Oe CONTRATANTE
Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRAIANTE se obriga a:
§ 1") - Efetuar o pagamento na forma convencionada neste lnstrumento;
§ 2") - Realizar rigorosa conferência das características dosiobjetos entregue, pela
Comissão ou servidor designados, somente atestando os documentos da despesa
quando comprovada a entrega total, fiel e correta do objeto. , ;

cLÁusuLA QUTNTA - DAS OBRTGAçOeS OA CONTRATApA
Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste
Contrato e na legislação pertinente, as seguintes:
§ 1o) Orientar tecnicamente os responsáveis pela utilização dos produtos, fornecendo
os esclarecimentos necessários a sua perfeita utilização;
§ 20) Proceder à entrega dos produtos, de forma a não ser danificado durante a
operação de transporte, acompanhado sempre de 02 (duas) vias da fatura comercial,
com as especificações detalhadas ou documento equivalente. para conferência;
§ 30) Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
§ 4o) A contratada deverá apresentar para aprovação da CONTRATANTE, toda vez
que for necessário, resultado de testes, ensaios, amostras e demais dados
informativos sobre o produto, de modo que permita sua perftdita identificação quanto à
qualidade e procedência.

§ 5o) A CONTRATANTE reserva se o direito de recusar todo e qualquer produto que
não atender as especificaçQes contidas no edital, ou que seja considerado inadequado
pela contratante.
§ 6") Atender aos chamados da CONTRATANTE, devidqmente formalizados, no
máximo em até 48 (quarenta e oito) horas, tomando as proviOêpcias necessárias para
reparar ou substituir o objeto no prazo de até 02 (dois) dias coriidos, enquanto estiver
dentro do prazo de vigência do contrato;
§ 70) Responder por todos os ônus referentes à entrega do objeto ora contratado,
desde os salários do pessoal, como também os encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais, que verrham a incidir sobre o presente Contrato;
§ 8") Garantir a titularidade de todo e qualquer direito de propriedade industrial
envolvido nos produtos, assumindo a responsabilidade por'eventuais ações e/ou
reclamaçôes, de modo a assegurar à CONTRATANTE a plena utilização dos produtos
adquiridos ou a respectiva indenizaçào;
§ 90) Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus
empregados, terceiros ou a'CONTRATANTE, em razão de ác[dentes ou de ação, ou
de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da coNTRATAtÍR ou de quem ém seu
nome agir;

§ 1 0o) Responsabilizar-se.
a) Por quaisquer acidehtes na entrega dos produtos, inclusive quanto às redes de
serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem a
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destruição ou danificação do objeto, inclusive aqueles que, ná hipótese de
CONTRATADA, decorram de caso fortuito ou força maior, estendendo-se
responsabilidade até a assinatura do "Termo de Recebimento Definitivo do Objeto"
integral liquidação de indenização acaso devida a terceiros;
b) Pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e
trabalhistas, e quaisquer despesas referentes ao objeto, inclusive licença em
repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e dos
documentos a ele relativos, se necessário.
c)
CLAUSULA SEXTA: DA INFORMAçAO AO MDA
OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADOMS
deverão informar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA ;s valores
individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios,
consoante a o 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. 

..

',

GLÁUSULA SÉTIMA: DO PRAZO DE ENTREGA
O início para entrega das mercadorias será imediatamente após o recebimento da
autorização de fornecimento, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo
do fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até 31 de dezembro de

a) A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de
acordo com EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO n.o 06/2015.
b) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de
Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação
no local de entrega, consoante o anexo deste Contrato.

cLÁusuLA orTAvA: Do PREÇO
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$.949,62 (novecentos e quarenta e nove reais e sessenta
e dois centavos).

.,

CLÁUSULA NONA: DO PAGAMENTO ;

Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:
§ 1o - A contratada emitirá nota fiscal ou nota do produtor, doó produtos fornecidos e
encaminhará a Divisão de Compras da Prefeitura Municipal para as necessárias
anotações e carimbo no verso com visto do responsável.
§ 2o - A contratante pagará a contratada os preços em real estabelecidos ne proposta,
os quais incluem todos os custos necessários à perfeita execução do contrato,
englobando, mas não se limitando às despesas com fretes, seguros e tributos
incidentes sobre os produtos adjudicados.
§ 3o - Sobre os valores fatu.rados não incidirá nenhum reajuste adicional em razão do
ptazo de pagamento das faturas.
O pagamento será efetuado através da Secretaria Municipalde Finanças do Município
de Cândido de Abreu, de acordo com o seguinte cronograma:
a) Os pagamentos serão efetuados após a entrega da nota fiscal/produtor,
devidamente atestada pelo recebedor dos materiais e serviços e somente acontecerão

\ /c/.
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nos dias 10 e/ou 20 de ,cada mês, de acordo com a data da entrega da nota
fiscal/produtor, conforme estabelecido no cronograma de pagamento - Anexo Vll.
§ 4o - Os pagamentos serão efetuados através da Secretaria Municipal de
Finanças do MUNTCÍpIO Og CÂNUDO DE ABREU, diretamente na conta corrente
bancária indicada pelo fornecedor, não sendo admitida outra forma de
pagamento.
§ 5o - Caso nas datas estipuladas para pagamento não tenha expediente na Prefeitura
Municipal de Cândido de Abreu, transfere-se o mesmo para o primeiro dia útil que se
seguir.
§ 6o - Em caso de não cumprimento pela CONTRATADA de disposição contratual, os
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer
outras disposições contratuais.

cLÁusuLA DÉcrMA: Do PREÇo FTNAL
No valor mencionado na Cláusula Oitava 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 DÉGIMA PRIMEIRA: DA UGÊNcn
O presente contrato vigorará da sua assinatura até 31 de dezembro de 2015

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS REGURSOS FINANCEIROS:
As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos
específicos classificados conforme abaixo:

06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.01023 Execução do Programa FNDE Merenda Escolar
o95o-1 33-3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.01023 Execuçâo do Programa FNDE Merenda Escolar
0940-000-3. 3. 90. 30. 00. 00 MATERTAL DE CONSU MO

cLÁusuLA DÉctMA TERcEIRA: DA GUARDA Dos DocuMENTos (Fo,rNEcEDoR)
O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos,
copias das Notas Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos participantes do
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação
Escolar, estando à disposição para comprovação. I

GLÁUSULA DÉctMA eUARTA: DA GUARDA DoS DocuMENTos (ENTIDADE)
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazô de 5 (cinco) anos das
Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados
nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à
disposição para comprovação.

GLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA RESPoNSABILIDADE PoR DANoS
E de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento
de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou

9,
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dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade
fiscalização.

clÁusur-a oÉcrrttle sEXTA: DA supREMActA Do INTERESSE púaltco
O CONTRATANTE em razáo à supremacia dos interesses públicos sobre
interesses
particulares poderá ' ''
a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades
interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infraçflo contratual ou inaptidão
do CONTRATADO;

, c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;

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

A multa aplicada apos regular processo administrativo poderá ser descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso,
cobrada judicialmente. 

;,

cLÁusuLA DÉcrMA otrAVA: DA FtscAltzAçÃo ' '

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

CLÁUSULA DÉCIMA NoNA: DA REGÊNcIA .

O presente contrato rege-sÇ, ainda, pelo CHAMAMENTO PUBLICO n.o 0412014, pela
Resolução CD/FNDE no 038/2009, pela Lei n'11.94712009 e a Lei 8.666/95 e o
dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada,
também, onde o contrato for omisso.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DO ADITAMENTo
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as
partes, resguardada as suas condições essenciais.

CLÁUSULA uGÉSIMA PRIMEIRA: DAS coMUNIcAçÕEs ENTRE AS PARTES
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas,
meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro
recebimento, por fax, transmitido pelas partes. 

r

Cõ'i"
§;"roettw/

de

por
de

Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por
carta, consoante Cláusula V1gésima - Primeira, poderá ser reScindido, de pleno direito,
independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos
seguintes casos:

b) pela inobservância de qualquer de suas condições;
c) quaisquer dos motivos previstos em lei.

-tr. 
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clÁusule ucÉslnltA TERcEtRA: DA ResctsÃo
O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste
assim como a execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em
Cláusulas e Condições, dará direito à CONTRATANTE de rescindi-lo mediante
notificação expressa, sem que caiba à CONTMTADA qualquer direito, exceto o de
receber o estrito valor correspondente ao fornecimento realizado, desde que esteja de
acordo com as prescrições ora pactuadas e asseguradas a defesa prévia.
Parágrafo único - O Contrato poderá, ainda, ser rescindido nos.seguintes casos:
a) Decretação de falência, pedido de concordata ou dissolução da CONTRATADA;
b) Alteração do contrato social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
CONTRATADA, que, aiuízo da CONTMTANTE, prejudique a execução deste pacto;
c) Transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este Contrato, sc m prévia e

:" êXprêssâ autorização da CONTRATANTE;
d) Cometimento reiterado de faltas, devidamente anotadas em registro próprio;
e) No interesse da CONTRATANTE, mediante comunicaçãci com antecedência de 15
(quinze) dias, com o pagamento dos objetos adquiridos até a data comunjcada no
aviso de rescisão.
f) No interesse da Administração, nas hipóteses previstas no Art. 77 da Lei n.o 8.666/93.

CLÁUSULA vtGÉStMA QUARTA: Do FoRo
O Foro para solucionar os litígios decorrentes do presente Contrato é o da Comarca
de Cândido de Abreu, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado

cLÁusuLA uGÉstMA ouiNTA: DAS Drsposrçoes rtrueís.
Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e
exclusiva do acordo entre elas celebrado.
Fica eleito o Foro da Comarca de Cândido de Abreu/PR para dirimir quaisquer dúvidas
a respeito do cumprimento do presente Contrato. 

;

E, por estarem justos e contratados, lavrou-se o presente contrato, em duas vias em
originais de igual teor e forma que, depois de lido e achado conforme, é assinado
pelas partes, juntamente com duas testemunhas.

Cândido de Abreu/PR, 21 de maio de 2015.

"drli.

el\
/Ei

=- -/

{t-^W G gerJo. ?o]ra \ro$'\» d-'.
Luiza Apaiécida Patek Mazurok
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INEXIGIBILIDADE NO. 10/201 5 . CONTRATO

contrato no053/20í5

coNTRATo riloulr.lsrRATtvo DE1 cÊruenos euiíer.rrícros euE
ENTRE sr FAZEM o muurcíPlo DE
cÂNDrDo DE 'ABREU E o sR(A).
MARCELA CRISTINE DIULA, COMO
ABATXO SE DECLARA.

O MUNICíPIO DE cÂttotoO DE ABREU, Estado do Paraná, pessoa
jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ/MF sob ne 76.175.926/0001-80, com
sede administrativa nesta cidade à Avenida Paraná ne 3, neste ato represenlado pelo
seu Prefeito Municipal, em pleno exercício do mandato e funções, Dr. JOSE MARIA
REIS JUNIOR, brasileiro, casado, médico-veterinário, portador da cédula de identidade
no RG-5.71 1.342-1-SESP/PR e do CPF/MF no 024.056.029-97, residente e domiciliado
nesta cidade, adiante denominado simplesmente CONTRATANTE, ora com respaldo
em disposiçôes da Lei Orgânica do Município; e de outro lado, o Sr(a), MARCELA
CRISTINE DIULA, brasileiro(a), inscrito(a) na DAP no S4F0000443448795721360943,
residente e domiciliado nesta cidade de Cândido de Abreu, Estado do Paraná, acordam
e justam firmar o presente,contrato, nos termos da Lei Fedêral no 8.666/93, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações posteriores, atendendo ainda'a Lei no. 11.94712009 e
Resolução/FNDE/CD no. 038/2009, bem como as condições eslabelecidas ,ro Edital de
Chamamento Público no 06/2015 e lnexigibilidade no 10/2015'e seus Anexos, assim
como pelas cláusulas a seguir expressas: , .',

CLÁUSULA PRIMETRA: DO OBJETO I

E objeto desta contratação, a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar
e/ou empreendedor familiar rural para atender o Programa PNAE (Programa Nacional
de Alimentação Escolar) destinado à alimentação escolar nas Escolas Municipais, até
31t12t2015, descritos nos Ítens enumerados na Cláusula Prirneira, Parágrafo Único, de
acordo com o Edital de Chamamento Público n.o 06/2015 e consequente processo de
lnexigibilidade no 1012015, os quais ficam fazendo parte integrante do presente contrato,
indep,endentemente de anexação ou transcrição, conforme desççição a seguir:
PARAGRAFO UNICO- A CONTRATADA entregará os produtos de acordo com a
relação contida na lnexigibilidade n' 1012015.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO COMPROMETIMENTO DO CONTRATADO
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura
Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no PROJETO DE VENDA DE
GÊNEROS ALTMENTíCIOS DA AGRTCULTURA FAMILTAR (ANEXO tV) parte
integrante deste lnstrumento.
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cLÁusuLA TERcETRA: LrMrrE TNDtvtDUAL DE vENDA ,,

O limite individual de vehda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, neste ato denominado CONTRATADO, será de até Rg
9.000,00 (nove mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

cLÁusuLA QUARTA - DAS oBRtcAçÕes oa GoNTRATANTE
Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a:
§ 1o) - Efetuar o pagamento na forma convencionada neste lnstrumento;
§ 2") - Realizar rigorosa conferência das caracterÍsticas dos objetos entregue, pela
Comissão ou servidor designados, somente atestando os documentos 'la despesa
quando comprovada a entrega total, fiel e correta do objeto.

CLAUSULA QUTNTA - DAS OBR|GAçOES DA CONTRATADA
Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste
Contrato e na legislação pertinente, as seguintes:
§ 1o) Orientar tecnicamente os responsáveis pela utilização dos produtos, fornecendo
os esclarecimentos necessários a sua perfeita utilização;
§ 20) Proceder à entrega dos produtos, de forma a não ser danificado durante a
operação de transporte, acompanhado sempre de 02 (duas) vias da fatura comercial,
com as especificações detalhadas ou documento equivalente,, para conferência;
§ 30) Manter, durante a e4ecução do Contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
§ 4o) A contratada deverá apresentar para aprovação da CQNTRATANTE, toda vez
que for necessário, resultado de testes, ensaios, amóstras e demais dados
informativos sobre o produto, de modo que permita sua perfeita identificação quanto à
qualidade e procedência.

§ 5") A CONTRATANTE reserva se o direito de recusar todo e qualquer produto que
não atender as especificaçóes contidas no edital, ou que seja consideiado'inadequado
pela contratante.
§ 6) Atender aos chamados da CONTRATANTE, devidamente formalizados, no
máximo em até 48 (quarenta e oito) horas, tomando as providências necessárias para
reparar ou substituir o objeto no prazo de até 02 (dois) dias corridos, enquanto estiver
dentro do prazo de vigência do contrato; ,

§ 70) Responder por todos os ônus referentes à entrega do objeto ora contratado,
desde os salários do pessoal, como também os encargoJtrabaihisias, previdenciários,
fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente Contrato;
§ 8o) Garantir a titularidade de todo e qualquer direito de 

'propriedade 
industrial

envolvido nos produtos, assumindo a responsabilidade por eventuais açôes e/ou
reclamaçôes, de modo a assegurar à CONTMTANTE a pleha utilização dos produtos
adquiridos ou a respectiva ihdenizaçáo:
§ 9o) Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus
empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razâo de acidentes ou de ação, ou
de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu
nome agir;

§ 1 O") Responsabilizar-se:
a) Por quaisquer acidentes na entrega dos produtos, inclusive quanto às redes de
serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem a
destruição ou danificação do objeto, inclusive aqueles que, na hipótese de mora da
CONTRATADA, decorram de caso fortuito ou força maior, estendendo-se essa

t,".36?
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responsabilidade até a assirratura do "Termo de Recebimento Definitivo do Objeto(ê a / .l
integral liquidação de indenização acaso devida a terceiros; \,.r,-* -Zb) Pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais N--
trabalhistas, e quaisquer despesas referentes ao objeto, inclusive licença em
repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e dos
documentos a ele relativos, se necessário.
c)
CLAUSULA SEXTA: DA INFORMAÇAO AO MDA
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,
consoante a o 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.

GLÁUSULA SÉflMA: Do PRAZo DE ENTREGA
O início para entrega das mercadorias será imediatamente após o recebimento da
autorização de fornecimento, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo
do fornecimento até o térrnino da quantidade adquirida ou ate 31 de dezembro de
2015.
a) A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais; dias e quantidades de
acordo com EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO n.o 06/2015.
b) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de
Recebimento e as Notas Fis;cais de Venda pela pessoa respon§ável pela alimentação
no local de entrega, consoante o anexo deste Contrato.

cLÁusuLA oTTAVA: DO PREÇO
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$ gSZ,Oe (novecentos e sessenta e dois reais e seis
centavos).

CLÁUSULA NONA: DO PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:
§ 1o - A contratada emitirá nota fiscal ou nota do produtor, dos produtos fornecidos e
encaminhará a Divisão de Compras da Prefeitura Municipal para as necessárias
anotações e carimbo no verso com visto do responsável.
§ 2o - A contratante pagará a contratada os preços em real estabelecidos na proposta,
os quais incluem todos os custos necessários à perfeita execução do contrato,
englobando, mas não se limitando às despesas com fretes, seguros e tributos
incidentes sobre os produtos adjudicados.
§ 3o - Sobre os valores fatuiadós não incidirá nenhum reajuste adicional em razão do
prazo de pagamento das faturas. i

O pagamento será efetuado através da Secretaria Municipal de Finanças do Município
de Cândido de Abreu, de acordo com o seguinte cronograma:
a) Os pagamentos serão efetuados após a entrega àa nota fiscal/produtor,
devidamente atestada pelo.recebedor dos materiais e serviç<.rs e somente acontecerão
nos dias 10 e/ou 20 de "cada mês, de acordo com a clatâ da entrega da nota
fiscal/produtor, conforme estabelecido no cronograma de pagamento - Anexo Vll.
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§ 4o - Os pagamentos serão efetuados através da Secretaria Municipal
Finanças do MUNlCiplO oe GÂNDIDO DE ABREU, diretamente na conta corn
bancária indicada pelo fornecedor, não sendo admitida outra forma
pagamento
§ 5o - Caso nas datas estipuladas para pagamento não tenha expediente na Prefeitura
Municipal de Cândido de Abreu, transfere-se o mesmo para o primeiro dia útil que se
seguir.
§ 6o - Em caso de não cumprimento pela CONTRATADA de disposição contratual, os
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer
outras disposiçôes contratuais.

cLÁusuLA DECTMA: DO PREÇO FTNAL
No valor mencionado na Cláusula Oitava estão incluídas as despesas com frete,
recursos humanos e matêriais, assim como com os encargos fiscais, sociais,
comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras de'spesas necessárias ao
cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

cLÁUSULA DÉctMA PRIMEIRA: DA ucÊNcte
o presente contrato vigorará da sua assinatura até 31 de dezembro de 201s

cLÁUSULA DÉcIMA SEGUNDA - DoS REcURSoS FINAücEIRoS:
As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos
específicos classificados cohforme abaixo:

06.OO2 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.01023 Execução do Programa FNDE Merenda Escolar
0950-1 33-3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.060í.01023 Execução do Programa FNDE Merenda Escolar
0940-000-3. 3. 90. 30. 00. 00 MATERTAL DE CONSUMO

cLÁusuLA DÉctilA TERCETRA: DA GUARDA Dos Docu[,tENTos (FoRNEcEDoR)
O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prá2o de 5 (cinco) anos,
cópias das Notas Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos participantes do
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação
Escolar, estando à disposição para comprovação. , ,

UMENTOS (ENTTDADE)
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazô de 5 (cinco) anos das
Notas Fiscais de Compra, 9s Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados
nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alinrentícios da
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à
disposição para comprovação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA RESPONSABTLTDADE POR DANOS
É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento
de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à
fiscalização
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cIÁusuI.R oÉclrun SEXTA: DA SUPREMAcIA Do INTERESSE pÚelIco
O CONTRATANTE em razáo à supremacia dos interesses públicos sobre os
interesses
particulares poderá
a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de
interessepúblico,respeitandoosdireitosdoCoNTRATADo;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão
do CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sançôes motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do
CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o
aumento da remuneração respectiva ou a indenizaçáo por despesas já realizadas.

CLÁUSULA DÉGIMA SÉTIMA: DA GoBRANçA DA MULTA
A multa aplicada apos regular processo administrativo poderá ser descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo CoNTMTANTE ou, quando for o caso,
cobrada judicialmente.

cLÁusuLA DÉcrMA otrAVA: DA FrscAltzAçÃo :r

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

CLÁUSULA DECTMA NoNA: DA REGÊNGIA
O presente contrato rege-se, ainda, pelo CHAMAMENTO PUBLICO n.o 04t2014, pela
Resolução CD/FNDE no 038/2009, pela Lei n" 11.94712009 e a Lei 8.666/95 e o
dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada,
também, onde o contrato for omisso.

CLÁUSULA UGÉSIMA: DO ADTTAMENTo
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as
partes, resguardada as suas condições essenciais.

cLÁusuLA ucÉstMA PR|METRA: DAS coMUNrcAçoES ENTRE As pARTEs
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por
meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de
recebimento, por fax, transmitido pelas partes.

CLÁUSULA uGÉSIMA SEGUNDA: DA RESctSÃo
Este Contrato, desd'e que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por
carta, consoante Cláusula Vigésima - Primeira, poderá ser rescindido, de pleno direito,
independentemente de notificação ou interpelação judi-qial ou extrajudicial, nos
seguintes casos: : ,

a) por acordo entre as parteS;
b) pela inobservância de quàlquer de suas condições;
c) quaisquer dos motivos previstos em lei.
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CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA: DA RESCISÃO
O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste
assim como a execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido
Cláusulas e Condições, dará direito à CONTRATANTE de rescindi-lo
notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito, exceto o
receber o estrito valor correspondente ao fornecimento realizado, desde que esteja
acordo com as prescrições ora pactuadas e asseguradas a defesa prévia.
Parágrafo único - O Contrato poderá, ainda, ser rescindido nos seguintes casos:
a) Decretação de falência, pedido de concordata ou dissolução da CONTRATADA;
b) Alteração do contrato social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
CONTRATADA, que, a juizo da CONTRATANTE, prejudique a execução deste pacto;
c) Transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este Contrato, sem prévia e
expressa autorização da CONTRATANTE;
d) Cometimento reiterado de Íaltas, devidamente anotadas em registro próprio;
e) No interesse da CONTMTANTE, mediante comunicação com antecedência de 15
(quinze) dias, com o pagamento dos objetos adquiridos até a data comunicada no
aviso de rescisão.
f) No interesse da Administração, nas hipóteses previstas no Art. 77 da Lei n.o 8.666/93.

CLÁUSULA uGÉSIMA QUARTA: Do FoRo
O Foro para solucionar os litígios decorrentes do presente Contrato é o da Comarca
de Cândido de Abreu, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

cLÁusuLA vtcEstMA QUTNTA: DAS DtSpOStçÕeS rrNllS
Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e
exclusiva do acordo entre elas celebrado.
Fica eleito o Foro da Comarõa de Cândido de Abreu/PR para §irimir quaisquer dúvidas
a respeito do cumprimento do presente Contrato.

E, por estarem justos e contratados, lavrou-se o presente contrato, em duas vias em
originais de igual teor e forma que, depois de lido e achado conforme, é assinado
pelas partes, juntamente com duas testemunhas.

Cândido de Abreu/PR, 21 de maio de 2015.

\-v 1c,,./*(rc»ua' -L I!-.-.,^ji.-
Marcela Gristine Diula
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INEXIGIBILIDADE NO. íO/20í5 . CONTRATO

Contrato no055/20í5

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
cÊueRos aumenríctos euE
ENTRE st FAZEM o wtutlcípto DE
cÂNDtDo DE ABREU E o sR(A).
MARCOS CESAR ZAVACKI, COMO
ABAIXO SE DECLARA.

i..

o uutttcípto DE cÂttoloo DE ABREU, Estado do paraná, pessoa
jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ/MF sob nq 76.175.92610001-gO, com
sede administrativa nesta cidade à Avenida Paraná ne 3, neste ato represenlado pelo
seu Prefeito Municipal, em pleno exercício do mandato e funções, Di. JOSÉ MARIA
REIS JUNIOR, brasileiro, cãsado, médico-veterinário, portaclor 

-da 
cédula de identidade

no RG-5.711.342-1-SESP/PR e do CPF/MF no 024.056.029-97, residente e domicitiado
nesta cídade, adiante denominado simplesmente CONTRATANTE, ora com respaldo
em disposições da Lei orgânica do Município; e de outro lado, o sr(a;, lt ARcos
CESAR ZAVACKI, brasileiro(a), inscrito(a) na DAP no SAF000OO12A42gbOg1rBO31O22,
residente e domiciliado nesta cidade de Cândido de Abreu, Estado do paraná, acordam
e justam firmar o presente contrato, nos termos da Lei Federal no 8.666/93, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações posteriores, atendendo ainda a Lei no. 11r.947t2OOg e
Resolução/FNDE/CD no. 038/2009, bem como as condições estabelecidas no Edital de
Chamamento Público no 06/2015 e lnexigibilidade no 10/2CJ5 e seus Anexos, assim
como pelas cláusulas a seg;lir expressas:

E objeto desta contratação 
" "qrÉição 

de gêneros alimentícios da agricultura familiar
e/ou empreendedor familiar rural para atender o Programa PNAE (prógrama Nacional
de Alimentação Escolar) destinado à alimentação escolar nas Escolas Municipais, até
3111212015, descritos nos itens enumerados na Cláusula Primeira, parágrafo Único, de
acordo com o Edital de Chamamento Público n.o 06/2015 €! consequente processo de
lnexigibilidade no 1 Ol2O15, ds quais ficam fazendo parte integrante do presente contrato,
ry?,"!1"-"lT-e,lt-9^d_e alex_agão ou transcrição, conforme dêscrição a seguir:
PARÁGRAFO uNtco- A CoNTRATADA Lntiegará os pioout,» ãe 

-"-coroo 
com a

relaçãocontidanalnexigibilidaden"10/2015.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO COMPROMETIMENTO DO CONTRATADO
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura
Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no pRoiETo DE VENDA DE
GÊNERoS ALIMENTícIoS DA AGRIcULTURA FAMILIAR (ANExo IV) paTte
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CLAUSULA TERCEIRA: LIMITE INDIVIDUAL DE VENDA
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e
Empreendedor Familiar Rural, neste ato denominado CONTMTADO, será de até
9.000,00 (nove mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

cLÁusuLA QUARTA - DAS OBRTGAçÔES Oe CONTRATANTE
Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a:
§ 1") - Efetuar o pagamento na forma convencionada neste lnstrumento;
§ 2") - Realizar rigorosa conferência das características dos objetos entregue, pela
Comissão ou servidor designados, somente atestando os documentos da despesa
quando comprovada a entrega total, fiel e correta do objeto.

cLÁusuLA QUTNTA - DAS OBRtcAçÕeS oe CoNTRATADA
Constituem obrigaçôes :da CONTRATADA, atém de outras previstas neste
Contrato e na legislação pertinente, as seguintes:
§ 1o) Orientar tecnicamente os responsáveis pela utilização dos produtos, fornecendo
os esclarecimentos necessários a sua perfeita utilização;
§ 20) Proceder à entrega dos produtos, de forma a não.ser danificado durante a
operação de transporte, acompanhado sempre de 02 (duas)rviàs da fatura comercial,
com as especificaçôes detalhadas ou documento equivalente, pàra conferência;
§ 30) Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habiliiação e
qualificação exigidas na licitação;
§ 4) A contratada deverá.apresentar para aprovação da CONTRATANTE, toda vez
que for necessário, resültado de testes, ensaios, amdstras e demais dados
informativos sobre o produtó, de modo que permita sua perfeita identificação quanto à

§ 5") A CONTRATANTE reserva se o direito de recusar todo e qualquer produto que
não atender as especificações contidas no edital, ou que seja consideiado'inadequado
pela contratante.
§ 6") Atender aos chamados da CONTRATANTE, devidamente formalizados, no
máximo em até 48 (quarenta e oito) horas, tomando as providências necessárias para
reparar ou substituir o objeto no prazo de até 02 (dois) dias corridos, enquanto estiver
dentro do prazo de vigência do contrato;
§ 70) Responder por todos os ônus referentes à entrega do objeto ora contratado,
desde os salários do pessoal, como também os encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente contrato;
§ 8") Garantir a titularidade de todo e qualquer direito de .propriedade industrial
envolvido nos produtos, assumindo a responsabilidade poriteventuais ações e/ou
reclamações, de modo a assegurar à CONTRATANTE a plena utilização doó produtos
adquiridos ou a respectiva indenizaçáo;
§ 90) Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus
empregados, terceiros ou a'CONTRATANTE, em razáo de acidentes ou de ação, ou
de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu
nome agir;
§ 1 O) Responsabilizar-se:
a) Por quaisquer acidentes na entrega dos produtos, inclusive quanto às redes de
serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem a
destruição ou danificação do objeto, inclusive aqueles que, 'na:hipótese de mora da
CONTRATADA, decorram de caso fortuito ou força maior, estendendo-se essa
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c)
CLAUSULA SEXTA: DA INFORIAAçÃO AO MDA
OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTTCULADORAS
deverão informar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA os valores
individuais de venda dos participantes do Projeto de Vendã"de.Gêneros Alimentícios,
consoante a o 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 SÉImA: Do PRAZo DE ENTREGA
O início para entrega das mercadorias será imediatamente após o recebimento da
autorização de fornecimento, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o pÍazo
do fornecimento até o término da quantidade adquirida ou'até it de dezembro de
2015.
a) A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de
acordo com EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO n.o 06/201S..
b) O recebimento das mêrcadorias dar-se-á mediante apresbntação do Termo de
Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsávei pela arimentação
no local de entrega, consoante o anexo deste Contrato.

cLÁusuLA otTAVA: DO PREÇO
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 totat de R$ í.0í2,50 lmil e doze reais e ciriqtieirta ãentavósl

CLÁUSULA NONA: DO PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:
§ 1o - A contratada emitirá nota fiscal ou nota do produtor, dos produtos fornecidos e
encaminhará a Divisão de Compras da Prefeitura Municipal para as necessárias
anotações e carimbo no verso com visto do responsável.
§ 2o - A contratante pagará a contratada os preços em real estabelecidos na proposta,
os quais incluem todos os custos necessários à perfeita execução do'contrato,
englobando, mas não se limitando às despesas com fretes, ."iuro. e tributos
incidentes sobre os produtos adjudicados. t

§ 3o - Sobre os valores faturados não incidirá nenhum reajuste adicional em razão do
prazo de pagamento das faturas.
O pagamento será efetuado através da Secretaria Municipalbe Finanças do Município
de Cândido de Abreu, de acordo com o seguinte cronograma.:
a) Os pagamentos serâo efetuados apó! a. entrega da nota fiscal/produtor,
devidamente atestada pelo recebedor dos materiais e seúiços ê somente acontecerão
nos dias 10 e/ou 20 de cada mês, de acordo com a data da entrega da nota
fiscal/produtor, conforme estabelecido no cronograma de paçiàmênto - Ane-xo Vll.
§ 4" - os pagamentos serão efetuados através oà Éecretaria úünicipat de
Finanças do MUNIcíplo oe cÂNDlDo DE ABREU, diretamente na conta corrente
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bancária indicada pelo fornecedor, não sendo admitida outra forma
pagamento.
§ 5o - Caso nas datas estipuladas para pagamento não tenha expediente na Prefeiturd
Municipal de Cândido de Abreu, transfere-se o mesmo para o primeiro dia útil que se
segurr.
§ 6o - Em caso de não cumprimento pela CONTRATADA de disposição contratual, os
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer
outras disposiçÕes contratuais.

cLÁusuLA DÉctMA: Do pREÇo FTNAL :

No valor mencionado na Cláusula Oitava 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 obrigaçôes decorrentes do presente contrato. .

CLÁUSULA DÉcIII,IA PRIMEIRA: DA VIGÊNcn
O presente contrato vigorará da sua assinatura até 31 de dezembro de 2015

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:
As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos
específicos classificados conforme abaixo:

06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.01023 Execução do programa FNDE Merenda Escolar
0950-133-3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO '
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.01023 Execução do programa FNDE Merenda Escolar
0940-000-3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO

cLÁusuLA DÉclMA TERcEIRA: DA GUARDA Dos DocuMENTos (FoRNEcEDSR)
O CONTMTADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos,
cópias das Notas Fiscais de Venda, ou coágênere, dos produtos pariicipantes do
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação
Escolar, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA GUARDA DOS DOCUMENTOS (ENTIDADE)o CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazó ae s (àiÀco)-anos das
Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidaàe, ajresentados
nas prestaçôes de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à
disposição pera comprovação. 

t:,
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA RESPONSABTLIDADE POR DANOS
E de exclusiva responsabilidade do coNTMTADo FoRNECEDOR o res;arcimento
de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responrãbitid"o" à
fiscalização

Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43) 3476-1222 - ramat 209 - CEp: 94,470-OOO
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CLÁUSULA DECTMA SEXTA: DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚELICO
O CONTRATANTE em razâo à supremacia dos interesses púbticos soOref$f/"Jf{-}i
:-l^-^^^^^interesses
particulares poderá
a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades
interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infraçâo 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 ccintiato sem culpa do
CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o
aumento da remuneração respectiva ou a indenizaçáo por despesas jãrealizadas.

cLÁusuLA DECTMA SÉrrrUe: DA CoBRANçA DA MULTA
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso,

cLÁusuLA DÉctMA olrAVA: DA FtscALtzAçÃo
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de
Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e
outras Entidades designadas pelo FNDE

cLÁUSULA DÉcIMA NoNA: DA REGÊNcIA
O presente contrato rege-se, ainda, pelo CHAMAMENTO PUBLICO
Resolução CD/FNDE no 038/2009, pela Lei n" 11.g4lt2}Og,e a

n.o 0412014, pela
Lei 8.666/95 e o

dispositivo que a regulamente, em todos
também, onde o contrato for omisso.

CLÁUSULA uGÉSIMA: Do ADITAMENTo

os seus termos, a qual será aplicada,

Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as
partes, resguardada as suas condições essenciais.

a

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMETRA: DAS COMUNICAÇOES ENTRE AS PARTES
As comunicações com orígem neste contrato deverãó ser formais e expressas, por
meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de
recebimento, por fax, transmitido pelas partes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DA RESclSÃo
Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por
carta, consoante Cláusula VjOésima - Primeira, poderá ser rescindido, de plenó direito,
independentemente de ncilificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos
seguintes casos:
a) por acordo entre as partes;
b) pela inobservância de qualquer de suas condições;
c) quaisquer dos motivos previstos em lei.
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assim como a execução dcj seu objeto em desacordo conr o estabelecido em suas*\*;
Cláusulas e Condições, dará direito à CONTRATANTE de' rescindi-lo mediante
notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito, exceto o de
receber o estrito valor correspondente ao fornecimento realizado, desde que esteja de
acordo com as prescrições ora pactuadas e asseguradas a defesa previa.
Parágrafo único - O Contrato poderá, ainda, ser rescindido nos seguintes casos:
a) Decretação de falência, pedido de concordata ou dissolução da CONTRATADA;
b) Alteração do contrato social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
CO]\TRATADA, que, a juízo da CONTMTANTE, prejudique a execução deste pacto;
c) Transferência do_s direitos e/ou obrigaçôes pertinentes a este Contrãto, sem prévia e
expressa autorização da CONTRATANTE;
d) Cometimento reiteradg de faltas, devidamente anotadas em registro próprio;
e) No interesse da CONTRATANTE, mediante comunicação'com antecedência de 1S
(quinze) dias, com o pagamento dos objetos adquiridos até a data comunicada no
aviso de rescisão.
f) No interesse da Administração, nas hipóteses previstas no Art. ll da Lei n.o g.666/93.

CLÁUSULA uGÉSIMA QUARTA: Do FoRo
O Foro para solucionar os'litígios decorrentes do presente Contrato é o da Comarca
de Cândido de Abreu, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

cLÁusuLA ucÉstuA eutNTA: DAS Dtspostçôes rtruers
Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, eompleta e
exclusiva do acordo entre elâs celebrado.
Fica eleito o Foro da Comarca de Cândido de Abreu/PR para dírimir quaisquer dúvidas
a respeito do cumprimento do presente Contrato.

E,. por estarem justos e contratados, lavrou-se o presente contrato, em duas vias em
originais de igual teor e foçma que, depois de lido e achado conforme, é assinado
pelas partes, juntamente ccjm duas testemunhas.

Cândido de AbrelPR, 21 de maio de 2015.

rW.ncatry SuvW'L'

Marcos Cesar Závacki

Testemunhas: 1

Contr

/,{Po

2o..



PnererruRA oo MuNrcípro oe CÂNDtDo oe Anneu
Esraoo oo PanaNÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: 143) 3476-1222 - rama[ 209 - CEP: 84.470-000

fiiiiliiFrisE§PtliltillWWffffiffi#,q;+msffi §iá

INEXIGIBILIDADE NO. 1O/20í 5 . CONTRATO

3''ro So _t'contrato no 056/20í5 PT
il llSric;

|lt
?, .,I
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
cÊNenos alrmeruríctos euE
ENTRE St FAZEM O MUNICíPIO DE
cÂNDrDo DE ABREU E o sR(A).
MARCTO BRUM; COMO ABATXO SE
DECLARA.

o munlcíplo DE CÂNDIDO DE ABREU, Estado do paraná, pessoa
jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ/MF sob ne 76.175.926/0001-80, com
sede administrativa nesta cidade à Avenida Paraná ne 3, neste ato represenlado pelo
seu Prefeito Municipal, em pleno exercício do mandato e funÇões, Dr. JOSÉ ttlARtA
REIS JUNIOR, brasileiro, casado, médico-veterinário, portador da cédula de identidade
no RG-5.71 1.342-1-SESP/PR e do CPF/MF no 024.056.029-97, residente e domiciliado
nesta cidade, adiante denominado simplesmente CONTRATANTE, ora com respaldo
em disposições da Lei orgânica do Município; e de outro lado, o s(a), MARclo BRUM,
brasileiro(a), inscrito(a) na DAP no SDW0946008309971411120136, residente e
domiciliado nesta cidade de Cândido de Abreu, Estado do Paraná, acordam e justam
firmar o presente contrato, nos termos da Lei Federal no 8.666/93, de 21 de junho de
1993 e suas alterações posteriores, atendendo ainda a Lei no. 11.94712009 e
Resolução/FNDE/CD no. 038/2009, bem como as condiçôes estabelecidas no Edital de
Chamamento Público no 06/2015 e lnexigibilidade no 1012015 e seus Anexos, assim

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
É objeto desta contratação,a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar
e/ou empreendedor familiar. rural para atender o Programa PNAE (Programa Nacional
de Alimentação Escolar) destinado à alimentação escolar nas Escolas Municipais, até
3111212015, descritos nos itens enumerados na Cláusula Primeira, Parágraio Único, de
acordo com o Edital de Chamamento Público n.o 06/2015 e consequente processo de
lnexigibilidade no 1012015, os quais ficam fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição, conforme descrição a seguir:
PARAGRAFO UNICO- A CONTRATADA entregará os prbdutos de acordo com a
relação contida na lnexigibilidade n" 10/2015 t

CLÁUSULA SEGUNDA: DO COMPROMETIMENTO DO CONTRATADO
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros âlimentícios da Agricultura
Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no pRoJETo DE VENDA DE
GÊNEROS ALIMENTíCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ANEXO tV) PATTE
integrante deste lnstrumento.
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clÁusul.ATERcE!RA:LlMlTElNDlVtDUALDEVENDA
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, neste ato denominado CONTRATADO, será de ate Rg
9.000,00 (nove mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a
legislação do Programa Naiional de Alimentação Escolar.

cLÁusuLA QUARTA - DAS oBRtcAçÕes oa CoNTRAfANTE
Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a:
§ 1o) - Efetuar o pagamento na forma convencionada neste lnstrumento;
§ 2o) - Realizar rigorosa gonferência das características dos objetos entregue, pêET
Comissão ou servidor designados, somente atestando os documentos 1a despesa*
quando comprovada a entrega total, fiel e correta do objeto.

cLÁusuLA eurNTA - DAS oBRtcAçÕes oe CoNTRATADA
Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste
Contrato e na legislação pertinente, as seguintes:
§ 1o) Orientar tecnicamente os responsáveis pela utilização dos produtos, fornecendo
os esclarecimentos necessários a sua perfeita utilização; 

-,

§ 20) Proceder à entrega dos produtos, de forma a não ser danificado durante a
operação de transporte, acompanhado sempre de 02 (duas) viás da fatura comercial,
com as especificações detqlhadas ou documento equivalente,,pára conferência;
§ 30) Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
§ 4") A contratada deverá apresentar para aprovação da CONTRATANTE, toda vez
que for necessário, resültado de testes, ensaios, amostras e demais dados
informativos sobre o produto, de modo que permita sua perfeità identificação quanto à
qualidade e procedência.

§ 5") A CONTMTANTE reserva se o direito de recusar todo e qualquer produto que
não atender as especificações contidas no edital, ou que seja considerado inadequado
pela contratante.
§ 6") Atender aos chamados da CONTMTANTE, devid.qmente formalizados, no
máximo em até 48 (quarenta e oito) horas, tomando as providências necestárias para
reparar ou substituir o 

^objelb 
no prazo de até 02 (dois) dias coridos, enquanto estiver

dentro do prazo de vigência do contrato; .r

§ 70) Responder por todos os ônus referentes à entrega do'bbjeto ora contratado,
desde os salários do pessoal, como também os encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente Contrato;
§ 8") Garantir a titularidade de todo e qualquer direito de propriedade industrial
envolvido nos produtos, a§sumindo a responsabilidade por,eventuais açôes e/ou
reclamações, de modo a assegurar à CONTRATANTE a plena ütilização doó produtos
adquiridos ou a respectiva indenizaçáo;
§ 9o) Responder pelos danos, de qualquer natureza, que üenham a sofrer seus
empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razâo de áiidentes ou de ação, ou
de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu
nome agir;

§ 1 0") Responsabilizar-se:
ál Por quaisquer acidentes na entrega dos produtos, inclusive quanto às redes de
serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem a
destruição ou danificação do objeto, inclusive aqueles que; na hipótese de mora da
CONTRATADA, decorram de caso fortuito ou força maior,. estendendo-se essa
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trabalhistas, e quaisquer despesas referentes ao objeto, inclusive licença em
repartiçôes públicas, registros, publicações e autenticaçôês do Gontrato e dos
documentos a ele relativos, se necessário.
c)
CLÁUSULA SEXTA: DA INFORMAçÃO AO MDA
OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS
deverão informar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA ;s valores
individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios,
consoante a o 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 SÉilMA: Do PRAZo DE ENTREGA
O início para entrega das mercadorias será imediatamente após o recebimento da
autorização de fornecimento, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo
do fornecimento até o término da quantidade adquirida ou dté 31 de dezembro de
2015.
a) A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais" dias e quantidades de
acordo com EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLTCO n.o 06/201S.
b) O recebimento das meicadorias dar-se-á mediante aprêsentação do Termo de
Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação
no local de entrega, consoante o anexo deste Contrato.

cLÁusuLA otTAVA: DO PREÇO
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de
Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATAÓO (A)
receberá o valor total de É$ gZS,gO (novecentos e vinte e'seis reais e noventa
centavos).

CLÁUSULA NONA: DO PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:
§ 1o - A contratada emitirá nota fiscal ou nota do produtor, dos produtos fornecidos e
encaminhará a Divisão de Compras da Prefeitura Municipa! para as necessárias
anotações e carimbÕ no verso com visto do responsável. '

§ 2o - A contratante pagará a contratada os preços em real estabelecidos na proposta,
os quais incluem todos os custos necessários à perfeita êxecução do contrato,
englobando, mas não se .limitando às despesas com fiêteç, seguros e tributos
incidentes sobre os produtos adjudicados. ;

§ 3o - Sobre os valores faturadós não incidirá nenhum realú'ôte'adicional em razão do
prazo de pagamento das faturas.
O pagamento será efetuado através da Secretaria Municipalde Finanças do Município
de Cândido de Abreu, de acordo com o seguinte cronograma:
a) Os pagamentos serão efetuados após a entrega da nota fiscat/produtor,
devidamente atestada pelo recebedor dos materiais e serviços e somente acontecerão
nos dias 10 e/ou 20 de cada mês, de acordo com a data da entrega da nota
fiscal/produtor, conforme estabelecido no cronograma de pagamento - Aneio Vll.
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§ 4o - Os pagamentos serão efetuados através da Secretaria Municipal ddõ -Finanças do MUNlCiplO oe cÂruoloO DE ABREU, diretannente na conta corrente\-- â
bancária indicada pelo fornecedor, não sendo adrnitida outra forma d" \Epagamento.
§ 5o - Caso nas datas estipuladas para pagamento não tenha expediente na Prefeitura
Municipal de Cândido de Abreu, transfere-se o mesmo para o primeiro dia útil que se
seguir.
§ 6o - Em caso de não cumprimento pela CONTRATADA de disposição contratual, os
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer
outras disposições contratuais. _ .

cLÁusuLA DÉclMA: Do pREÇo FTNAL
No valor mencionado na Cláusula Oitava estão incluídas, as despesas com frete,
recursos humanos e materiais, assim como com os ehcargos fiscais, sociais,' comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despãsas necessárias ao
cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA DÉcIMA PRIMEIRA: DA VtGÊNctA
o presente contrato vigorará da sua assinatura até 31 de dezÊmbro de 201s

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:
As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos
específicos classificados conforme abaixo:

06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.01023 Execução do Programa FNDE Merenda Escolar
0950-1 33-3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educaçãó e Cultura
12.361.0601.01023 Execução do programa FNDE Merenda Escolar
0940-000-3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO

cLÁusuLA DÉclMA TERCEIRA: DA GUARDA Dos DocuMENTos (FcRNEcED9R)
O CONTRATADO FORNFCEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos,
cópias das Notas Fiscais de Venda, ou coigênere, dos produtos pariicipantes do
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação
Escolar, estando à disposição para comprovação. 

,,

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA GUARDA DOS DOCUMENTOS (ENTIDADE)
O CONTRATANTE se conipromete em guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos das
Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitábilidade, 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 DECIMA QUINTA: DA RESPONSABILIDADE POR DANOS
E de exclusiva responsabilídade 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.

/'
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CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: DA SUPREMACTA DO INTERESSE PÚBLICO
O CONTRATANTE em razâo à supremacia dos interesses públicos sobre
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; ;," : "l
c) fiscalizar a execução do contrato; I ,'
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial dô ajuste;
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do
CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-finaneeiro, garantindo-lhe o
aumento da remuneração respectiva ou a indenizaçâo por despesas já realizadas.

cLÁusuLA DÉctMA sÉnua: DA coBRANçA DA MULTA -

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso,
cobrada judicialmente. ,. ,,

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

GLÁUSULA DÉcIMA NoNA: DA REGÊNcIA I
o presente contrato rege-se, ainda, pelo oHAMAMENTo puBltco n.o o4t2014, pela
Resolução CD/FNDE no 038/2009, pela Lei n' 11.9471200g.e a Lei 8.uô6/g5 e o
dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, ,a qual será aplicada,
também, onde o contrato for omisso

CLÁUSULA VIGÉsIilIA: Do ADITAMENTo
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo format entre as
partes, resguardada as suas condições essenciais.

CLÁUSULA UGÉSIII'IA PRIMEIRA: DAS COMUNICAçÕES ENTRE AS PARTES
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por
meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de
recebimento, por fax, transmitido pelas partes. 

;

CLÁUSULA uGÉSIMA SEGUNDA: DA REScISÃo I

Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por
carta, consoante Cláusula Vjgésima - Primeira, poderá ser rescindido, de pleno direito,
independentemente de noiificação ou interpetação judicial ou extrajudiciat, nos

a) por acordo entre as partes;
b) pela inobservância de qualquer de suas condições;
c) quaisquer dos motivos previstos em lei.

,/' ,
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clÁusule ucÉstmA TERcETRA: DA nesctsÃo oi'r',- qa- -ír'
O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste Contra!0, 

-'-t:l
assim como a execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em sü1as-- h */
Cláusulas e Condições, dará direito à CONTRATANTE de rescindi-lo mediafua;,- -7
notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito, exceto o dà*' :: '/
receber o estrito valor correspondente ao fornecimento realizado, desde que esteja de
acordo com as prescrições ora pactuadas e asseguradas a defesa prévia.
Parágrafo único - O Contrato poderá, ainda, ser rescindido nos seguintes casos:
a) Decretação de falência, pedido de concordata ou dissolução da CONTRATADA;
b) Alteração do contrato social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
CO]\TRATADA, que, a juízo da CONTMTANTE, prejudique a éxecução deste pacto;
c) Transferência dos direitos e/ou obrigaçôes pertinentes a esterContrãto, sem prévia e
expressa autorização da CONTRATANTE;
d) Cometimento reiterado de faltas, devidamente anotadas ern iegistro proprio;
e) No interesse da CONTMTANTE, mediante comunicação com antecedência de 1S
(quinze) dias, com o pagamento dos objetos adquiridos até a data comunicada no
aviso de rescisão.
f) No interesse da Adminístração, nas hipóteses previstas no Art. Z7 da Lei n.o g.666/93.

CLÁUSULA uGÉSIMA QUARTA: Do FoRo
O Foro para solucionar os litígios decorrentes do presente Contrato é o da Comarca
de Cândido de Abreu, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

cLÁusuLA vtcÉstMA eulNTA: DAS Dtsposrçôes rlrunrs
Declaram as partes que este Contrato corresponde à maniiestação final, completa e
exclusiva do acordo entre elas celebrado.
Fica eleito o Foro da Comarca de Cândido de Abreu/PR para dirimir quaisquer dúvidas
a respeito do cumprimento do presente Contrato. 

l

E,. por estarem justos e contratados, lavrou-se o presente contrato, em duas vias em
originais de igual teor e forma que, depois de lido e acha'ôo conforme, \,, assinado
pelas partes, juntamente com duas testemunhas.

Cândido de Abreu/PR, 21 de maio de 2OiS.

+ ^anl í-r;r* t'â."-t,t-'-*-
Marcio Brum

Testemunhas: 1 20..
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INEXIGIBILIDADE NO. 10/2015 . CONTRATO

contrato no 057/20í 5

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
cÊruenos aumexríctos euE
ENTRE st FAZEM o tuurutcípto DE
cÂruoroo DE ABREU E o sR(A).
uRneuce apÂnectoe morucuAx
ROSA, COMO ABAIXO SE DECLARA.

o wluttlcíPto DE cÂttoloo DE ABREU, Estado do paraná, pessoa
jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ/MF sob ne 76.175.926/0001-gO, com
sede administrativa nesta cidade à Avenida Paraná ne 3, neste ato repre-enlado pelo
seu Prefeito Municipal, em'pleno exercício do mandato e frrnções, Di. JOSE MARIA
REIS JUNIOR, brasileiro, casado, médico-veterinário, portador da cédula de identidade
no RG-5.7'1 1.342-1-SESP/PR e do CPF/MF no 024.056.029-97* residente e domicitiado
nesta cidade, adiante denominado simplesmente CONTRATANTE, ora com respaldo
em disposições da Lei orgânica do Município; e de outro lado, o Sr(a), MARELI6E
APARECIDA MONCHAK RosA, brasiteiro(a), inscrito(a) na DAp no
SDW0473868869340908101249, residente e domiciliado nesta cidade de Cândido de
Abreu, Estado do Paraná, acordam e justam firmar o presente,contrato, nos termos da
Lei Federal no 8.666193, de 21 de junho de 1993 e suas'alterações posteriores,
atendendo ainda a Lei no. 11.94712009 e Resolução/FNDE/ÇD no. 038/2009, bem como
as condições estabelecidas no Edital de Chamament'ó Público no 0612015 e
lnexigibilidade no 1012015 e seus Anexos, assim como pelas cláusulas a seguir
expressas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
E objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar
e/ou empreendedor familiar rural para atender o Programa PNAE (Programa Nacional
de Alimentação Escolar) destinado à alimentação escolar nas Escolas Municipais, até
3111212015, descritos nos itens enumerados na Cláusula Primeira, Parágrafo Único, de
acordo com o Edital de Chamamento Público n.o 06/2015 e consequente processo de
lnexigibilidade no 1012015, os quais ficam fazendo parte integrante do presente contrato,
r!!9n91!enlemente de anexação ou transcrição, conforme desciição a seguir:
PARAGRAFO UNICO- A CONTRATADA entregará os produtos de ácordo com a
relação contida na lnexigibilidade n" 1012015. 

.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO COMPROIIíETIMENTO DO CONTRATADO
O CONTRATADO se com.promete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura
Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no pRpJETo DE VENDA DE
GÊNEROS ALIMENTíCIOS DA AGRTCULTURA FAMILTAR (ANEXO IV) PATTE
integrante deste I nstrumentcl.

*uLh*"0A \4e-.*
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\-==g:/clÁusut-A TERGEIRA: LlMtrE INDtvtDUAL DE VENDA \luJ:rjsO limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, neste ato denominado CONTRATADO, será de ate Rg
9.000,00 (nove mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

clÁusulA QUARTA - DAS oBRrcAçÕes oa coNTRATANTE
Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a:
§ 1") - Efetuar o pagamento na forma convencionada neste lnstrumento;
§ 29 - Realizar rigorosa conferência das características doS,objetos entregue, pela
Comissão ou servidor designados, somente atestando os,documentos da-despesa

I quando comprovada a entrega total, fiel e correta do objeto.
,,.'

GLAUSULA QUTNTA - DAS OBRtcAçOeS Oe CONTRATADA
Constituem obrigações .,da CONTRATADA, atém de outras previstas neste

§ 1o) Orientar tecnicamente os responsáveis pela utilização dos produtos, fornecendo
os esclarecimentos necessários a sua perfeita utilização;
§ 20) Proceder à entrega dos produios, de forma a não ser danificado durante a
operação de transporte, acompanhado sempre de 02 (duas) v.ias da fatura comercial,
com as especificações detalhadas ou documento equivalente, para conferência i

§ 30) Manter, durante a execução do Contrato, todas as condiçôes de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
§ 4") A contratada deverá Bpresentar para aprovação da CONTRATANTE, toda vez
que for necessário, resultado de testes, ensaios, amôstrps e demais dados
informativos sobre o produto, de modo que permita sua perfeitâ identificação quanto à
qualidade e procedência. .

§ 5o) A CONTRATANTE reserva se o direito de recusar toQo e qualquer produto que
não atender as especificaçôes contidas no edital, ou que sela coniioàiáàolnaoequáoo

: pela contratante. 
.

'§ 6") Atender aos chamados da CONTMTANTE, devi4amente formalizados, no
máximo em até 48.(quarenta e oito) horas, tomando as providêhcias necessárias para
reparar ou substituir o objeto no prazo de até 02 (dois) dias cortidos, enquanto estiver
dentro do prazo de vigência. do contrato;
§ 70) Responder por todos, os ônus referentes à entrega do'objeto ora contratado,
desde os salários do pessoá|, como também os encargos-trabalhisi"., pr*ià"nciários,
fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presênte contrato;
§ 8") Garantir a titularidade de todo e qualquer direito de propriedade industrial
envolvido nos produtos, assumindo a responsabilidade por eventuais ações e/ou
reclamaçôes, de modo a assegurar à CONTMTANTE a ptàiia utilízação doé produtos
adquiridos ou a respectiva indenizaçâo;
§ 9") Responder pelos danos, de qualquer natureza, qué v.enham a sofrer seus
empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razâo de acidentes ou de ação, ou
de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu
nome agir;

a) Por quaisquer acidentes na entrega dos produtos, inclusive quanto às redes de
serviços públicos, o uso in.devido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem a
destruição ou danificação do objeto, inclusive aqueles qüe;. na hipótesà de mora da

5;.7réunzl'6 ?re--o-,
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b) Pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e\:"11.}'
trabalhistas, e quaisquer despesas referentes ao objeto, inclusive licença em
repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e dos
documentos a ele relativos, se necessário. '

c)
ct-Áusut-A sEXTA: DA rNFoRmeçÃo Ao MDA
OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS
deverão informar ao Ministério do Desenvolvimento Agráriil - MDA os valores

: individuais de venda dos participantes do Projeto de Vendá de,Gêneros Alimentícios,
' consoante a o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para
; Alimentação Escolar, em no máximo 30 dias após a assinatura do contrato, por meio i:'
' de ferramenta disponibilizada pelo MDA. '

O início para entrega das mercadorias será imediatamente após o recebimento da
autorização de fornecimento, expedida pelo Departamento de Compras, sel Jo o prazo
do fornecimento até o término da quantidade adquirida ou'ate 31 de dezembro de
2015.
a) A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de
acordo com EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO n.o 06/2015
b) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante aptesentação do Termo de
Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa rest'lonsável pela alimentação
no local de entrega, consoante o anexo deste Contrato.

cLÁusuLA otrAVA: Do pREÇo ri;

Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de
Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTMTADO (A)
receberá o valor total de R$ 898,í0 (oitocentos e novênta e oito reais e dezcentavos). .

GLÁUSULA NONA: DO PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:
§ 1o - A contratada emitirá nota fiscal óu nota do produtor, tJoô'produtos fornecidos e
encaminhará a Divisão de Compras da Prefeitura Municipal para as necessárias
anotaçôes e carimbo no verso com visto do responsável.
§ 2o - A contratante pagará a contratada os preços em real estabelecidos na proposta,
os quais incluem todos os custos necessários à perfeita execução d. contrato,
englobando, mas não se limitando às despesas com fretes, seguros e tributos
incidentes sobre os produtos adjudicados.
§ 3o - Sobre os valores faturadós não incidirá nenhum reajuste adicionat em razáo do
prazo de pagamento das faturas. :

O pagamento será efetuado através da Secretaria Municipal deiFinanças do Município
de Cândido de Abreu, de acordo com o seguinte cronograma:
a) Os pagamentos serão efetuados após a entrega da. nota fiscal/produtor,
devidamente atestada pelo recebedor dos materiais e serviços e somente acontecerão
nos dias 10 e/ou 20 de cada mês, de acordo com a data da entrega da nota
fiscal/produtor, conforme estabelecido no cronograma de pagamênto - Aneio Vll.

úá r^r1''' t, tQ e--o-
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§ 4o - Os pagamentos serão efetuados através da Secretaria Municipal de
Finanças do MUNICípIO Og CÂruOtOO DE ABREU, direta'mente na conta corrente
bancária indicada pelo fornecedor, não sendo admitida outra forma de
pagamento.
§ 5o - Caso nas datas estipuladas para pagamento não tenha expediente na Prefeitura
Municipal de Cândido de Abreu, transfere-se o mesmo para o primeiro dia útil que se
seguir.
§ 6o - Em caso de não cumprimento pela CONTRATADA de disposição contratual, os
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer
outras disposições contratuais.

GLÁUSULA DÉctMA: Do PREÇo FINAL l

No valor mencionado na Cláusula Oitava estâo 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 DÉcIMA PRIMEIRA: DA VIGÊNcIA
o presente contrato vigorará da sua assinatura até 31 de dezembro de 201s

CLAUSULA DECITI'IA SEGUNDA - DOS RECURSOS FTNANCETROS:
As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos
específicos classificados conforme abaixo:

06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.01023 Execução do Programa FNDE Merenda Escõlar
0950-1 33-3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.01023 Execução do Programa FNDE Merenda Escolar
0940-000-3. 3. 90. 30. 00. 00 MATERIAL DE CONSUMO

cLÁusuLA DÉclMA TERcEIRA: DA GUARDA Dos DocuMENTos (FoRNEcEDoR)
o coNTRATADo FoRNEcEDoR deverá guardar peto pra4o de 5 (cinco) anos,
copias das Notas Fiscais'de Venda, ou congênere, dos produtos participantes do
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação
Escolar, estando a disposição para comprovação. 

i

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA GUARDA DOS DOCUIUIENTOS (ENTIDADE}
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos das
Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados
nas prestaçôes 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 QUINTA: DA RESPoNSABILIDADE PoR DANoS
É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento
de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade àfiscalização. :

p/kL o'uj'" u l?'gr-,.>'-,
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cLAUSULI oÉcrmn sEXTA: DA supREMActA Do INTERESSE púallco
O CONTRATANTE em razào à supremacia dos interesses públicos sobre os
interesses
particulares poderá
a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequdÇão às finalidades de
interesse público, respeitanilo os direitos do CONTMTADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão
do CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sançôes 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-finânceiro, garantindo-lhe o
aumento da remuneração respectiva ou a indenizaçáo por despesas já realizadas.

cLÁusuLA DÉcrMA sÉtttue: DA coBRANçA DA MULTA
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando fcr o caso,
cobrada judicialmente. ., ,,

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

CLÁUSULA DÉcIMA NoNA: DA REGÊNch
o presente contrato rege-se, ainda, pelo CHAMAMENTO púBllco n.o o4t2014, pela
Resolução CD/FNDE no 038/2009, pela Lei no 11.94712009 e a Lei 8.666/95 e o
dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada,
também, onde o contrato for omisso.

cLÁusuLA uGÉstMA: Do ADITAMENTo : 
"

Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as
partes, resguardada as suas condições essenciais.

CLÁUSULA UGÉSIMA PRIMETRA: DAS COMUNICAçOES ENTRE AS PARTES
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas,
meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro
recebimento, por fax, transmitido pelas partes.

CLÁUSULA vIGÉSIMA SEGUNDA: DA RESclsÃo .

Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por
carta, consoante Cláusula Vigésima - Primeira, poderá ser rescindido, de pleno direito,
independentemente de notificação ou interpelação judicial. ou extrajudiciat, nos
seguintes casos:
a) por acordo entre as partes;
b) pela inobservância de qualquer de suas condições;
c) quaisquer dos motivos previstos em lei.

por
de
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cLÁusuLA vrcÉsr,A TER.ETRA: DA REScrsÃo í§r," {-lti
3,ff'::rrT""H.$?"':x','s"J"'Ji"t':1T"S:JlxT',ff 'T::"ilflT'"'**fu $-7o descumprimento de qualquer cláusula ou de simples condição deste

Cláusulas e Condiçôes, dará direito à CONTRATANTE de rescindi-lo mediante
notificação expressa, sem.que caiba à CONTRATADA qualquer direito, exceto o de
receber o estrito valor correspondente ao fornecimento realizado, desde que esteja de
acordo com as prescrições ora pactuadas e asseguradas a defesa prévia.
Parágrafo único - O Contrato poderá, ainda, ser rescindido nos seguintes casos:
a) Decretação de falência, pedido de concordata ou dissolução da CONTRATADA;
b) Alteração do contrato social ou a modificação da fínaljdade ou da estrutura da
CONTRATADA, que, a juizo da CONTRATANTE, prejudiquê a execução deste pacto;
c) Transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este Contrato, sem prévia e
expressa autorização da CONTMTANTE;
d) Cometimento reiterado de faltas, devidamente anotadas em registro próprio;
e) No interesse da CONTRATANTE, mediante comunicação com antecedência de 15
(quinze) dias, com o pagamento dos objetos adquiridos até a data comunicada no
aviso de rescisão.
f) No interesse da Administração, nas hipóteses previstas no Art. 77 da Lei n.o 8.666/93.

CLÁUSULA uGÉStMA QUARTA: Do FoRo
O Foro para solucionar os litígios decorrentes do presente Contrato é o da Comarca
de Cândido de Abreu, renunciando as partes a qualquer outro, por mais nrivilegiado
que seja.

cLÁusuLA ucÉstuA eutNTA: DAS Drsposrçôes nnajs
Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação finat, completa e
exclusiva do acordo entre elas celebrado.
Fica eleito o Foro da Comarca de Cândido de Abreu/PR para diiimir quaisquer dúvidas
a respeito do cumprimento.do presente Contrato.

E, por estarem justos e contratados, lavrou-se o presente contrato, em duas vias em
originais de igual teor e forma que, depois de lido e achacto bonforme, é assinado
pelas partes, juntamente com duas testemunhas.

Cândido de Abreu/PR, 21 de maio de 2015.

()

gt t o^^r,L & e-f?:.uüJ^L s'i'L o'-'?;|
Marelice Aparecida'Monchak Rosa

Testemunhas: 1o: 20:
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iINEXIGIBTLIDADE NO. íO/20í5 . CONTRATO

Contrato no060/20í5

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
cÊruenos eunleuríctos euE
ENTRE SI FAZEM O IVIUT.IICíPIO DE
cÂNDtDo DE ABREU E o sR(A).
NELSON URBANOVSKI, COMO
ABAIXO SE DECLARA.

Estado do Paraná, pessoa
jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ/MF sob ne 76.175.926/0001-80, com
sede administrativa nesta cidade à Avenida Paraná ne 3, nestp ato represenlado pelo
seu Prefeito Municipal, eni pleno exercício do mandato e fun§ões, Dr. JOSÉ MARIA
REIS JUNIOR, brasileiro, casado, médico-veterinário, portador da cédula de identidade
no RG-5.711.342-1-SESP/PR e do CPF/MF no 024.056.029-97, residente e domiciliado
nesta cidade, adiante denominado simplesmente CONTRATANTE, ora com respaldo
em disposições da Lei oÍgânica do Município; e de outro lado, o sr(a), NELS9N
URBANOVSKI, brasileiro(a), inscrito(a) na DAP no SAF00089427OSOSiOô1ggOtOtO,
residente e domiciliado nesta cidade de Cândido de Abreu, Estado do Paraná, acordam
e justam firmar o presente contrato, nos termos da Lei Fecleral no 8.666/93, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações posteriores, atendendo ainda a Lei no. 11.947t2009 e
Resolução/FNDE/CD no. 038/2009, bem como as condições estabelecidas no Edital de
Chamamento Público no 06/2015 e lnexigibilidade no 1Ol2O15 e seus Anexos, assim
como pelas cláusulas a seguir expressas: :

CLÁUSULA PRITT'IEIRA: DO OBJETO
E objeto desta contratação, a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar
e/ou empreendedor familiar rural para atender o Programa PNAE (Programa Nacional
de Alimentação Escolar) destinado à alimentação escolar nas Escolas Municipais, até
3111212015, descritcrs nos itens enumerados na Cláusula Primeira, Parágrafo único, de
acordo com o Edital de Chamamento Público n.o 06/2015 e consequente processo de
lnexigibilidade no 1 012015, os quais ficam fazendo parte integrante do presente contrato,
,I9gp.elqe-nlTe.ntede anexação ou transcrição, conforme descrição a seguir:
PARAGRAFO UNICO- A,.CONTRATADA entregará os produtos de acordo com a
relação contida na lnexigibiÍidade n' 1012015 

I 
:

CLÁUSULA SEGUNDA: DO COMPROMETIMENTO DO CONTRATADO
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 (ANEXO IV) PATTE
integrante deste lnstrumento. .

it'

I
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§""fosiclÁusulA TERcETRA: LrMrrE TNDTvIDUAL DE vENDA r§ rt"llga l,t
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e dP' >;l
Empreendedor Familiar Rural, neste ato denominado CONTRATADO, será de até n\-;-={ V
9.000,00 (nove mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a \-..,"c.l /
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

cLÁusuLA euARTA - DAS oBRtcAçÕes oe coNTRATANTE
Para garantir o cumprimento do presente contrato, a CONTRATANTE se obriga a:
§ 1o) - Efetuar o pagamento na forma convencionada neste lnstrumento;
§ 2') - Realizar rigorosa gonferência das características dos objetos entregue, pela
Comissão ou servidor designados, somente atestando oS dôcumentos da despesa
quando comprovada a entrega total, fiel e correta do objeto. '

. cLÁusuLA eutNTA - DAS oBRtcAçÕes oe coNTRATADÀ'Constituem obrigações da CONTRATADA, atém de outras previstas neste
Contrato e na Iegislação pertinente, as seguintes:
§ 1o) Orientar tecnicamente os responsáveis peta utilização dós produtos, fornecendo
osesclarecimentosnecessárioSaSuaperfeitautilização;
§ 20) Proceder à entrega dos produtos, de forma a não -ser danificado durante a
operação de transporte, acompanhado sempre de 02 (duas) vias da fatura comercial,
com as especificações detalhadas ou documento equivalente, para conferência;
§ 30) Manter, durante a execução do Contrato, todas as con$ições de habititação e
qualificação exigidas na licitàção; ''.i

§ 4o) A contratada deverá apresentar para aprovação da CONTRATANTE, toda vez
que for necessário, resultado de testes, ensaios, amos{ras e demais dados
informativos sobre o produto, de modo que permita sua perfêita identificação quanto à
qualidade e procedência.

§ 5") A CONTRATANTE reserva se o direito de recusar todô q qualquer produto que
não atender as especificações contidas no edital, ou que selà cônliAeiado'inadequado
pela contratante.
§ 6") Atender aos chamados da CONTRATANTE, devidamente formalizados, no
máximo em até 48 (quarenta e oito) horas, tomando as providências necessárias para
reparar ou substítuir o objetg no prazo de até 02 (dois) dias corridos, enquanto estiver
dentro do prazo de vigência do contrato;
§ 70) Responder por todos os ônus referentes à entrega do objeto ora contratado,
desde os salários do pessoal, como também os encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente Gontrato;
§ 8o) Garantir a titularidade de todo e qualquer direito de propriedade industrial
envolvido nos produtos, assumindo a responsabilidade por eventuais ações e/ou
reclamações, de modo a assegurar à CONTRATANTE a ptena'gtilizaçáo doé produtos
adquiridos ou a respectiva indenizaçâo;aoqurnoos ou a respecttva tndenzaçeo; ,.}

§ 9o) Responder pelos danos, de qualquer natureza, que vvenham a sofrer seus
empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razáo de ,acidentes ou de ação, ou
de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTMTADA ou de quem em seunomeagir; ,: ,'
§ 10") Responsabilizar-se: " I '

a) Por quaisquer acidentes na entrega dos produtos, inilusive quanto às redes de
serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por. fqlos de que resultem a

, destruição ou danificação do objeto, inclusive aqueles que,'nâ hipótese de mora da
CONTRATADA, decorram de caso fortuito ou força maior, estendendo-se essa

D.c >-',t'
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ú",""6:;úiresponsabilidade até a assinatura do "Termo de Recebimento Definitivo do Obresponsabilidade até a assinatura do "Termo de Recebimento Definitivo do Objeto" {§ 
-'"'Q 

ni
[I"':::g:ilT:3:,l3l?S"Jy3:ã:,:::il,l:li:3ii::T'!o3à,0*, enearsos.o.,,,,§;(7
trabalhistas, e quaisquer despesas referentes ao objeto, inclusive licença em\113 r''
repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e dos
documentos a ele relativos, se necessário.
c)
CLAUSULA SEXTA: DA INFORMAçAO AO MDA
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 dêiGêneros Alimentícios,
consoante a o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da'A§ricultura Familiar para
Alimentação Escolar, em no máximo 30 dias após a assinaturâ do contrato, por meio
de ferramenta disponibilizada pelo MDA.

GLÁUSULA SÉTMA: Do PRAZo DE ENTREGA
O início para entrega das mercadorias será imediatamente após o recebimento da
autorização de fornecimento, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo
do fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até 31 de dezembro de
2015.
a) A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de
acordo com EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO n.o 06/2015
b) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de
Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação
no local de entrega, consoante o anexo deste Contrato.

cLÁusuLA orTAvA: Do PREÇO
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$ 930,09 (novecentos e trinta reais e nove centavos).

CLÁUSULA NONA: DO PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:
§ 1o - A contratada emitirá nota fiscal ou nota do produtor, dos produtos fornecidos e
encaminhará a Divisão de Compras da Prefeitura Municiilal para as necessárias
anotações e carimbo no verso com visto do responsável.
§ 2o - A contratante pagará a contratada os preços em real éstabelecidos na proposta,
os quais incluem todos os custos necessários à perfeita execução do contrato,
englobando, mas não se 'limitando às despesas com fretes, seguros e tributos
incidentes sobre os produtos adjudicados.
§ 3o - Sobre os valores faturados não incidirá nenhum reajuste adicional em razão do
prazo de pagamento das faturas.
O pagamento será efetuado através da Secretaria Municipal de Finanças do Município
de Cândido de Abreu, de acordo com o seguinte cronograma:
a) Os pagamentos serão efetuados após a entrega da nota fiscal/produtor,
devidamente atestada pelo recebedor dos materiais e serviços é. somente acontecerão
nos dias 10 e/ou 20 de cada mês, de acordo com a data da entrega da nota
fiscal/produtor, conforme estabelecido no cronograma de paganiento - Anexo Vl!.
§ 4o - Os pagamentos serão efetuados através da Secretaria Municipal de
Finanças do MUNIGíp|O pe CÂNDIDO DE ABREU, diretamente na conta corrente
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bancária indicada pelo fornecedor, não sendo admitida outra forma
pagamento.
§ 5o - Caso nas datas estipuladas para pagamento não tenha expediente na Prefeitura
Municipal de Cândido de Abreu, transfere-se o mesmo para o primeiro dia útil que se
seguir.
§ 6o - Em caso de não cumprimento pela CONTRATADA de disposição contratual, os
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer
outras disposiçôes contratuáis.

cLÁusuLA DÉcrMA: Do'PREÇo FTNAL :

No valor mencionado na Cláusula Oitava estão incluídas as despesas com frete,
recursos humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais,
comerciais, trabalhistas e pr:evidenciários e quaisquer outras"despesas necessárias ao
cumprimento das obrigaçõers decorrentes do presente contrato.*

CLÁUSULA DÉcIMA PRTMEIRA: DA VIGÊNcn
o presente contrato vigorará da sua assinatura até 31 de dezembro de 201s

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:
As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos
específicos classificados conforme abaixo:

06.OO2 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.01023 Execução do Programa FNDE Merenda Escolar
0950-1 33-3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura 

i
12.361.0601.01023 Execução do Programa FNDE Merenda Esqolar
0940-000-3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO

cLÁusuLA DÉctMA TERcEIRA: DA GUARDA Dos DocuMENTos (FoRNEcEDoR)
O CONTRATADO fORNE,ÇEDOR deverá guardar pelo piazo de 5 (cinco) anos, r
cÓpias das Notas Fiscais'de Venda, ou congênere, dos p'rodutos particrpantes do
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação
Escolar, estando à disposição para comprovação. 

.;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA GUARDA DOS DOCUMENTOS (ENTIDADE)
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazô de S (cinco) anos das
Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados
nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à
disposição para comprovação. 

i
CLÁUSULA DÉCIMA QUTNTA: DA RESPONSABILIDADE POR DANOS
E de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR ; iessarcimento
de danos causados''ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrtintes de sua culpa ou
dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à
fiscalização

t)l /)r,
-%\
-tln!
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CLÁUSULA DECIMA SEXTA: DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚELICO
O CONTRATANTE em razáo à supremacia dos interessqs públicos sobre
interesses
particulares poderá
a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de
interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão
do CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o : ciíntrato sem culpa do
CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-finanieiro, garantindo-lhe o
aumento da remuneração respectiva ou a indenizaçáo por despesas já realizadas.

cLÁusuLA DÉctMA sÉlue: DA coBRANçA DA MULTA
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso,
cobrada judicialmente. 

,

cLÁusuLA DÉctMA olrAVA: DA FtscALrzAçÃo i
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Se'cretaria Municipal de
Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e
outras Entidades designadas pelo FNDE

cLÁUSULA DÉcIMA NoNA: DA REGÊNcA
o presente contratorege-se, ainda, pelo CHAMAMENTO puBLIco n.o o4t2oj4, pela
Resolução CD/FNDE no 038/2009, pela Lei n" 11.947t200g e a Lei 8.666/95 e o
dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos,l.a qual será aplicada,
também, onde o contrato for omisso.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Do ADTTAMENTo
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as
partes, resguardada as suas condições essenciais

CLÁUSULA UGÉSIMA PRIMEIRA: DAS COMUNICAçOES ENTRE AS PARTES
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por
meio de carta, que somente terá validade se enviada . mediante registro de
recebimento, por fax, transmitido pelas partes. 

l

CLÁUSULA VtGÉslMA SEGUNDA: DA RESctSÃo .,

Este Contrato, desde que ôbservada a formalização preliminar à sua efetivação, por
carta, consoante Cláusula Vigesima - Primeira, poderá ser rerscindido, de plenó direito,
independentemente de nbtificação ou interpelação judicial, ou extrajudicial, nos
seguintes casos:
a) por acordo entre as partes;
b) pela inobservância de qualquer de suas condições;
c) quaisquer dos motivos previstos em lei.

t
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clÁusull vrcÉsrmrA TERcEIRA: DA nesclsÃo
O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste Contrato,
assim como a execução do seu objeto em desacordo com o estabelecicto em suas
Cláusulas e Condições, dará direito à CONTRATANTE de rescindi-lo mediante
notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito, exceto o de
receber o estrito valor correspondente ao fornecimento realizado, desde que esteja de
acordo com as prescrições ora pactuadas e asseguradas a cl{fesa prévia.
Parágrafo único - O Contrato poderá, ainda, ser rescindido nhs seguintes casos:
a) Decretação de falência, pedido de concordata ou dissoluçã]o da CONTRATADA;
b) Alteração do contrato social ou a modificação da finatidacle ou da estrutura da
collrRATADA, qué, a juizo da CONTRATANTÉ, prejudique áéi""rçáo o"rt" pacto;
c) Transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este'Contrãto, sem prévia'e

, expressa autorização da CONTRATANTE; i

". d) Cometimento reiterado de faltas, devidamente anotadas em registro próprio;
'' e) No interesse da CONTRATANTE, mediante comunicaçãc,icori ,ni"ã"dén.ia de iS

(quinze) dias, com o pagamento dos objetos adquiridos até a data comunicada no
aviso de rescisão.
f) No interesse da Administração, nas hipóteses previstas no Art. T7 da Lei n.o g.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: Do FoRo
O Foro para solucionar os'fitígios decorrentes do presente ôontrato é o da Comarca
de Cândido de Abreu, renunciando as partes a qualquer oufro, por mais privilegiado
que seja.

cLÁusuLA ucÉstmA eutNTA: DAS Dtspostçoes nnais
Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifêsfação final, completa e
exclusiva do acordo entre élas celebrado. i .,, 

-

Fica eleito o Foro da Comarca de Cândido de Abreu/PR para diiiimir quaisquer dúvidas
a respeito do cumprimento do presente Contrato.

E, por estarem justos e contratados, lavrou-se o presente cgntrato, em duas vias em"originais de igual teor e foima que, depois de lido e achal$o,conforme, é assinado
pelas partes, juntamente cóm duas testemunhas. ., 

.

Cândido de Abreu/PR, 21 de maio de 2015.

i.üo*,rt.},$.* 
^-* fCi

Nelson Urbanovski

1*'lbricr
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Testemunhas: 1o: 2o:
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INEXIGIBILIDADE NO. í0/2015 . CONTRATO

Contrato no06í/20í5

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
cÊruenos numeuríctos euE
ENTRE SI FAZEM O IIIUI,IICíPIO DE
cÂttotoo DE "ABREU E o sR(A).

COMO ABAIXO SE DECLARA.

o ruuutcípto DE cÂttotoo DE ABREU, Esiado do paraná, pessoa
jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ/MF sob na 76.í75.9ZOIOOOt-tjO, com
sede administrativa nesta cidade à Avenida Paraná ne 3, neste ato representâdo pelo
seu Prefeito Municipal, em pleno exercício do mandato e funções, Di. JOSÉ MARIA
REIS JUNIOR, brasileiro, casado, médico-veterinário, portaclor âa cédula de identidade
no RG-5.711.342-1-SESP/PR e do CPF/MF no 024.056.029-Ó7, residente e domiciliado
nesta cidade, adiante denominado simplesmente CONTRATANTE, ora com respaldo
em disposições da Lei orgânica do Município; e de outro lado, o sr(a), NlcoLAU
MEROINKO TARADENKA, brasiteiro(a), inscrito(a) na DAp no
SDW0426849199682301141046, residente e domiciliado nesta cidade de Cândido de
Abreu, Estado do Paraná, acordam e justam firmar o presente contrato, nos termos da
Lei Federal no 8.666193, de 21 de junho de 1993 e suas alteraçÕes posteriores,
atendendo ainda a Lei no. 11.94712009 e Resolução/FNDE/CD,:no. OgAiZOOg, bem comoas condições estabelecidas no Edital de Chamamento Público no O6t2O15 e
lnexigibilidade no 1A12015 e seus Anexos, assim como'.pelas cláusulas a seguir
expressas:

CLÁUSULA PRIMETRA: DO OBJETO
É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentíciot da agricultura familiar
e/ou empreendedor familiar rural para atender o Programa PNAE (prógrama Nacional
de Alimentação Escolar) destinado à alimentação escolar 4as- Escolas-Municipais, até
3111212015, descritos nos itens enumerados na Cláusula Primeira, parágrafo Único, de
acordo com o Edital de Chámamento Público n.o 06/2015 e,consequerit,e processo de
lnexigibilidade no 10/2015, os quais ficam fazendo parte integralte dó presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição, conforme descriÇão a sequir:
PARAGRAFO UNICO- A CONTRATADA entregará os produtos de ãcordo com a
ffiigibilidade n; totzols r.vYv vv svvrr

cLÁUSULA SEGUNDA: Dô coMPRoMETIn,IENTo Do coNTRATADo
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura
Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no pRoJETo DE VENDA DE
GÊNERos ALIMENTíclos DA AGRICULTURA FAtutLtAR tanexo 

-rvl 
parte

integrante deste I nstrumento.
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clÁusulA TERcEIRA: LtMtrE tNDtvtDUAL DE vENDA
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e
Empreendedor Familiar Rural, neste ato denominado CONTRATADO, será de até
9.000,00 (nove mil reais) por DAP por ano civil, referente à sqa produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

cLÁusuLA QUARTA - DAS OBRtcAçÔeS Oe CONTRATANTE
Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a.
§ 1") - Efetuar o pagamento na forma convencionada neste tnstrumento;
§ 2o) - Realizar rigorosa conferência das caracterÍsticas dos objetos entregue, pela
Comissão ou servidor designados, somente atestando os: dôcumentos da despesa
quando comprovada a entrega total, fiel e correta do objeto.

cLÁusuLA QUTNTA - DAS OBRtcAçOeS OA CONTRATADA
Constituem obrigações da CONTRATADA, atém de outras previstas neste
Contrato e na legislação pertinente, as seguintes:
§ 1o) Orientar tecnicamente os responsáveis pela utilização dos produtos, fornecendo
os esclarecimentos necessários a sua perfeita utilização;
§ 20) Proceder à entrega dos produtos, de forma a não ser danificado durante a
operação de transporte, acompanhado sempre de 02 (duas) vias da fatura comercial,
com as especificações detalhadas ou documento equivalente, para conferência;
§ 30) Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação ;

§ 4") A contratada deverá apresentar para aprovação da CONTRATANTE, toda vez
que for necessário, resultado de testes, ensaios, amostras e demais dados
informativos sobre o produtó, de modo que permita sua pertàita identificação quanto à
qualidade e procedência.
§ 5") A CONTRATANTE reserva se o direito de recusar todo e qualquer produto que
não atender as especificações contidas no edital, ou que sela coniideiado'inadequado
pela contratante.
§ 6") Atender aos chamados da CONTRATANTE, devidamente formalizados, no
máximo em até 48 (quarentà e oito) horas, tomando as providências necessárías para
reparar ou substituir o objeto no prazo de até 02 (dois) dias corridos, enquanto esiiver
dentro do prazo de vigência do contrato;
§ 70) Responder por todos os ônus referentes à entrega do objeto ora contratado,
desde os salários do pessoal, como também os encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente contrato;
§ 8") Garantir a titularidade de todo e qualquer direito de.;propriedade industrial
envolvido nos produtos, assumindo a responsabilidade por'lbventuais ações e/ou
reclamações, de modo a assegurar à CONTRATANTE a plena utilização dc ã produtos
adquiridos ou a respectiva indenizaçáo;
§ 9o) Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus
empregados, terceiros ou a'CONTRATANTE, em razâo de aci.dentes ou de ação, ou
de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu
nome agir;
§ 1 0o) Responsabilizar-se:
a) Por quaisquer acidentes na entrega dos produtos, inclusive quanto às redes de
serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem a
destruição ou danificação do objeto, inclusive aqueles que, na hipótese de mora da
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CONTRATADA, decorram 'de caso fortuito ou força maior, estendendo-se
responsabilidade até a assinatura do "Termo de Recebimento Definitivo do Objeto" e a
integral liquidação de indenização acaso devida a terceiros;
b) Pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e
trabalhistas, e quaisquer despesas referentes ao objeto, inclusive licença
repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e
documentos a ele relativos, se necessário.

Srurrr.A sEXrA: DA TNFoRMAçÃo Ao MDA i

OS CONTRATADOS FORNECEOÓNES ou aS ENTIDADES ARTICULADORAS
deverão informar ao Ministério do Desenvolvimento Agiário - MDA os valoresi individuais de venda dos participantes do Projeto de Vendã,'de Gêneros Alimentícios,

L consoante a o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da'Agricultura Familiar para
j Alimentação Escolar, em rio máximo 30 dias após a assinatürà do contrato, por meio

de ferramenta disponibilizada pelo MDA.

CLÁUSULA SÉflMA: Do PRAZo DE ENTREGA
O início para entrega das ,mercadorias será imediatamente após o recebimento dá
autorização de fornecimento, expedida pelo Departamento de'Cômpras, sendo o prezo
do fornecimento até o término da quantidade adquirída ou até 31 de de:embro de
2015.
a) A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locaiç, dias e quantidades de
acordo com EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO n.o 06/2015
b) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de
Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação
no local de entrega, consoante o anexo deste Contrato.

cLÁusULA otTAVA: Do pREÇo
Pelo fornecimento dos gênqros alimentícios, nos quantitativôs:descritos no Projeto de
Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A)
receberá o valor total de R$ 909,98 (novecentos e novq reais e noventa e oitocentavos) i.

CLÁUSULA NONA: DO PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:
§ 1o - A contratada emitirá nota fiscal ou nota do produtor, dos produtos fornecidos e
encaminhará a Divisão de Compras da Prefeitura Municipal para as necessárias
anotações e carimbo no verso com visto do responsável.
§ 2o - A contratante pagará a contratada os preços em real estabelecidos na proposta,
os quais incluem todos os custos necessários à perfeitá execução do contrato,
englobando, mas não se limitando às despesas com frete.s, seguros e tributos
incidentes sobre os produtoá adjudicados.
§ 3o - Sobre os valores faturados não incidirá nenhum reajuste;adicional em razão do
prazo de pagamento das fáturas. - \

O pagamento será efetuado através da Secretaria Municipalde Finanças do Município
de Cândido de Abreu, de acordo com o seguinte cronograma:
a) Os pagamentos serão efetuados após a entrega 'da nota fiscal/produtor,
devidamente atestada pelo.recebedor dos materiais e serviços e somente acontecerão
nos dias 10 e/ou 20 de "ôada mês, de acordo com a àata da entrega da nota
fiscal/produtor, conforme estabelecido no cronograma de pagamento - Anexo Vll.

em
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o
§ 4o - Os pagamentos serão efetuados através da Secretaria Municipal df l- g/
Finanças do MUNIcíelo ge- cÂNDlDo DE ABREU, diretamente na conta córrente\ffi ./
bancária indicada pelo fornecedor, não sendo admitida outra forma de
pagamento.
§ 5o - Caso nas datas estipuladas para pagamento não tenha expediente na Prefeitura
Municipal de Cândido de Abreu, transfere-se o mesmo para o primeiro dia útil que se
seguir.
§ 6o - Em caso de não cumprimento pela CONTRATADA de disposição contratual, os
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer
outras disposições contratuais.

cLÁusuLA DÉctMA: Do PREÇo FINAL
No valor mencionado na Cláusula Oitava 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 obrigaçôes decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA DÉctMA PRIMEIRA: DA VIGÊNCIA
O presente contrato vigorar:á da sua assinatura até 31 de dezembro de 2015

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DoS REGURSoS FtNANcÊIRos:
As despesas decorrentes, da presente licitação correrão por conta dos recursos

06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.01023 Execução do Programa FNDE Merenda Escolar
0950-1 33-3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.01023 Execução do Programa FNDE Merenda Escolar
0940-000-3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO

cLÁusuLA DÉctMA TERCEIRA: DA GUARDA Dos DocuMENTos (FoRNEcEDoR)
O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos,
cópias das Notas Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos participantes do
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação
Escolar, estando à disposição para comprovação. 

;

GLÁUSULA DECTMA QUARTA: DA GUARDA DOS DOCUTUTENTOS (ENTTDADE)
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos das
Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados
nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à
disposição para comprovação.

GLÁUSULA DÉctMA QUTNTA: DA RESPoNSABILIDADE PoR DANoS
É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento
de danos causados ao CONTMTANTE ou a terceiros, deôorrentes de sua culpa ou
dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à
fiscalização. :

.rt/r'ilr^ /l/l ,T;^ ooh /c"
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cI.ÁusuI.R oÉcIItII SEXTA: DA SUPREIUIAcIA Do INTERESSE pÚsLlco
O CONTRATANTE em razáo à supremacia dos interesses públicos sobre
interesses
particulares poderá
a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades
interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão
do CONTRATADO'
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do
CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-finânceiro, garantindo-lhe o
aumento da remuneração respectiva ou a indenizaçáo por despesas já realizadas.

GLÁUSULA DEGTMA sÉnnaa: DA CoBRANçA DA MULTA
A multa aplicada após regular processo administrativo po.derá ser descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso,

cLÁusuLA DÉctMA otrAVA: DA FtscALtzAçÃo :

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

CLÁUSULA DÉctMA NoNA: DA REGÊNcIA
O presente contrato rege-se, ainda, pelo CHAMAMENTO PUBLICO n.o O4t2O14, pela
Resolução CD/FNDE no 038/2009, pela Lei no 11.947120A9 e a Lei 8.666/95 e o
dispositivo que a regulamente, em todos os seus termós, a qual será aplicada,
também, onde o contrato for omisso.

CLÁUSULA uGÉSIMA: Do ADITAII,IENTo
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as
partes, resguardada as suas condições essenciais.

CLÁUSULA UGÉSIMA PRIMEIRA: DAS COMUNICAçOES ENTRE AS PARTES
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por
meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de
recebimento, por fax, transmitido pelas partes.

GLÁUSULA uGÉStMA SEGUNDA: DA RESGISÃo
Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por
carta, consoante Cláusula Vigésima - Primeira, poderá ser rerscindido, de pleno direito,
independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos
seguintes casos:
a) por acordo entre as partes;
b) pela inobservância de qualquer de suas condições;
c) quaisquer dos motivos previstos em lei.

bDE]'6s ,(,
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cr-Áusur-l ucÉsrmA TER.ETRA: DA RescrsÃo Wz
O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste Contrato, \*.; -
assim como a execução dcl seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas
Cláusulas e Condições, dará direito à CONTRATANTE de rescindi-lo mediante
notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito, exceto o de
receber o estrito valor correspondente ao fornecimento realizado, desde que esteja de
acordo com as prescrições ora pactuadas e asseguradas a defesa prévia.
Parágrafo único - O Contrato poderá, ainda, ser rescindido nos seguintes casos:
a) Decretação de falência, pedido de concordata ou dissolução da CONTRATADA;
b) Alteração do contrato social ou a modificação da finalidade ou da e-trutura da
CONTRATADA, que, a juizo da CONTRATANTE, prejudique a execução deste pacto;
c) Transferência dos direitos e/ou obrigaçôes pertinentes a este Contrato, sem prévia e

, expressa autorização da CONTRATANTE;
, d) Cometimento reiterado db faltas, devidamente anotadas em registro próprio;"e) No interesse da CONTMTANTE, mediante comunicaçãq com antecedência de 15

(quinze) dias, com o pagamento dos objetos adquiridos até a data comunicada no
aviso de rescisão.
f) No interesse da Administração, nas hipóteses previstas no Aft. 77 da Lei n.o 8.666/93.

CLÁUSULA UGÉSIMA QUARTA: Do FoRo
O Foro para solucionar os.litígios decorrentes do presente Contrato é o da Comarca
de Cândido de Abreu, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

cLÁusuLA vtcÉstÍuA eutNTA: DAS DtspostçÕes rtrults
Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e
exclusiva do acordo entre elas celebrado.
Fica eleito o Foro da Comarca de Cândido de Abreu/PR para difimir quaisquer dúvidas
a respeito do cumprímento do presente Contrato.

E, por estarem justos e contratados, lavrou-se o presente contrato, em du rs vias em
originais de igual teor e forma que, depois de lido e achado conforme, é assinado
pelas partes, juntamente com duas testemunhas. , , ,

Cândido de Abreu/PR, 21 de maio de 2015.

,/t4, ril*', )4 ,Íão"br/à
Nicolau Meroinko taradenkaunror
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INEXIGIBILIDADE NO. 10/201 5 . CONTRATO

Contrato no 062/20í 5

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
cÊruenos eurrtteruríctos euE
ENTRE st FRzEM o MUNIcípto DE
cÂNDtDo DE ABREU E o sR(A).
ROSANA CAII'IINSKI CORREIA LOVA,
COMO ABAIX-O SE DEGLARA.

::

o MUNICíHO DE cÂNDlDo DE ABREU, Estado do paraná, pessoa
jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ/MF sob nq 76.175.926/0001-80, com
sede administrativa nesta cidade à Avenida Paraná ne 3, neste ato represenlado pelo
seu Prefeito Municipal, em pleno exercício do mandato e funçôes, Dr. JOSÉ MARIA
REIS JUNIOR, brasileiro, casado, médico-veterinário, portador da cédula de identidade
no RG-5.711.342-1-SESP/PR e do CPF/MF no 024.056.029-97, residente e domiciliado
nesta cidade, adiante denominado simplesmente CONTRATANTE, ora com respaldo
em disposições da Lei orgânica do Município; e de outro lado, o sr(a), RQSANA
CAMINSKI CORREIA LOVA, brasiteiro(a), inscrito(a) na DAp no
SDW0485233649002602100854, residente e domiciliado nesta cidade de Cândido de
Abreu, Estado do Paraná, acordam e justam firmar o presente ôontrato, nus termos da
Lei Federal no 8.666193, de 21 de junho de 1993 e sua§" alterações posteriores,
atendendo ainda a lei no. 11.94712009 e Resolução/FNDE/CD riro.038/2009, bem como
as condições estabelecidas no Edital de Chamamento Público no O6t2OlS e
lnexigibilidade no 1Ol2O15 e seus Anexos, assim como pelas cláusulas a seguir
expressas.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
E objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimen(Ícios da agricultura familiar
e/ou empreendedor familiar rural para atender o Programa PNAE (Programa Nacional
de Alimentação Escolar) destinado à alimentação escolar nàs Escolas Municipais, até
3111212015, descritos nos itens enumerados na Cláusula Primeira, Parágrafo único, de
acordo com o Edital de Chamamento Público n.o 06/2015 e consequenie processo de
lnexigibilidade no 1012015, os quais ficam fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição, conforme descrição a seguir:
PARAGRAFO UNICO- A CONTRATADA entregará os produtos de acordo com a
relação contida na lnexigibilidade n" 1012015. 

i

CLÁUSULA SEGUNDA: DO GOMPROMETIMENTO DO CONTRATADO
O CONTRATADO se compromete a Íornecer os gêneros alitnentícios da Agricultura
Familiar ao CONTRATAT'ITE conforme descrito no PROJETO DE VENDA DE
GÊNEROS ALIMENTíCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ANEXC IV) PATTE
integrante deste lnstrumento.
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CLAUSULA TERCEIRA: LIMITE INDIVIDUAL DE VENDA
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, neste ato denominado CONTRATADO, será de até R$
9.000,00 (nove mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

clÁusur-A QUARTA - DAs oBRtcAçÕes oa coNTRATANTE
Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a:

§ 1") - Efetuar o pagamento,na forma convencionada neste lnstrpmento;

§ 2) - Realízar rigorosa conferência das características dos. objetos entregue, pela
Comissão ou servidor designados, somente atestando os dbcumentos da despesa
quando comprovada a entrega total, fiel e correta do objeto. .i

CLAUSULA QUTNTA - DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA
Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste
Contrato e na legislação pertinente, as seguintes:
§ 1o) Orientar tecnicamente os responsáveis pela utilização dos produtos, fornecendo
os esclarecimentos necessários a sua perfeita utilização;
§ 20) Proceder à entrega dos produtos, de forma a não ser danificado durante a
operação de transporte, acompanhado sempre de 02 (duas) viàs da fatura comercial,
com as especificações detdlhadas ou documento equivalente, p?ra conferência;
§ 30) Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e
qualificaçâo exigidas na licitação; '

§ 4o) A contratada deverá apresentar para aprovação da CONTRATANTÊ, toda vez
que for necessário, resultado de testes, ensaios, amostras e demais dados
informativos sobre o produto, de modo que permita sua perfeita identificação quanto à
qualidadeeprocedência. ' ':'
§ 5") A CONTRATANTE reserva se o direito de recusar todo é qualquer produto que
não atender as especificaçôes contidas no edital, ou que seja consideiado'inadequado
pela contratante.
§ 6o) Atender aos chamados da CONTRATANTE, devidamente formalizados, no
máximo em até 48 (quarenta e oito) horas, tomando as providêricias necessárias para
reparar ou substituir o objetb no prazo de até 02 (dois) dias corridos, enquanto estiver
dentro do prazo de vigência do contrato; .

§ 70) Responder por todos os ônus referentes à entrega do ôbjeto ora contratado,
desde os salários do pessoal, como também os encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente Contrato;
§ 8) Garantir a titularidade de todo e qualquer direito de propriedade industrial
envolvido nos produtos, assumindo a responsabilidade por eventuais ações e/ou
reclamações, de modo a assegurar à CONTRATANTE a plena utilização dos produtos
adquiridos ou a respectiva indenizaçáq
§ 9) Responder pelos danos, de qualquer natureza, qub venham a sofrer seus
empre§ados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razâo de:ácidentes ou de ação, ou
de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu

§ 10") Responsabilizar-se: :

a) Por quaisquer acidentes na entrega dos produtos, inclusiye quanto às redes de
serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por'fatos de que resultem a
destruição ou danificação do objeto, inclusive aqueles que,i,na hipótese de mora da

i-\
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OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICUIáDORAS
deverão informar ao Ministério do Desenvolvimento Agiário - MDA os valores
individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios,

: coflsoâDte a o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para
'. Alimentação Escolar, em n'o máximo 30 dias após a assinaturá do contrato, por meio

de ferramenta disponibilizada pelo MDA.

GLÁUSULA SÉTIMA: Do PRAZo DE ENTREGA
O início para entrega das mercadorias será imediatamentp, após o recebimento da
autorização de fornecimento, expedida pelo Departamento dê Gompras, sendo o prazo
do fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até 31 de dezembro de
2015.
a) A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, clias e quantidades de
acordo com EDTTAL DE CHAMAMENTO PUBLICO n.o 06/201S.
b) O recebimento das mêrcadorias dar-se-á mediante apresêntação do Termo de
Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação
no local de entrega, consoante o anexo deste Contrato.

cLÁusuLA otTAVA: DO PREÇO ',
Pelo fornecimento dos gênêros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de
Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o' (a) CONTRATAÓO (A)
receberá o valor total de R$ 979,í0 (novecentos e setenüa e nove reais e dez
centavos)

CLÁUSULA NONA: DO PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:
§ 1o - A contratada emitirá nota fiscal ou nota do produtor, üos produtos fornecidos e
encaminhará a Divisão de Compras da Prefeitura Municipal para as necessárias
anotaçôes e carimbo no verso com visto do responsável.
§ 2o - A contratante pagará a contratada os preços em real estabelecidos na proposta,
os quais incluem todos os custos necessários à perfeita éxecução do contrato,
englobando, mas não se limitando às despesas com fretes, seguros e tributos
incidentes sobre os produtos adjudicados.
§ 3o - Sobre os valores faturadós não incidirá nenhum reajuste adicional em razão do
ptazo de pagamento das faturas.
O pagamento será efetuado através da Secretaria Municipalde Finanças do Município
de Cândido de Abreu, de acordo com o seguinte cronograma:
a) Os pagamentos serão efetuados após a entrega da: nota fiscal/produtor,
devidamente atestada pelo recebedor dos materiais e serviços'ê somente acontecerão
nos dias 10 e/ou 20 de cada mês, de acordo com a datà da entrega da
fiscal/produtor, conforme estabelecido no cronograma de pagamento - Anexo Vll.

nota
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§ 4o - Os pagamentos serão efetuados através da Secretaria Municipal
Finanças do MUNlCiplO Og CÂruolOO DE ABREU, diretamente na conta corn
bancária indicada pelo fornecedor, não sendo admitida outra forma
pagamento.
§ 5o - Caso nas datas estipuladas para pagamento não tenha eipediente na Prefeitura
Municipal de Cândido de Abreu, transfere-se o mesmo para o primeiro dia útil que se

i"8J-'=, caso de não cumprimento pela CONTRATADA de disposição contratuat, os
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer
outras disposições contratuais. 

;.

cLÁusuLA DÉcrMA: Do PREço FTNAL
No valor mencionado na Cláusula Oitava estão incluídas as despesas com frete,

; rêcursos humanos' e materiais, assim como com os encârgos fiscais, sociais,
comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao
cumprimento das obrigaçóes decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA DÉGIMA PRIII,IEIRA: DA VIGÊNCIA
O presente contrato vigorará da sua assinatura até 31 de de2eúbro de 2015

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:
As despesas decorrentes da presente licitação correrão per conta dos recursos
específicos classificados conforme abaixo:

06.OO2 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.01023 Execúção do Programa FNDE Merenda Escolar
0950-1 33-3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.01023 Execução do Programa FNDE Merenda Escolar
0940-000-3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO

..t

cLÁusuLA DÉclMA TERcETRA: DA GUARDA Dos DocuMÊNTos (FoRNEcEDoR)
O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazb de 5 (cinco) anos,
cópias das Notas Fiscais de Venda, ou congênere, dos p?odutos participantes do
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação
Escolar, estando à disposiçfio para comprovação. : .

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA GUARDA DOS DOCUIT'IENTOS (ENTIDADE)
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazô de 5 (cinco) anos das
Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados
nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de.Gêneros Alirr-.ntícios da
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à
disposição para comprovação.

CLÁUSULA DÉGIMA QUINTA: DA RESPoNSABILIDADE PoR DANoS
É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento
de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade àfiscalização 

i

Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (431 3476-1222 - rarnat 209 - CEP: U.470-000
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ct-Áusula oÉcrua sEXTA: DA supREMAcrA Do INTEREssE púeltco
O CONTRATANTE em razáo à supremacia dos interesses públicos sobre os
interesses
particulares poderá
a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de
interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão

c) fiscalizar a execução do contrato; l

d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parciar do ajuste;
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do
CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o
aumento da remuneração respectiva ou a indenizaçáo por despesas já realizadas.

cLÁusuLA DÉctMA SETIMA: DA CoBRANçA DA tuuLTA
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso,cobradajudicialmente. ir"i
cLÁusuLA DÉctMA olrAVA: DA FrscALrzAçÃo : '

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de
Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e

cLÁUSULA DÉcIMA NoNA: DA REGÊNch
o presente contratorege-se, ainda, pelo CHAMAMENTO púBllco n.o 0412014, pela
Resolução CD/FNDE no 038/2009, pela Lei n'11.9471200g e a Lei 8.666/95 e o
dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada,
também, onde o contrato fog omisso. 

, .

CLÁUSULA VTGESIMA: DO ADITAMENTO
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as
partes, resguardada as suas condições essenciais

CLÁUSULA UGÉSIMA PRIMEIRA: DAS COMUNTGAçOES ENTRE AS PARTES
As comunicações com origem neste contrato deverão ser forrnais e expressas, por
meio de carta, que somente terá validade se enviada inediante 

'registro 'de

recebimento, por fax, transmitido pelas partes.

Este Contrato, desde que observada a formalizaçáo preliminar à sua efetivação, por
carta, consoante Cláusula Vigésima - Primeira, poderá ser rescindido, de plenó direito,
independentemente de notificação ou interpelação judicigl ou extrajudicial, nos
seguintes casos:
a) por acordo entre as partes;
b) pela inobservância de qualquer de suas condições; t'

c) quaisquer dos motivos previstos em lei.

ffi5Êir.
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cLÁusuLA vrGÉsrMA TERcEIRA: DA REScrsÃo f- t - x'i
O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição dest. Contrrto, \j--8,/
assim como a execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas
Cláusulas e Condições, dará direito à CONTRATANTE de rescindi-lo mediante
notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito, exceto o de
receber o estrito valor correspondente ao fornecimento realizado, desde que esteja de
acordo com as prescrições ora pactuadas e asseguradas a defesa prévia.
Parágrafo único - O Contrato poderá, ainda, ser rescindido nos seguintes casos:
a) Decretação de falência, pedido de concordata ou dissoluçáo da CONTRATADA;
b) Alteração do contrato social ou a modificação da finalídade ou da estrutura da
CONTRATADA, que, a juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução deste pacto;
c) Transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este Contrato, sem prévia e
expressa autorização da CONTRATANTE;
d) Cometimento reiterado de faltas, devidamente anotadas enn registro próprio;
e) No interesse da CONTRATANTE, mediante comunicação com antecedência de 15
(quinze) dias, com o pagamento dos objetos adquiridos até a data comunicada no
aviso de rescisão.
f) No interesse da Administração, nas hipóteses previstas no Art. 77 da Lei n.o 8.666/93.

CLÁUSULA uGÉSIMA QI,ARTA: Do FoRo
O Foro para solucionar os litígios decorrentes do presente Cqntrato é o da Comarca
de Cândido de Abreu, renu'nciando as partes a qualquer outrq; por mais privilegiado
que seja.

cLÁusuLA ucÉstmA eutNTA: DAS Dtspostçoes rlruais
Declaram as partes que este Contrato corresponde à maniÍestação final, completa e
exclusiva do acordo entre elas celebrado.
Fica eleito o Foro da Comaica de Cândido de Abreu/PR para"diiimir quaisquer dúvidas
a respeito do cumprimento do presente Contrato. , I

E, por estarem justos e contratados, lavrou-se o presente contrato, em duas vias em
originais de igual teor e forma que, depois de lido e achaiÍo,conforme, é assinado
pelas partes, juntamente com duas testemunhas.

Cândido de Abreu/PR, 21 de maio de 2015.

W, r r, nnr, (,c'1 ha"t, 44'rt'1, ;'6; -\Yt;; íi ç', u,tz
Roéanã Gaminski Correia Lova

il

Testemunhas: 1o: 20..
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irNExrcrBILIDADE No. í0/201s - forurnaro
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Contrato no063/20í5

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
oÊueRos Ruueuríclos euE
ENTRE st FAZEM o MuNtcÍpto DE
cÂNDtDo DE ,'ABREU E o sR(A).
ROSANA DÉ I MATOS KUBISTY,

,, "oMo 
ABAtXp §E DECLARA.

o MuNtcíplo DE cÂttotoO DE ABREU, Estado do paraná, pessoa
jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ/MF sob ne 76.175.926/0001-80, com
sede administrativa nesta cidade à Avenida Paraná na 3, neste ato represent3do pelo
seu Prefeito Municipal, em'pleno exercício do mandato e funções, Di. JOSÉ MARIA
REIS JUNIOR, brasileiro, casado, médico-veterinário, portador da cédula de identidade
no RG-5.71 1.342-1-SESP/PR e do CPF/MF no 024.056.029-97, residente e domiciliado
nesta cidade, adiante denominado simplesmente CONTRAfANTE, ora com respaldo
em disposiçôes da Lei Orgânica do Município; e de outro lddo, o Sr(a), ROSANA DE
MATOS KUBISTY, brasileiro(a), inscrito(a) na DAP no SDW0028269819192602130303,
residente e domiciliado nesta cidade de Cândido de Abreu, Estado do Para.rá, acordam
e justam firmar o presente contrato, nos termos da Lei Fedeial no 8.666/93, de 2't de
junho de 1993 e suas alterações posteriores, atendendo ainda a Lei no. 11.94712009 e
Resolução/FNDE/CD no. 038/2009, bem como as condições estabelecidas no Edital de
Chamamento Público no 06/2015 e lnexigibilidade no 1012A15 e seus Anexos, assim
como pelas cláusulas a seguir expressas: t, 

,,

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
E objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar
e/ou empreendedor familiar rural para atender o Programa'PNAE (Programa Nacional
de Alimentação Escolar) destinado à alimentação escolar nas Escolas Municpais, até
3111212015, descritos nos itens enumerados na Cláusula Priineira, Parágrafo Único, de
acordo com o Edital de Chamamento Público n.o 0612015 e qonsequente processo de
lnexigibilidade no 1012015, os quais ficam fazendo parte integrante do presente contrato,
independenteme.nte de anexação ou transcrição, conforme descrição a seguir:
PARAGRAFO UNICO- A CONTRATADA entregará os $fodutos de acordo com a
relaçãocontidanalnexigibilidaden"1ol2015.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO COMPROMETTMENTO DO CONTRATADO
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alirüentícios da Agricultura
Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no PROJETO DE VENDA DE
GÊNEROS ALIMENTíCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (ANEXC IV) PATTE
integrante deste lnstrumento. 

.
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CLÁUSULA TERCEIRA: LIMITE INDIVIDUAL DE VENDA
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e d-- "s 

i" 
"té 

Àõ\:* 'Empreendedor Familiar Rural, neste ato denominado CONTRATADO, será c

9.000,00 (nove mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

cLÁusuLA QUARTA - DAS OBRTGAçOeS OA CONTRAT',ANTE
Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a:

§ 1o) - Efetuar o pagamento na forma convencionada neste lnstrumento;
§ 2") - Realizar rigorosa conferência das características dos'objetos entregue, pela
Comissão ou servidor designados, somente atestando os documentos da despesa
quando comprovada a entrega total, fiel e correta do objeto. ':
cLÁusuLA QUTNTA - DAS OBRTGAçOES OA CONTRATADA ":;

Gonstituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste
Gontrato e na legislação pertinente, as seguintes:
§ 1o) Orientar tecnicamente os responsáveis pela utilização dos produtos, fornecendo
os esclarecimentos necessários a sua perfeita utilização;
§ 20) Proceder à entrega dos produtos, de forma a não ser danificado durante a
operação de transporte, acompanhado sempre de 02 (duas) vias da fatura comercial,
com as especificações detalhadas ou documento equivalente, para conferência;
§ 3o) Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
§ 4") A contratada deverá apresentar para aprovação da CONTRATANTE, toda vez
que for necessário, resultado de testes, ensaios, amôstras e demais dados
informativos sobre o produto, de modo que permita sua perfeita identificação quanto à
qualidade e procedência.

§ 5") A CONTRATANTE reserva se o direito de recusar todo e qualquer produto que
não atender as especificações contidas no edital, ou que seja considerado inadequado
pela contratante.
§ 6o) Atender aos chamados da CONTRATANTE, devidamente formalizados, no l

máximo em até 48 (quarenta e oito) horas, tomando as providências necessárias para
reparar ou substituii o objeto no prazo de até 02 (dois) dias Coriidos, enquanto estiver
dentro do prazo de vigência do contrato;
§ 70) Responder por todos os ônus referentes à entrega do objeto ora contratado,
desde os salários do pessoal, como também os encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente Contrato;
§ 8o) Garantir a titularidaôe de todo e qualquer direito de.propriedade industrial
envolvido nos produtos, assumindo a responsabilidade por eventuais ações e/ou
reclamações, de modo a assegurar à CONTRATANTE a plena utilização dos produtos
adquiridos ou a respectiva indenizaçáo;
§ 9") Responder pelos da'nos, de qualquer natureza, quê venham a sofrer seus
empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razáo de acidentes ou de ação, ou
de omissão, dolosa ou culpôsa, de prepostos da CONTRATAD.IA ou de quem em seu
nome agir;

§ 1Oo) Rlsponsabilizar-se: I

ãl ' 
Poiquaisquer acidentes na entrega dos produtos, inclusiVe quanto às redes de

serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem a
destruição ou danificação do objeto, inclusive aqueles que;,na hipótese de mora da
CONTRATADA, decorram ide caso fortuito ou força mâior., estendendo-se essa

,MY
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t gl.\responsabilidade até a assinatura do "Termo de Recebimento Definitivo do fb

integral liquidação de indenização acaso devida a terceiros' ' \:, n g!
b) - Pelo págamento de séguros, impostos, taxas e serviços, gngargo..s sociais "\§#"r1trabalhistas, e quaisquer despesas referentes ao objeto, inclusive licença em \Ylit;
repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e dos
documentos a ele relativos, se necessário.
c)
CLAUSULA SEXTA: DA INFORÍI,IAçAO AO MDA
OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS
deverão informar ao Ministério do Desenvolvimento Agr{Ío - MDA os valores
individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda dâ;Gêneros Alimentícios,
consoante a o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da A§ricultura Familiar para
Alimentação Escolar, em no máximo 30 dias após a assinatura do contrato, por meio
de ferramenta disponibilizada pelo MDA. .,

O início para entrega das mercadorias será imediatamente após o recebimento da
autorização de fornecimento, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o ptazo
do fornecimento até o término da quantidade adquirida our até 31 de dezembro de
2015.
a) A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de
acordo com EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO n.o 06/2015
b) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apreséntação do Termo de
Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação
no local de entrega, consoante o anexo deste Contrato.

cLÁusuLA otrAVA: Do PREÇo ''

Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativo§ descritos no Projeto de
Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (F) CONTRATADO (A)
receberá o valor total de' R$ 959,48 (novecentos e cinqüenta e nove reais e
quarenta e oito centavos). i

CLÁUSULA NONA: DO PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetüados da seguinte forma:
§ 1o - A contratada emitirá nota fiscal ou nota do produtor, dos'produtos fornecidos e
encaminhará a Divisão dq Compras da Prefeitura Municipal para as necessárias
anotações e carimbo no verso com visto do responsável.
§ 2o - A contratante pagará a contratada os preços em real estabelecidos na proposta,
os quais incluem todos os custos necessários à perfeitâ execução do contrato,
englobando, mas não se limitando às despesas com frétes, seguros e tributos
incidentes sobre os produtos adjudicados.
§ 3o - Sobre os valores faturadós não incidirá nenhum reajustá adicional em razão do
ptazo de pagamento das faturas.
O pagamento será efetuado através da Secretaria Municipal de Finanças do Município
de Cândido de Abreu, de aôordo com o seguinte cronograma: f

a) Os pagamentos serãô efetuados após a entrega da, nota fiscat/produtor,
devidamente atestada pelo recebedor dos materiais e serviços é somente acontecerão
nos dias '10 e/ou 20 de cada mês, de acordo com a data da entrega da nota
fiscal/produtor, conforme estabelecido no cronograma de pagamento - Anexo Vll.'%* 
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§ 4o - Os pagamentos .serão efetuados através da Secretaria Municipat
Finanças do MUNIGípIO oe CÂNDIDO DE ABREU, diretamente na conta corn
bancária indicada pelo fornecedor, não sendo admitida outra forma de
pagamento.
§ 5o - Caso nas datas estipuladas para pagamento não tenha expediente na Prefeitura
Municipal de Cândido de Abreu, transfere-se o mesmo para o primeiro dia útil que se
seguir.
§ 6o - Em caso de não cumprimento pela CONTRATADA de disposição contratual, os
pagamentos poderâo ficar retidos até posterior solução, sem p§uízos de quaisquer
outras disposições contratuais.

cLÁusuLA DÉo[,rA: Do PREÇo FTNAL
No valor mencionado na Cláusula Oitava 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 DÉcIMA PRTMEIRA: DA VlGÊNctA
O presente contrato vigorará da sua assinatura até 31 de dezenibro de 2015

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS RECURSOS FINANCÉIROS:
As despesas decorrentes .da presente licitação correrão por conta dos recursos
específicos classificados co;rforme abaixo:

06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.01023 Execução do Programa FNDE Merenda Escolar
0950-1 33-3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.01023 Execução do Programa FNDE Merenda Escolar
0940-000-3. 3. 90. 30. 00. 00 MATERTAL DE CONSUMO

cLÁusuLA DÉctMA TERcEIRA: DA GUARDA Dos DocuMENTos (FoRNEcEDoR)
O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos,
cópias das Notas Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos participantes do
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação
Escolar, estando à disposição para comprovação. :

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA GUARDA DOS DOCUMENTOS (ENTIDADE)
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazô de 5 (cinco) anos das
Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados
nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à
disposição para comprovação.

CLÁUSULA DÉGIMA QUINTA: DA RESPoNSABILIDADE PoR DANos
E de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento
de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à
fiscalização.
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clÁusule oÉcttua sEXTA: DA supREMActA Do INTERESSE púaLtco
O CONTRATANTE em razáo à supremacia dos interesses públicos sobre os
interesses
particulares poderá 'l

a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de
interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão
do CONTRATADO; :

c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do

: CONTF{ATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o
aumento da remuneração respectiva ou a indenizaçáo por despesas já realizadas.

cLÁusuLA DÉcrMA sÉnml: DA coBRANçA DA MULTA
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando Íor o caso,
cobrada judicialmente.

cLÁusuLA DECTMA OTTAVA: DA FISCALTZAçÃO :

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

CLÁUSULA DEGIMA NoNA: DA REGÊNCIA
o presente contrato rege-se, ainda, pelo CHAMAMENTO púBLlco n3 04t2014, pela
Resolução CD/FNDE no 038/2009, pela Lei n'11.94712009 e a Lei 8.666/95 e o
dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada,
também, onde o contrato for omisso.

CLÁUSULA VtGÉstMA: DO ADTTAMENTo
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as
partes, resguardada as suas condições essenciais.

cLÁUSULA uGÉSIMA PRIMEIRA: DAS GotuUNIcAçÕES ENTRE AS PARTES
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por
meio de carta, que somente terá validade se enviada'mediante registro de
recebimento, por fax, transmitido pelas partes.

cLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DA REscISÃo '

Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por
carta, consoante Cláusula ligésima - Primeira, poderá ser rescindido, de pleno direito,
independentemente de nôiificação ou interpelação judiqial, ou extrajudicial, nos
seguintes casos:
a) por acordo entre as partes;
b) pela inobservância de qualquer de suas condições;
c) quaisquer dos motivos previstos em lei.

iie') .
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clÁusule uoÉsrmA TERcEIRA: DA nescrsÃo
O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste Contrato,
assim como a execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas
Cláusulas e Condições, dará direito à CONTRATANTE de rescindi-lo mediante
notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito, exceto o de
receber o estrito valor correspondente ao fornecimento realizado, desde que esteja de
acordo com as prescrições ora pactuadas e asseguradas a defesa prévia.
Parágrafo único - O Contrato poderá, ainda, ser rescindido nos seguintes casos:
a) Decretação de falência, pedido de concordata ou dissolução da CONTRATADA;
b) Alteração do contrato social ou a modificaçâo da finalidade ou da e-trutura da
CONTRATADA, que, a juízo da CoNTRATANTE, prejudique a execução deste pacto;
c) Transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este'Contrato, sem prévia e
expressa autorização da CONTRATANTE;
d) Cometimento reiterado de faltas, devidamente anotadas em registro próprio;
e) No interesse da CONTRATANTE, mediante comunicação.com antecedência de 15
(quinze) dias, com o pagamento dos objetos adquiridos até a data comunicada no
aviso de rescisão.
f) No interesse da Administração, nas hipóteses previstas no Art. 77 da Lei n.o 8.666/93.

CLÁUSULA uGÉS!MA QUARTA: Do FoRo
O Foro para solucionar os titígios decorrentes do presente Gontrato é o da Comarca
de Cândido de Abreu, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

cLÁusuLA ucÉstuA eutNTA: DAS DtspostçÕes nners
Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e
exclusiva do acordo entre elas celebrado.
Fica eleito o Foro da Comarca de Cândido de Abreu/PR para dirimir quaisquer dúvidas
a respeito do cumprimento do presente Contrato. ,'

E, por estarem justos e contratados, lavrou-se o presente contrato, em du ts vias em
originais de igual teor e forma que, depois de lido e achado conforme, é assinado
pelaspartes,juntamentecomduastestemunhas.

Cândido de Abreu/PR, 21 de maio de 2015.

José Maria #*.rn#,#,&'- t4^'a"'r^7
Prefeito
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INEXIGIBILIDADE NO. 1O/20í 5 . CONTRATO

Contrato no064/20í5

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
cÊruenos rulnneuríctos euE
ENTRE SI FAZEM O IVIUI.IICíPIO DE
cÂNDtDo DE Àeneu E o sR(A).
ROSANGELA DE PAULA MARQUES,
COMO ABAIXO SE DECLARA.

; '' ,

o MUNTCíplo DE CÂttoloo DE ABREU, Estado do paraná, pessoa
jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ/MF sob n0 75.175.g26/0001-80, com
sede administrativa nesta cidade à Avenida Paraná ne 3, neste ato represenlado pelo
seu Prefeito Municipal, em pleno exercício do mandato e funções, Dr. JOSÉ MARIA
REIS JUNIOR, brasileiro, casado, médico-veterinário, portador da cédula de identidade
no RG-5.711.342-1-SESP/PR e do CPF/MF no 024.056.029-97, residente e domiciliado
nesta cidade, adiante denominado simplesmente CONTRATANTE, ora com respaldo
em disposiçôes da Lei orgânica do Município; e de outro lado, o sr(a), RQSANGELADE PAULA MARQUES, brasileiro(a), inscrito(a) na DAp no
S4F0008942610O99716050959, residente e domiciliado nesta cidade de Cândido de
Abreu, Estado do Paraná, acordam e justam firmar o presente contrato, nos termos da
Lei Federal no 8.666193, de 21 de junho de 1993 e suasr'alterações posteriores,
atendendo ainda a Lei no. i|.94712009 e Resolução/FNDE/CD no.038/2009, bem como
as condições estabelecidas no Edital de Chamamento Público no 0612015 e
lnexigibilidade no 1Ol2O15 e seus Anexos, assim como pelas cláusulas a seguirexpressas: 

l

GLÁUSULA PRIMETRA: DO OBJETO
É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimeniicios da agricultura familiar
e/ou empreendedor familiar rural para atender o Programa pNng (Programa Nacional
de Alimentação Escolar) destinado à alimentação escolar nà§'Escolas Municipais, até
3111212015, descritos nos itens enumerados na Cláusula PrimeÍra, Parágraio único, de
acordo com o Edital de Chàmamento Público n.o 06/2015 e consequente processo de
lnexigibilidade no 1 012015, os quais ficam fazendo parte integçante do presente contrato,
!!9n91{e4ege,nted9 anexação ou transcrição, conforme desbrição a seguir:
PARAGRAFO UNICO- A CONTRATADA entregará os produtos de acordo com a
relação contida na lnexigibilidade n' 1Ol201S

CLÁUSULA SEGUNDA: DO COMPROMETIMENTO DO CONTRATADO
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alírpentícios da Agricultura
Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no pRoJETo DE VENDA DE
cÊNERos ALTMENTíctos DA AGRIcuLTURA FAMILIAR iNexo 

-tvl 
parte

integrante deste lnstrumento.
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clÁusulA TERcETRA: l-tutrE tNDTvtDUAL DE vENDA
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, neste ato denominado CONTRATADO, será de até R$
9.000,00 (nove mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

cLÁusuLA oUARTA - DAS oBRtcAçÕes oe coNTRATANTE
Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a:
§ 1) - Efetuar o pagamento na forma convencionada neste lnstrumento;
§ 2) - Realizar rigorosa conferência das características dos objetos entregue, pela
Comissão ou servidor designados, somente atestando os documentos da despesa
quando comprovada a entrega total, fiel e correta do objeto. .. .

cLÁusuLA QUTNTA - DAS OBRtcAçOeS Ol CONTRATADA
Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste
Gontrato e na legislação peÉinente, as seguintes:
§ 1o) Orientar tecnicamente os responsáveis pela utilização dos produtos, fornecendo
os esclarecimentos necessários a sua perfeita utilização;
§ 20) Proceder à entrega dos produtos, de forma a não ser danificado durante a
operação de transporte, acompanhado sempre de 02 (duas) vias da fatura comercial,
9om as especificações detalhadas ou documento equivalente, para conferência;
§ 30) Manter, durante a execução do Contrato, todas as condiçôes de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
§ 4") A contratada deverá apresentar para aprovação da CONTRATANTE, toda vez
que for necessário, resultado de testes, ensaios, amostras e demais dados
informativos sobre o produto, de modo que permita sua perfeita identificação quanto à
qualidade e procedência.
§ 5") A CONTRATANTE reserva se o direito de recusar todo e qualquer produto que
não atender as especificações contidas no edital, ou que sejà considerado inadequado
pela contratante.
§ 6") Atender aos chamados da CONTRATANTE, devidamente formalizados, no
máximo em até 48 (quarenta e oito) horas, tomando as providências necessárias para
reparar ou substituir o objeto no prazo de até 02 (dois) dias corridos, enquento esiiver
dentro do prazo de vigência do contrato;
§ 70) Responder por todos os ônus referentes à entrega do objeto ora contratado,
desde os salários do pessoal, como também os encargoJtrabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente contrato;
§ 8o) Garantir a titularidade de todo e qualquer direito de "propriedade industrial
envolvido nos produtos, assumindo a responsabilidade p'or eventuais ações e/ou
reclamações, de modo a assegurar à CONTRATANTE a plena utilização doã produtos
adquiridos ou a respectiva indenizaçâo;
§ 9") Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus
empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de ação, ou
de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTMTADA ou de quem em seu
nome agir;
§ 1 0") Responsabilizar-se:
a) Por quaisquer acidentes na entrega dos produtos, inclusive quanto às redes de
serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem a
destruição ou danificação do objeto, inclusive aqueles que, ná hipótese de mora da
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CONTRATADA, decorram de caso fortuito ou força maior, estendendo-se es
responsabilidade até a assinatura do "Termo de Recebimento Definitivo do Objeto"
integral liquidação de indenização acaso devida a terceiros;
b) Gr#Pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais ê
trabalhistas, e quaisquer despesas referentes ao objeto, inclusive licença em
repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e dos
documentos a ele relativos, se necessário.
c)
CLAUSULA SEXTA: DA INFORMAçAO AO MDA
OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS
deverão informar ao Ministério do Desenvolvimento Agrári'o - MDA os valores
individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios,
consoante a o 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.

GLÁUSULA SÉflMA: Do PRAzo DE ENTREGA
O início para entrega das mercadorias será imediatamente apos o recebimento da
autorização de fornecimento, expedida pelo Departamento de Cômpras, sendo o pÍazo
do fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até 31 de dezembro de
2015.
a) A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de
acordo com EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO n.o 06/2015.
b) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de
Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação
no localde entrega, consoante o anexo deste Contrato.

cLÁusuLA otTAVA: DO PREÇO
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$ 932,80 (novecentos e trinta e dois reais e oitenta
centavos).

CLÁUSULA NONA: DO PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma: , .
§ 1o - A contratada emitirá nota fiscal ou nota do produtor, dosrprodutos fornecidos e
encaminhará a Divisão de Compras da Prefeitura Municipal para as necessárias
anotaçôes e carimbo no verso com visto do responsável.
§ 2o - A contratante pagará a contratada os preços em real estabelecidos na proposta,
os quais incluem todos os custos necessários à perfeita execução do contrato,
englobando, mas não se limitando às despesas com fietes, seguros e tributos
incidentes sobre os produtos adjudicados.
§ 3o - Sobre os valores Íaturadós não incidirá nenhum reaiulte adicional em razão do
ptazo de pagamento das faturas.
O pagamento será efetuado através da Secretaria Municipal de Finanças do Município
de Cândido de Abreu, de acordo com o seguinte cronograma:
a) Os pagamentos serão efetuados após a entrega da nota fiscal/produtor,
devidamente atestada pelo recebedor dos materiais e serviços e somente acontecerão
nos dias 10 e/ou 20 de cada mês, de acordo com a «iata da entrega da nota
fiscal/produtor, conforme estabelecido no cronograma de pagamento - Anexo V!!.
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§ 4o - Os pagamentos serão efetuados através da Secretaria Municipal dd
Finanças do MUNTCÍpIO Oe CÂNDIDO DE ABREU, diretame-nte na conta corrente
bancária indicada pelo fornecedor, não sendo admitida outra forma de
pagamento.

§ 5o - Caso nas datas estipuladas para pagamento não tenha expediente na Prefeitura
Municipal de Cândido de Abreu, transfere-se o mesmo para o primeiro dia útil que se
seguir.
§ 6" - Em caso de não cumprimento pela CONTRATADA de disposição contratual, os
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem p§uízos de quaisquer
outras disposições contratuais.

cLÁusuLA DÉct[,rA: Do PREÇo FTNAL
No valor mencionado na Cláusula Oitava estão incluídas as despesas com frete,

i, 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 DÉGIMA PRIMEIRA: DA VtGÊNch
O presente contrato vigoraÉ da sua assinatura até 3í de dezembro de 2015

I
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:
As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos
específicos classificados conforme abaixo:

06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.36L0601.01O23 Execúção do Programa FNDE Merenda Êscbtar
0950-1 33-3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.01023 Execução do Programa FNDE Merenda Escolar
0940-000-3. 3. 90. 30. 00. 00 MATERIAL DE CONSU MO

cLÁusuLA DÉct[,rA TERcETRA: DA GUARDA Dos DocuMENTos (FoRNEcEDoR]
O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos,
cópias das Notas Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos participantes do
Projeto de Venda de Gêneros AlimentÍcios da Agricultura Familiar para Alimentação
Escolar, estando à disposição para comprovação.

cLÁusuLA DÉcrMA QUARTA: DA GUARDA Dos DocuMENTos (ENT|DADE)
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos das
Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados
nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à
disposição para comprovação.

GLÁUSULA DÉGIMA QUINTA: DA RESPoNSABILTDADE PoR DANoS
E de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento
de danos causados ao CONTMTANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à
fiscalização. .
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I

clÁusule oÉcrma sEXTA: DA supREMActA Do INTERESsE púeltco
O CONTRATANTE em razâo à supremacia dos interessçs 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

c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;

'Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do
; CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o

aumento da remuneração réspectiva ou a indenizaçâo por despesas já realizadas.

cLÁusuLA DÉctMA sÉlrrttl: DA coBRANçA DA MULTA
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE.ou, quando for o caso,

cLÁusuLA DÉctMA otrAVA: DA FtscAltzAÇÃo i
A fiscalização do presente contrato Íicará a cargo da Sepretaria Municipal de
Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e
outras Entidades designadas pelo FNDE

cLÁUSULA DÉcIMA NoNA: DA REGÊNch :. ,.

o presente contrato rege-se, ainda, pelo CHAMAMENTO puBLlco n.o o4l2oi4, pela
Resolução CD/FNDE no 038/2009, pela Lei n'11.94712009 e a Lei 8.666/95 e o
dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, 'a qual será aplicada,
também, onde o contrato for omisso.

. Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as
partes, resguardada as suas condições essenciais

cLÁusuLA vtGÉstMA pRtMEtRA: DAS coMUNtcAçÕES'enrRe AS pARTES
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por
meio de carta, que somente terá validade se enviada r mediante registro de
recebimento, por fax, transmitido pelas partes.

CLÁUSULA uGÉSIMA SEGUNDA: DA RESGISÃo
Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por
carta, consoante Cláusula Vigésima - Primeira, poderá ser rescindido, de pleno díreito,
independentemente de ncitificação ou interpelação judicial. ou extrajudicial, nos
seguintes casos:
a) por acordo entre as partes;
b) pela inobservância de qualquer de suas condições;
c) quaisquer dos motivos previstos em lei.

f},r* *<42b\
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acordo com as prescrições ora pactuadas e asseguradas a defesa prévia.
Parágrafo único - O Contrato poderá, ainda, ser rescindido nos seguintes casos:
a) Decretaçáo de falência, pedido de concordata ou dissolução da CONTRATADA;
b) Alteração do contrato social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
CONTRATADA, que, a juízo da CONTMTANTE, prejudique a'execução deste pacto;
c) Transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este Contrato, sem prévia e
expressa autorização da CONTRATANTE;

,d) Cometimento reiterado de faltas, devidamente anotadas em registro próprio;
e) No interesse da CONTRATANTE, mediante comunicação com antecedência de 15
(quinze) dias, com o pagamento dos objetos adquiridos até a data comunicada no

iaviso de rescisão.
f) No interesse da Administração, nas hipóteses previstas no.Art. 77 da Lei n.o 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: Do FoRo
O Foro para solucionar os litígios decorrentes do presente Contrato é o ci.r Comarca
de Cândido de Abreu, renu'nciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado

cLÁusuLA vrGÉstMA eutNTA: DAS Dtspostçôes rtrurus
Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e
exclusiva do acordo entre elps celebrado.
Fica eleito o Foro da Comarca de Cândido de Abreu/PR para dirimir quaisquer dúvidas
a respeito do cumprimento do presente Contrato. i,

E, por estarem justos e contratados, lavrou-se o presente contrato, em duas vias em
originais de igual teor e forma que, depois de lido e achado conforme, é assinado
pelas partes, juntamente com duas testemunhas. 

,,

Cândido de Abreu/PR, 21 de maio de 2015.

José Maria Rosangela De Paula Marques
Prefeito

"
I

Avenida Paraná,03 - Fone/fax: (43)3476-1222 - ramal 209 - CEP:84.470-000

,/c
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Testemunhas:



PnerrrruRA oo MuNlcíplo or DrDo oe AeReu
Esuoo oo PauNÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43\ 3476-1222 - ramat 209 - CEP: 84.470-000

'. I,il:;*ll*ppggry"'. 
t, .,,idíml

dr':,.
S^.q,rnttf,NEXIGIBILIDADE 

No. í0/20í5 - coNTRATo 
1f§ 

rr"í,2 e. 
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, \B J^l,jContrato no065/20í5 I \-- o 8'/
\-\ã,;-

: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
cÊuenos al-rrrtleuríctos euE
ENTRE sr rnzÊnl o uurutcípto DE
cÂnoroo oe ÀaReu E o sR(A).
ROSILEY KINDZIERA KREPEL,

, COMO ABAIXO SE DECLARA.

o murutcÍpto DE cÂttoloo DE ABREU, Estado do paraná, pessoa
jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ/MF sob ne 76.175.926t0001-80, com
sede administrativa nesta cidade à Avenida Paraná ne 3, neste ato reprel enlado pelo
seu Prefeito Municipal, emij'pleno exercício do mandato e furlçôes, Di. JOSE MARIA
REIS JUNIOR, brasileiro, câsado, médico-veterinário, portador,da cédula de identidade
no RG-5.711.342-1-SESP/PR e do CPF/MF no 024.056.029-97, residente e domiciliado
nesta cidade, adiante denominado simplesmente CONTRATANTE, ora com respaldo
em disposições da Lei orgânica do Município; e de outro lado, o sr(a), RoslLEy
KINDZIERA KREPEL, brasileiro(a), inscrito(a) na DAp no
SDW0440584549202605141044, residente e domiciliado nesta cidade de Cândido de
Abreu, Estado do Paraná, acordam e justam firmar o presente,'cohtrato, nos termos da
Lei Federal no 8.666193, de 21 de junho de 1993 e suasi alterações posteriores,
atendendo ainda a Lei no. 11.94712009 e Resolução/FNDE/ÇD. no. 038/2009, bem como
as condiçôes estabelecidas no Edital de Chamamento público no 0612015 e
lnexigibilidade no 1Ol2O15 e seus Anexos, assim como "pelas cláusulas a seguir
expressas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar
e/ou empreendedor familiar rural para atender o Programa PNAE (Programa Nacional
de Alimentação Escolar) d.çstinado à alimentação escolar nâs Escolas Municipais, até
3111212015, descritos nos itens enumerados na Cláusula Prirneira, Parágrafo único, de
acordo com o Edital de Chamamento Público n.o 06/2015 e cônsequente processo de
lnexigibilidade no 10i12015, os quais ficam fazendo parte integrante do prese:rte contrato,
r1d9og1lentemente de anexação ou transcrição, conforme descrição a seguir:
PARAGRAFO UNICO- A CONTRATADA entregará os produtos de acordo com a
@igibitidaden"totzols. - ' 

,

cLÁUSULA SEGUNDA: Dô coMPRoMETIMENTo Do coNTRATADo
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cLÁusuLA TERcETRA: LrMrrE TNDTvTDUAL DE vENDA \.....-_ 6 !:/
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar 

" 
\düã-."/

Empreendedor Familiar Rural, neste ato denominado CONTRATADO, será de ate R$

Fls.

9.000,00 (nove mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

cLÁusuLA QUARTA - DAS OBRtcAçÕeS oe CoNTRATANTE
Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTMTANTE se obriga a:
§ 1") - Efetuar o pagamento na forma convencionada neste Instfumento;
§ 2) - Realizar rigorosa conferência das características dos'objetos entregue, pela
Comissão ou servidor designados, somente atestando os documentos da-despesa
quandocomprovadaaentregatotal,fielecorretadoobjeto.

cLÁusuLA QUTNTA - DAS OBRtcAçÕes oe CoNTRATADA
Gonstituem obrigações da GONTRATADA, além de outras previstas neste
Contrato e na legislação pertinentê, as seguintes:
§ 1o) orientar tecnícamente os responsáveis pela utilização dos produtos, fornecendo
os esclarecimentos necessários a sua perfeita utilização;
§ 20) Proceder à entrega dos produios, de forma a não se,1 danificado durante a
operação de transporte, acompanhado sempre de 02 (duas) víias da fatura comercial,
9oI as especificações detalhadas ou documento equivatente, iaraconferência;
§ 30) Manter, durante a execução do Contrato, todas as conOiçOes de naOititação e
qualificação exigidas na licitação; ,

§ 4o) A contratada.deveráiapresentar para aprovação da C;ONTMTANTE, toda vezque for necessário, resú"ltado de testes, ensaios, amostÍas e demais dados
informativos sobre o produtô, de modo que permita sua perfeita'identiflcaçào quanto à
qualidade e procedência.
§ 5") A CONTRATANTE réserva se o direito de recusar tod.o ç qualquer produto que
não atender as especificações contidas no edital, ou que selá cônsioeiaoo'inàoequado
pela contratante.
§ 6) Atender aos chamados da CONTMTANTE, devidamente formalizados, no
máximo em até 48 (quarenta e oito) horas, tomando as proviflências necessárias para
reparar ou substituir o objeto no prazo de até 02 (dois) dias conidos, enquanto estiver
dentro do prazo de vigência do contrato;
§ 70) Respolder por todos os ônus referentes à entrega do objeto ora contratado,
desde os salários do pessoal, como também os encargos-kabalhisias, previdànciários,
fiscais e comerciais, que veôham a incidir sobre o presãnte cbnliatô;
§ 8") Garantir a titularidade de todo e qualquer direito de';.propriedade industrial
envolvido nos produtos, assumindo a responsabilidade por ,eventuais ações e/ou
reclamações, de modo a assegurar à CONTMTANTE a plena útilização dài produtos
adquiridos ou a respectiva indenizaçáo;
§ 9o) Responder pelos danos, de qualquer natureza, quê venham a sofrer seus
empregados, terceíros ou a CONTRATANTE, em razão dà acidentes ou dã ação, ou
de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou oe quem em seu
nome agir;

§ 10o) Responsabilizar-se: i '-
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CONTRATADA, decorram de caso fortuito ou força maior, estendendo-se
responsabilidade até a assinatura do "Termo de Recebimento Definitivo do Objeto"
integral liquidação de indenização acaso devida a terceiros.
b) Pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e
trabalhistas, e quaisquer despesas referentes ao objeto, .inclusive licença em
repartiçóes públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e dos
documentos a ele relativos, se necessário. ,,

c)
CLAUSULA SEXTA: DA TNFORMAçÃO AO tuDA
OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS
deverão informar ao Ministério do Desenvolvimento Agiário - MDA os valores
individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda de Gêneros AlimentÍcios,
consoante a o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para
Alimentaçâo Escolar, em no máximo 30 dias após a assinaturà do contrat: , por meio
de ferramenta disponibilizada pelo MDA.

GLÁUSULA SÉflMA: Do PRAZo DE ENTREGA
O início para entrega das mercadorias será imediatamente apos o recebimento da
autorização de fornecimento, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo
do fornecimento até o término da quantídade adquirida oú ate 31 de dezembro de
2015.
a) A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais; '§ias e quantidades de
ACOTdO COM EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.O 06/2015:I
b) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de
Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsávei pela alimentação
no localde entrega, consoante o anexo deste Contrato.

Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativo§ descritos no projeto de
Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A)
receberá o valor total de R$ 958,78 (novecentos e cinquenta. reais e setenta e oito
centavos)

CLÁUSULA NONA: DO PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:
§ 1o - A contratada emitirá nota Íiscal ou nota do produtor, dos produtos fornecidos e
encaminhará a Divisão de Compras da Prefeitura Municipal para as necessárias
anotaçóes e carimbo no verso com visto do responsável.
§ 2o - A contratante pagará,3 contratada os preços em real estabelecidos na proposta,
os quais incluem todos os custos necessários à perfeita execução do'contrato,
englobando, mas hão se limitando às despesas com fretes, seguros e tributos
incidentes sobre os produtos adjudicados.
§ 3o - Sobre os valores faturados não incidirá nenhum reajuste adicional em razão do
prazo de pagamento das faturas.
O pagamento será efetuado através da Secretaria Municipal dê Finanças do Município
de Cândido de Abreu, de acordo com o seguinte cronograma:
a) Os pagamentos serão efetuados após a entrega 'da nota fiscal/produtor,
devidamente atestada pelo recebedor dos materiais e serviços e somente acontecerão
nos dias 10 e/ou 20 de cada mês, de acordo com a data da entrega da nota
fiscal/produtor, conforme estabelecido no cronograma de pagamento - Anexo Vll.

pr-e )i l\^A{,,1
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§ 4o - Os pagamentos serão efetuados através da Secretaria Municipal de
Éinanças do MUNICípIO oe CÂNDIDO DE ABREU, diretamente na conta corrente
bancária indicada pelo fornecedor, não sendo admitida outra forma de
pagamento.
§ 5o - Caso nas datas estipuladas para pagamento não tenha expediente na Prefeitura
Municipal de Cândido de Abreu, transfere-se o mesmo para o primeiro dia útil que se
seguir.
§ 6o - Em caso de não cumprimento pela CONTRATADA de disposição contratual, os
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer
outras disposições contratuais.

cLÁusuLA DÉcrMA: Do PREÇo FINAL
No valor mencionado na Cláusula Oitava estão incluídas as despesas com frete,
recursos humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais,
comerciais, trabalhistas e p.revidenciários e quaisquer outras de§pesas necessárias ao
cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA DÉctMA PRIMEIRA: DA VtGÊNclA
O presente contrato vigorará da sua assinatura ate 31 de de2embro de 2015

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:
As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos
específicos classificados conforme abaixo:

06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.01023 Execução do Programa FNDE Merenda Escolar
0950-133-3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.01023 Execuçâo do Programa FNDE Merenda Escolar
0940-000-3. 3. 90. 30. 00. 00 MATERTAL DE CONSU MO

cLÁusuLA DECIMA TERCEIRA: DA GUARDA DOS DOCUMENTOS (FORNEGEDOR)
O CONTMTADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos,
cópias das Notas Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos participantes do
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação
Escolar, estando à disposição para comprovação.

cLÁusuLA DÉclMA QUARTA: DA GUARDA Dos DocuMENTos (ENTTDADE)
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos das
Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados
nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à
disposição para comprovação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUTNTA: DA RESPoNSABTLIDADE PoR DANoS
É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento
de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à
fiscalização.

[i,l^"Jrtr 14 l{"uJtr§'
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clÁusur-a oÉcrnlla sEXTA: DA supREMAcrA Do tNTEREssE púeuco
O CONTRATANTE em razâo à supremacia dos interesses públicos sobre os'
interesses
particulares poderá
a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de
interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão
do CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;

. Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o- contrato sem culpa do
,, CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o

aumento da remuneração respectiva ou a indenizaçáo por despesas já realizadas.

cLÁusuLA DÉctMA sÉnuR: DA coBRANçA DA MULTA 
1

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTMTANTE ou, quando for o caso,
cobrada judicialmente. r, i , 

.,

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

CLÁUSULA DÉcIMA NoNA: DA REGÊNch
o presente contrato rege-se, ainda, pelo CHAMAMENTO púBllco n.o 04t2014, pela
Resolução CD/FNDE no 038/2009, pela Lei no 11.94712009 e a Lei 8.666/95 e o
dispositivo que a regulamente, em todos os seus termds, a qual será aplicada,

, também, onde o contrato for omisso. 
.

CLÁUSULA uGÉSIMA: Do ADITAMENTo ]

Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as
partes, resguardada as suas condiçôes essenciais. , ,

CLÁUSULA UGÉSIMA PRIMEIRA: DAS COMUNICAçÔES ENTRE AS PARTES
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por
meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registr:o 

'de

recebimento, por fax, transmitido pelas partes.

CLÁUSULA uGÉSIMA SEGUNDA: DA RESctSÃo
Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por
carta, consoante Cláusula Vigésima - Primeira, poderá ser rescindido, de pbnó 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 condiçôes;
c) quaisquer dos motivos previstos em lei.

ê"*;)
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n.
L

clÁusur-a ucÉslrurA TERcEtRA: DA RESctsÃo ;"*Qr:ifr"t r I'i,
O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste ContraL Ü-*'iO descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste Contralp O "/assim como a execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em sua\-,rf .7

Cláusulas e Condições, dará direito à CONTRATANTE de rescindi-lo mediante
notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito, exceto o de
receber o estrito valor correspondente ao fornecimento realizado, desde que esteja de
acordo com as prescrições ora pactuadas e asseguradas a defesa prévia.
Parágrafo único - O Contrato poderá, ainda, ser rescindido nos seguintes casos:
a) Decretação de falência, pedido de concordata ou dissolução da CONTRATADA;
b) Alteração do contrato social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
CONTRATADA, que, a juizo da CoNTRATANTE, psudique a execução deste pacto;
c) Transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este Contrato, sem prévia e
expressa autorização da CONTRATANTE;
d) Cometimento reiterado de faltas, devidamente anotadas em registro proprio;
e) No interesse da CONTRATANTE, mediante comunicação com antecedência de 15
(quinze) dias, com o pagamento dos objetos adquiridos até a data comunicada no
aviso de rescisão.
f) No interesse da Administração, nas hipóteses previstas no Art. 77 da Lei n.o 8.666/93.

CLÁUSULA uGÉStMA QUARTA: Do FoRo
O Foro para solucionar os litígios decorrentes do presente Contrato é o da Comarca
de Cândido de Abreu, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

cLÁusuLA ucÉstmA eutNTA: DAS DtspostçÕes rtruals
Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e

Fica eleito o Foro da Comarca de Cândido de Abreu/PR para dirimir quaisquer dúvidas
a respeito do cumprimento do presente Contrato.

E, por estarem justos e contratados, lavrou-se o presente contrato, em duas vias em
originais de igual teor e forma que, depois de lido e achado conforme, é assinado
pelas partes, juntamente com duas testemunhas. 

:

Cândido de Abreu/PR, 21 de maio de 2015.

Rosiley Kindziera Krepel

Testemunhas:

14 lí,"q,ü
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INEXIGIBILIDADE NO. íO/20í5 . CONTRATO

Contrato no066/2015

coNTRATo 'aomrrurstRATrvo DE
oÊruenos eumeuríctos euE
ENTRE SI FAZEM O MUNICíPIO DE
cÂNDtDO DE 'ABREU E O SR(A).
RENATO DA SILVA LACERDA, COfuô
ABAIXO SE DECLARA.

,i

O MUNICíPIO DE CÂNDIDO DE ABREU, EStAdO dO PArANá, PESSOA
jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ/MF sob ne 76.1Z5.926!0001-80, com
sede administrativa nesta cidade à Avenida Paraná ne 3, nestg ato represenlado pelo
seu Prefeito Municipal, em pleno exercício do mandato e funiões, Dr. JOSÉ MARIA
REIS JUNIOR, brasileiro, casado, médico-veterinário, portador da cédula de identidade
no RG-5.711.342-1-SESP/ÉR e do CPF/MF no 024.056.029-g7, residente e domiciliado
nesta cidade, adiante denominado simplesmente CONTRATANTE, ora com respaldo
em disposições da Lei orgânica do Município; e de outro lado, o sr(a), RENAT9 DA
SILVA LACERDA, brasileiro(a), inscrito(a) na DAP no SDW028787315904:012190241,
residente e domiciliado nesta cidade de Cândido de Abreu, Estado do Paraná, acordam
e justam firmar o presente contrato, nos termos da Lei Federál no 8.666/g3, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações posteriores, atendendo ainda.a Lei no. 1í.g47t2OOg e
Resolução/FNDE/CD no. 038/2009, bem como as condiçôes estabelecidas no Edital de
Chamamento Público no 06/2015 e lnexigibilidade no 1Ot2O15 e seus Anexos, assim
como pelas cláusulas a seguir expressas: 

,

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
E objeto desta contratação a aquisíção de gêneros alimentícios da agricultura familiar
e/ou empreendedor familiar rural para atender o Programa PNAE (Programa Nacional
de Alimentação Escolar) destinado à alimentação escolar-nas Escolas Municipais, até
3111212015, descritos nos itens enumerados na Cláusula Primeira, Parágrafo único, de
acordo com o Edital de Chamamento Público n.o 06/2015 e consequente processo de
lnexigibilidade no 10/2015, os quais ficam fazendo parte inteçtrante do presente contrato,

fsr

:lt ICtl

-{
5,.rhric,

indep.endentemente de anexação ou transcrição, conforme descrição a seguir:
PARAGRAFO UNICO- A CONTRATADA entregará os prbdutos de ácordo com a
relação contida na lnexigibilidade n" 1012015

CLÁUSULA SEGUNDA: DO COMPROMETIMENTO DO CONTRATADO
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros álirnentícios da Agricultura
Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no pRoJETo DE .TENDA DE
GÊNERos ALIMENTíclos DA AGRIcULTURA FAtrítLtAR (ANExo rv) parte
integrante deste I nstrumento.
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clÁusulA TERcEIRA: LtMtrE tNDtvtDUAL DE vENDA
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, neste ato denominado CONTRATADO, será de ate Rg
9.000,00 (nove mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

cLÁusuLA euARTA - DAS oBRtcAçÕes on GoNTRATANTE
Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a:
§ 1o) - Efetuar o pagamento na forma convencionada neste lnstrumento;
§ 2o) - Realizar rigorosa conferência das características dos objetos entregue, pela
Comissão ou servidor designados, somente atestando o§ dôcumentos da despesa
quando comprovada a entrega total, fiel e correta do objeto.

cLÁusuLA QUTNTA - DAS OBR|GAçÕES OA CONTRATADA
Constituem obrigações da GONTRATADA, além de outras previstas neste
Gontrato e na legislação pertinente, as seguintes:
§ 1o) Orientar tecnicamente os responsáveis pela utilização dos produtos, fornecendo
os esclarecimentos necessários a sua perfeita utilização;
§ 20) Proceder à entrega dos produtos, de forma a não ser danificado durante a
operação de transporte, acompanhado sempre de 02 (duas) vías da fatura comercial,
com as especificações detalhadas ou documento equivalente, para conferência;
§ 30) Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
§ 4") A contratada deverá,apresentar para aprovação da CONTMTANTE, toda vez
que for necessário, resultado de testes, ensaios, amos{ras e demais dados
informativos sobre o produtô, de modo que permita sua perfçita, identificaçáà quanto à
qualidade e procedência.

§ 5') A CONTRATANTE reserva se o direito de recusar todo e qualquer produto que
não atender as especificações contidas no edital, ou que seja considerado inadequado
pela contratante.
§ 6o) Atender aos chamados da CONTRATANTE, devidamente formalizados, no
máximo em até 48 (quarenta e oito) horas, tomando as providéncias necessárias para
reparar ou substituir o objeto no prazo de até 02 (dois) dias corridos, enquanto estiver
dentro do prazo de vigência do contrato;
§ 70) Responder por todos os ônus referentes à entrega do objeto ora contratado,
desde os salários do pessoal, como também os encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente ConÍrato;
§ 8) Garantir a titularidade de todo e qualquer direito 69 i propriedade industrial
envolvido nos produtos, assumindo a responsabilidade por eventuais ações e/ou
reclamações, de modo a assegurar à CONTMTANTE a plena utilização doi produtos
adquiridos ou a respectiva indenizaçáo;
§ 90) Responder pelos dânos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus
empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razâo de acidentes ou de ação, ou
de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu
nome agir;

§ 1 0o) Responsabilizar-se:
a) Por quaisquer acidentes na entrega dos produtos, inclusive quanto às redes de
serviços públicos, o uso inclevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem a
destruição ou danificação do objeto, inclusive aqueles que, ná hipótese de mora da
CONTRATADA, decorram de caso fortuito ou força maibi, estendendo-se essa

,2fr*Y /* +i<^ t*aa
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responsabilidade até a assinatura do "Termo de Recebimento Definitivo do Jbjeto"
integral liquidação de indenização acaso devida a terceiros;
b) Pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais

§'*.Qo ?7e 

-,-i

âq"r)

áÀ§,r-;{/trabalhistas, e quaisquer despesas referentes ao objeto, 
'inclusive 

licença
repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e
documentos a ele relativos, se necessário.

dos

c)
CLAUSULA SEXTA: DA INFORMAçAO AO MDA
OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTID{DES ARTICULADORAS
deverão informar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA os valores
individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios,
consoante a o 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 SÉIMA: Do PRAZo DE ENTREGA
O início para entrega das mercadorias será imediatamente após o recebimento da
autorização de fornecimento, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo
do fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até 31 de dezembro de
2015.
a) A entrega das mercadorias deverá ser Íeita nos locais, dias e quantidades de
acordo com EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO n.o 06/2015: .

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

cLÁusuLA orTAvA: Do PREÇO ] '

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$ 947,44 (novecentos e quarenta e sete reais e quarenta
e quatro centavos).

CLÁUSULA NONA: DO PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:
§ 1o - A contratada emitirá nota fiscal ou nota do produtor, dos produtos fornecidos e
encaminhará a Divisão de Compras da Prefeitura Municipal para as necessárias
anotações e carimbo no verso com visto do responsável.
§ 2o - A contratante pagará a contratada os preços em real estâbelecidos na proposta,
os quais incluem todos ôs custos necessários à perfeita eixecução do contrato,
englobando, mas não se limitando às despesas com fretes, seguros e tributos
incidentes sobre os produtos adjudicados.
§ 3o - Sobre os valores faturados não incidirá nenhum reajuste adicional em razão do
prazo de pagamento das faturas.
O pagamento será efetuado através da Secretaria Municipal'de Finanças do Município
de Cândido de Abreu, de acordo com o seguinte cronograma:
a) Os pagamentos serão efetuados após a entrega . da nota fiscal/produtor,
devidamente atestada pelo recebedor dos materiais e serviços e somente acontecerão
nos dias 10 e/ou 20 de cada mês, de acordo com a data da entrega da nota
fiscal/produtor, conforme estabelecido no cronograma de pagamento - Anexo Vll.

Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (431 3476-1222 - ramal 209 - CEP: 84.470-000
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§ 4o - Os pagamentos serão efetuados através da Secretaria Municipal
Finanças do MUNICípIO Oe CÂNDIDO DE ABREU, diretamente na conta corn
bancária indicada pelo fornecedor, não sendo admitida outra forma
pagamento.
§ 5o - Caso nas datas estipuladas para pagamento não tenha expediente na Prefeitura
Municipal de Cândido de Abreu, transfere-se o mesmo para o primeiro dia útil que se
seguir.
§ 6o - Em caso de não cumprimento pela CONTRATADA de.disposição contratual, os
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer
outras disposições contratuais.

'cLÁusuLA DÉctMA: Do PREÇo FTNAL
: No valor mencionado na Cláusula Oitava estão incluídas, as despesas com frete,
. recursos humanos e matêriais, assim como com os eRc'argos fiscais, sociais,

comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao
cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

cLÁusuLA DÉcrMA pRur[ErRA: DA uGÊNch
O presente contrato vigorarà da sua assinatura até 31 de dezembro de 2015

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. DOS RECURSOS FINANCEIROS:
As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos
específicos classificados conforme abaixo:

06.002 Divisâo de Educação e Cultura
12.36L0601.O1023 Execúção do Programa FNDE Merenda Esçolar
0950-133-3.3.90.30 00.00 MATERTAL DE CONSUMO ,

06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.01023 Execução do Programa FNDE Merenda Escolar
0940-000-3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

.,

cLÁusuLA DÉctMA TERCEIRA: DA GUARDA Dos DocuMENTos (FoRNEcEDoR)
O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos,
copias das Notas Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos participantes do
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação
Escolar,estandoàdisposiçãoparacomprovação.

CLÁUSULA DÉGIMA QUARTA: DA GUARDA DOS DOCUMENTOS (ENTIDADE)
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos das
Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados
nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à
disposição para comprovação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA RESPoNSABILIDADE PoR DANoS
É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o res;arcimento
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
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CI.ÁuSuI.N oÉCIIIIR SEXTA: DA SUPREIIAcIA Do INTERESSE pÚaLlco
O CONTRATANTE em razáo à supremacia dos interesses públicos sobre os
interesses
particulares poderá
a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de
interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão
do CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o centrato sem culpa do
CONTMTADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o
aumento da remuneração rqspectiva ou a indenizaçâo por despesas já realizadas.

cLÁusuLA DÉcrMA sÉnrua: DA coBRANçA DA luuLTA
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso,
cobrada judicialmente.

CLÁUSULA DEctMA otTAVA: DA FtscAltzAçÃo
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de
Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e
outras Entidades designadas pelo FNDE

CLÁUSULA DÉCIMA NoNA: DA REGÊNcIA
O presente contrato rege-se, ainda, pelo CHAMAMENTO PUBLICO n.o 04t2014, pela
Resolução CD/FNDE no Q38/2009, pela Lei no 11.94712009,.F a Lei 8.666/95 e o
dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, à qual será aplicada,
também, onde o contrato for omisso. 

:,

CLÁUSULA uGÉSIilIA: Do ADITAMENTo
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as
partes, resguardada as suas condições essenciais

cLÁusuLA uGÉstMA pRtMEtRA: DAS coMUNtcAÇoEs ENTRE As PARTES
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por
meio de carta, que somente terá validade se envíada mediante registro de
recebimento, por fax, transmitido pelas partes.

GLÁUSULA uGÉSIMA SEGUNDA: DA RESGISÃo
Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por
carta, consoante Cláusula Vigesima - Primeira, poderá ser rescindido, de pleno direito,
independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos
seguintes casos:

b) pela inobservância de qualquer de suas condições;
c) quaisquer dos motivos previstos em lei.

^-fr^rt "L,(r/bbà*
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Cláusulas e Condições, dará direito à CONTRATANTE de rescindi-lo mediante
notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito, exceto o de
receber o estrito valor correspondente ao fornecimento realizado, desde que esteja de
acordo com as prescrições ora pactuadas e asseguradas a defesa prévia.
Parágrafo único - O Contrato poderá, ainda, ser rescindido nos seguintes casos:
a) Decretação de falência, pedido de concordata ou dissolução da CONTRATADA;
b) Alteração do contrato social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
CONTRATADA, que, a juízo da CONTRATANTE, psudique a execução deste pacto;
c) Transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este Contrato, sem prévia e
expressa autorização da CONTRATANTE;
d) Cometimento reiterado oe faltas, devidamente anotadas em registro próprio;
e) No interesse da CONTRATANTE, mediante comunicação com antecedência de 15
(quinze) dias, com o pagamento dos objetos adquiridos até a data comunicada no
aviso de rescisão.
f) No interesse da Administração, nas hipóteses previstas no Art. 77 da Lei n.o 8.666/93.

CLÁUSULA uGÉSIMA QUARTA: Do FoRo
O Foro para solucionar os litígios decorrentes do presente Contrato é o da Comarca
de Cândido de Abreu, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

cLÁusuLA ucÉstmA eutNTA: DAS Dtspostçôes nuais
Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e
exclusiva do acordo entre elas celebrado.
Fica eleito o Foro da Comarca de Cândido de Abreu/PR para dirimir quaisquer dúvidas
a respeito do cumprimento do presente Contrato.

E, por estarem justos e contratados, lavrou-se o presente contrato, em duas vias em
originais de igual teor e foima que, depois de lido e achado,,conforme, é assinado
pelas partes, juntamente com duas testemunhas. r

Cândido de Abreu/PR, 21 de maio de 2015.

ã{r-rúzh,/,14- Uel.A
Renato Da Silva :Lacerda

Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43) 3476-1222 - ramal 209 - CEP: U.470-W0 D€ }.. '41',

cLÁusuLA vrcÉsr,A TER.ETRA: DA REScrsÃo € '^@3i
O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição degte Contrat\ffi r/assim como a execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suasY_tj.. )

Testemunhas: 1o: 20..
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INEXIGIBILIDADE NO. íO/20í 5 . CONTRATO

Gontrato no067/20í5

coNTRATo eúnttrrursrRATrvo DE
oÊnenos Rr-tmeruríctos euE
ENTRE St FA4EM O UUtrrCíPtO DE'| $â§i''t,3,i'lBEF,B,5^: 3ãlâà

o tUutttcíHo DE GÂNDIDO DE ABREU, Estado do paraná, pessoa
jurídica de direito público ipterno inscrita no CNPJ/MF sob na 76.175.926/0001-gO, com
sede administrativa nesta cidade à Avenida Paraná ne 3, neste ato represenlado pelo
seu Prefeito Municipal, em pleno exercício do mandato e funções, Di. JOSÉ níÀntn
REIS JUNIOR, brasileiro, casado, médico-veterinário, portador da cédula de identidade
no RG-5.711.342-1-SESP/PR e do CPF/MF no 024.056.029-97, residente e domicitiado
nesta cidade, adiante denominado simplesmente CONTRATANTE, ora com respaldo
em disposições da Lei Orgiànica do Município; e de outro lado, o Sr(a), VERA LUCIA
DEMczUK, brasileiro(a), inscrito(a) na DAP no SDWOoO77393Bó9006021140114,
residente e domiciliado nesta cidade de Cândido de Abreu, Estqdo do paraná, acordam
e justam firmar o presente contrato, nos termos da Lei Fedelal no 8.666/g3, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações posteriores, atendendo ainrJa a Lei no. 11.g47t2OOg e
Resolução/FNDE/CD no. 0Q8/2009, bem como as condições bLtabelecidas no Edital de
Chamamento Público no 06/2015 e lnexigibilidade no iotzotrs'e seus Àn"ior, assim
como pelas cláusulas a seguir expressas: 

.,1

I

t,

i
I

E objeto desta contratação. a aquisição de gêneros alimentícíos da agricurtura familiar
e/ou empreendedor familiar rural para atender o Programa PNAE (prógrama Nacional
de Alimentação Escolar) destinado à alimentação esóolar nas Escolas-Municipais, até
3111212015, descritos nos itens enumerados na Cláusula Primeira, parágrafo Único, de
acordo com o Edital de Chamamento Público n.o 06/2015 e consequenie processo de
lnexigibilidade no 10/2015, os quais ficam fazendo parte integrante do presente contrato,

'I9?.e{e_n19l9.!!9_d9 
anexação ou transcrição, conforme descrição a seguir:

;;;à;õ ã" 
-""ü'.oo 

com a
relação contida na lnexigibilidade n' 1012015.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO COMPROTTIIETIIT,IENTO DO CONThATADO
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura
Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no pRoirETo DE VENDA DE
cÊNERos ALTMENTícros DA AGRTcuLTURA FAuil-rah- ienexo lvl parte
integrante deste lnstrumentó.

Vln g-
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clÁusulA TERcEIRA: LtMtrE tNDtvtDUAL DE VENDA
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, neste ato denominado CONTRATADO, será de ate R$
9.000,00 (nove mil reais) por DAP por ano civil, referente à sura produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentaçâo Escolar.

cLÁusuLA QUARTA - DAS OBRtcAçÕeS Oe CONTRATANTE
Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a:
§ 1o) - Efetuar o pagamento na forma convencionada neste lnstrumento:

§ Z") - Realizar rigorosa conferência das características doi,, objetos entregue, pela
Comissão ou servidor designados, somente atestando os dbcumentos da-despesa
quando comprovada a entrega total, fiel e correta do objeto.

cLÁusuLA eurNTA - DAs oBRtcAçÕes oe GoNTRATADA
Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste
Contrato e na legislação pertinênte, as seguintes:
§ 1o) Orientar tecnicamente os responsáveis peta utilização dos produtos, fornecendo
os esclarecimentos necessários a sua peúeita utilização; 

i

§ 20) Proceder à entrega'dos produtos, de forma a não ser danificado durante a
operação de transporte, acclmpanhado sempre de 02 (duas) vias da fatura comercial,
com as especificações detalhadas ou documento equivalente, para conferência;
§ 30) Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;

4 35 et
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§ 4") A contratada deverá apresentar para aprovação da CONTRATANTE. toda vezque for necessário, resuftado de testes, ensaios, amóstras e demais dados
informativos sobre o produto, de modo que permita sua perfeita'identificação quanto à
qualidade e procedência. .ri

§ 5") A CONTRATANTE rêserva se o direito de recusar todo ê qualquer produto que
não atender as especificaçôes contidas no edital, ou que seja ccinsideiado'inadequado
pela contratante.
§ 6o) Atender aos chamados da CONTRATANTE, devidamente formalizados, no
máximo em até 48 (quarenià e oito) horas, tomando as providêh"i"r né.às"rias para
reparar ou substituir o objeto no prazo de até 02 (dois) dias corridos, enquanto esiiver
dentro do prazo de vigência do contrato;
§ 70) Responder por todos os ônus referentes à entrega do objeto ora contratado,
desde os salários do pessoal, como também os encargoJtra5atnisias, previdenciários,
fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presãnte contrato;
§ 8o) Garantir a titularidade de todo e qualquer direito de propriedade industrial
envolvido nos produtos, assumindo a responsabilidade por'eventuais ações e/ou
reclamações, de modo a assegurar à CONTRATANTE a plena utilização doó produtos
adquiridos ou a respectiva indenizaçâo;
§ 9o) Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus
empregados, terceiros ou a CONTMTANTE, em razáo de acidentes ou de ação, ou
de omissão, dotosa ou cutpbsa, de prepostos da CONTRATÀôÂ ilA;Ã em seu

:.nome agir;

§ 10o) Responsabilizar-se: Ia) Por quaisquer acidentes na entrega dos produtos, inclusive quanto às redes de
serviços públicos, g us9 indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem a
destruição ou danificação ío objeto, inctusive aqueles que,:nã hipótese de mora da
CONTRATADA, decorram 'de caso fortuito ou força 

'maior,'. 
estendendo-se essa
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responsabilidade até a assinatura do "Termo de Recebimento Definitivo do Objeto" e
integral liquidação de indenização acaso devida a terceiros;
b) Pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e
trabalhistas, e quaisquer despesas referentes ao objeto, inclusive licença
repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e
documentos a ele relativos, se necessário.
c)
CLAUSULA SEXTA: DA INFORMAçAO AO MDA
OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS
deverão informar ao Ministério do Desenvolvimento Agrárip - MDA os valores
individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios,
consoante a o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da.A§ricultura Familiar para

, Alimentação Escolar, em no máximo 30 dias após a assinatura do contrato, por meio

CLÁUSULA SÉTIMA: DO PRAZo DE ENTREGA
O início para entrega das mercadorias será imediatamente após o recebimento da
autorização de fornecimento, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo
do fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até 31 de dezembro de
2015.
a) A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de
acordo com EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO n.o 06/2015.
b) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de
Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação
no local de entrega, consoante o anexo deste Contrato.

cLÁusuLA orrAVA: oo àneço i,

Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos.descritos no Projeto de
Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTMTADO (A)
receberá o valor total de R$ 957,86 (novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e
seis centavos).

CLÁUSULA NONA: DO PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:
§ 1o - A contratada emitirá nota fiscal ou nota do produtor, dos produtos fornecidos e
encaminhará a Divisão de Compras da Prefeitura Municipal para as necessárias
anotações e carimbo no verso com visto do responsável.
§ 2o - A contratante pagará a contratada os preços em real estabelecidos na proposta,
os quais incluem todos os custos necessários à perfeitq execução do contrato,
englobando, mas não se limitando às despesas com fretes, seguros e tributos
incidentes sobre os produtos adjudicados.
§ 3o - Sobre os valores faturados não incidirá nenhum reajuste adicional em razão do
prazo de pagamento das fâturas.
O pagamento será efetuado através da Secretaria Municipal de Finanças do Município
de Cândido de Abreu, de acordo com o seguinte cronograma:
a) Os pagamentos serão efetuados apos a entrega da nota fiscal/produtor,
devidamente atestada pelo recebedor dos materiais e serviços e somente acontecerão
nos dias 10 e/ou 20 de cada mês, de acordo com a cláta da entrega da nota
fiscal/produtor, conforme estabelecido no cronograma de pagamento - Anexo Vll.

DE
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§ 4o - Os pagamentos serão efetuados através da Secretaria Municipal
Finanças do MUNICÍpIO Oe CÂruOlOO DE ABREU, diretamente na conta corn
bancária indicada pelo fornecedor, não sendo admitida outra forma de
pagamento. i

§ 5o - Caso nas datas estipuladas para pagamento não tenha expediente na Prefeitura
Municipal de Cândido de Abreu, transfere-se o mesmo para o primeiro dia útil que se
seguir.
§ 6o - Em caso de não cumprimento pela CONTRATADA de disposição contratual, os
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer
outras disposições contratuais.

cLÁusuLA DÉcrMA: Do PREÇo FTNAL
No valor mencionado na Cláusula Oitava estão incluídas :âs despesas com frete,
recursos humanos e materiais, assim como com os êncargos fiscais, sociais,
comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao
cumprimento das obrigaçõeà decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA MGÊNcla
O presente contrato vigorará da sua assinatura até 31 de dezembro de 2015

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:
As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos
específicos classificados conforme abaixo:

06.OO2 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.01023 Execução do Programa FNDE Merenda Escolar
0950-1 33-3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.01023 Execução do Programa FNDE Merenda Escolar
0940-000-3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO

cLÁusuLA DÉctMA TERcETRA: DA GUARDA Dos DocuMENTos (FoRNEcEDoR)
O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo piazo de 5 (cinco) anos,
copias das Notas Fiscais de Venda, ou congênere, dos proflutos participantes do
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação
Escolar, estando à disposição para comprovação. 

,

GLÁUSULA DÉGIMA QUARTA: DA GUARDA DoS DoGUIUIENToS (ENTIDADE)
O CONTRATANTE se conipromete em guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos das
Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados
nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à
disposição para comprovação.

CLÁUSULA DÉGIMA QUINTA: DA RESPoNSABTLIDADE PoR DANoS
E de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento
de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à
fiscalização

Vta
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clÁusull oÉcrrul sEXTA: DA supREMAcrA Do tNTERe§se púeuco
O CONTRATANTE em razáo à supremacia dos interesses públicos sobre os
interesses
particulares poderá
a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adêquação às finalidades de
interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO; ;'

b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão
do CONTRATADO; ."

c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;

: Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do
l CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o

aumento da remuneração respectiva ou a indenizaçáo por despesas já realizadas.

cLÁusuLA DÉcrMA sÉlnlll: DA coBRANçA DA MULTA
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso,
cobrada judicialmente. 

:

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

cLÁUSULA DÉctMA NoNA: DA REGÊNcIA
O presente contrato rege-se, ainda, pelo CHAMAMENTO PUBLICO n.o O4t2014, pela
Resolução CD/FNDE no 038/2009, pela Lei no 11-94712009 e a Lei 8.666/95 e o
dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada,
também, onde o contrato for omisso

I

CLAUSULA VIGESIMA: DO ADITAII IENTO
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as
partes, resguardada as suas condições essenciais. ; .

cLÁusuLA vrGÉstMA pRtMEtRA: DAS COIuUNICAçOES ENTRE AS PARTES
As comunicaçôes com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por
meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de
recebimento, por fax, transmitido pelas partes.

CLÁUSULA uGÉSIMA SEGUNDA: DA REsclSÃo :

Este Contrato, desde que observada a Íormalizaçáo preliminar à sua efetivação, por
carta, consoante Cláusula Vigésima - Primeira, poderá ser rescindido, de pleno direito,
independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos
seguintes casos:
a) por acordo entre as parte§;
b) pela inobservância de qualquer de suas condições;
c) quaisquer dos motivos previstos em lei.

V_uur"t
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ffiV:e e\#lct-Áusut-e uoÉsrmA TERcEIRA: DA nesclsÃo
O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste Contrato$rÉ;
assim como a execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas
Cláusulas e Condições, dará direito à CONTMTANTE de rescindi-lo mediante
notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito, exceto o de
receber o estrito valor correspondente ao fornecimento realizado, desde que esteja de
acordo com as prescrições ora pactuadas e asseguradas a defesa prévia.
Parágrafo único - O Contrato poderá, ainda, ser rescindido nos seguintes casos:
a) Decretação de falência, pedido de concordata ou dissoluçáo da CONTRATADA;
b) Alteração do contrato social ou a modificação da finalidafle ou da estrutura da
CONTRATADA, que, a juizo da CONTRATANTE, prejudique a êxecução deste pacto;
c)Transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este Contrato, sLm prévia e
expressa autorização da CONTRATANTE;

. d) Cometimento reiterado de faltas, devidamente anotadas em registro próprio;
e) No interesse da CONTRATANTE, mediante comunicação com antecedência de 'Í5
(quinze) dias, com o pagamento dos objetos adquiridos até a data comunicada no
aviso de rescisão.
f) No interesse da Administração, nas hipóteses previstas no Art. 77 da Lei n.o 8.666/93.

GLÁUSULA uGÉSIMA QUARTA: Do FoRo
O Foro para solucionar os litígios decorrentes do presente Contrato é o da Comarca
de Cândido de Abreu, renunciando as partes a qualquer outrô, por mais privilegiado
que seja.

cLÁusuLA ucÉstMA eutNTA: DAS DtspostçÕes rrruars
Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e
exclusiva do acordo entre elas celebrado.
Fica eleito o Foro da Comarca de Cândido de Abreu/PR para diiimir quaisquer dúvidas
a respeito do cumprimento do presente Contrato.

E, por estarem justos e contratados, lavrou-se o presente contrato, em duas vias em
originais de igual teor e forma que, depois de lido e achado conforme, é assinado
pelas partes, juntamente cóm duas testemunhas.

Cândido de Abreu/PR, 21 de maio de 2015.

V*;#*xf Ú-'""^'rk
José

Prefeito

Testemunhas: 20:
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INEXIGIBILIDADE NO. 1O/20í5 . CONTRATO

contrato no045/20í5

CONTRATO ADII'IINISTRATIVO DE
cÊrueRos eunaeruríctos euE
ENTRE s! FAZEM o mumcípto DE
cÂNoroo DE ABREU E o sR(A).
JOSNET LAG!-!QWSK!, GOMO ABATXO
SE DECLARA.

i

o murulcíPlo DE cÂttotoO DE ABREU, Estado do Paraná, pessoa
jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ/MF sob ne 76.175.926/0001-80, com
sede administrativa nesta cidade à Avenida Paraná nq 3, nêste ato represenlado pelo
seu Prefeito Municipal, em pleno exercício do mandato e funções, Dr. JOSÉ MARIA
REIS JUNIOR, brasileiro, casado, médico-veterinário, portador da cédula de identidade
no RG-5.711.342-1-SESP/PR e do CPF/MF no 024.056.029-97, residente e domiciliado
nesta cidade, adiante denominado simplesmente CONTRATANTE, ora com respaldo
em disposições da Lei Orgânica do Município; e de outro lado, o Sr(a), JOSNET
LAGHOWSKI, brasileiro(a), inscrito(a) na DAP no SDW0037929369250312120124,
residente e domiciliado nesta cidade de Cândido de Abreu, Estado do Parará, acordam
e justam firmar o presente contrato, nos termos da Lei Federal no 8.666/93, de 21 de
junho de 1993 e suas alteraçôes posteriores, atendendo ainda a Lei no. 11.94712009e
Resolução/FNDE/CD no. 038/2009, bem como as condições estabelecidas no Edital de
Chamamento Público no 06/2015 e lnexigibilidade no 1012015. e seus Anexos, assím
como pelas cláusulas a seguir expressas: -l

CLÁUSULA PRIMEIRA: DC, oBJETo
E objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar
e/ou empreendedor familiar rural para atender o Programa PNAE (Programa Nacional
de Alimentação Escolar) destinado à alimentação escolar nas Escolas Municipais, até
3111212015, descritos nos itens enumerados na Cláusula Primeira, parágrafo Unico, de
acordo com o Edital de Chamamento Público n.o 06/2015 e,cohsequente processo de
lnexigibilidade no 10t2O15, os quais ficam fazendo parte integlante do presente contrato,
independentemente de ane*ação ou transcrição, conforme descrição a seguir:
PARAGRAFO UNICO- A CONTRATADA entregará os prodirtos de acordo com a
relação contida na lnexigibilidade n" 1012015.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO COMPROMETIMENTO DO CONTRATADO
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura
Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no pRoJETo DE VENDA DE
cÊNERos ALTMENTíctos DA AGRICULTURA FAluuLtAR (ANExo tv) parte
integrante deste lnstrumento.

ffi
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CLAUSULA TERCEIRA: LIMITE INDIVIDUAL DE VENDA
O limite individual de veitda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e
Empreendedor Familiar Rural, neste ato denominado CONTRATADO, será de até
9.000,00 (nove mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a
legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

cLÁusuLA QUARTA - DAS OBRTGAçÔES Oe CONTRATANTE
Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a:

§ 1o) - Efetuar o pagamento na forma convencionada neste lnstrumento;
§ 2") - Realizar rigorosa conferência das características dos objetos entregue, pela
Comissão ou servidor designados, somente atestando os dclcumentos da despesa
quando comprovada a entrega total, fiel e correta do objeto.

cLÁusuLA QUTNTA - DAS OBRTGAçOES Oe CONTRATADA
Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste
Contrato e na legislação pertinente, as seguintes:
§ 1o) Orientar tecnicamente os responsáveis pela utilização dos produtos, fornecendo
os esclarecimentos necessários a sua perfeita utilização;
§ 20) Proceder à entrega.dos produtos, de forma a não ser, danificado durante a
operação de transporte, acompanhado sempre de 02 (duas) vias da fatura comercial,
com as especificações detalhadas ou documento equivalenter para conferência;
§ 30) Manter, durante a execução do Contrato, todas as cohdições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
§ 4') A contratada deverá:apresentar para aprovação da CONTRATANTE, toda vez
que for necessário, resultado de testes, ensaios, amo'sfras e demais dados
informativos sobre o produto, de modo que permita sua perféita identificação quanto à

§ 5") A CONTRATANTE reserva se o direito de recusar todo e qualquer produto que
não atender as especificações contidas no edital, ou que seja considerado inadequado
pela contratante.
§ 6") Atender aos chamados da CONTRATANTE, devidamente formalizados, no
máximo em até 48 (quarenta e oito) horas, tomando as providências necessárias para
reparar ou substituir o objeto no prazo de até 02 (dois) dias corridos, enquanto estiver
dentro do prazo de vigência do contrato;
§ 70) Responder por todos os ônus referentes à entrega do objeto ora contratado,
desde os salários do pessoâ|, como também os encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente Contrato;
§ 8") Garantir a titularidade de todo e qualquer direito de propriedade industrial
envolvido nos produtos, assumindo a responsabilidade por êventuais açôes e/ou
reclamações, de modo a assegurar à CONTRATANTE a plena utilização dos produtos
adquiridos ou a respectiva indenizaçáo;
§ 90) Responder pelos dahos, de qualquer natureza, que vênham a sofrer seus
empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razâo de acidentes ou de ação, ou
de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu
nome agir;
§ 1 0o) Responsabilizar-se:
a) Por quaisquer acidentes na entrega dos produtos, inclusive quanto às redes de
serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por.fatos de que resultem a
destruiçáo ou danificação do objeto, inclusive aqueles que, na hipótese de mora da
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responsabilidade até a assinatura do "Termo de Recebimento Definitivo do Objeto" e a
integral liquidação de indenização acaso devida a terceiros;
b) Pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e
trabalhistas, e quaisquer despesas referentes ao objeto, inclusive licença em
repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e dos
documentos a ele relativos, se necessário.

9' t "-' -,n an rrna :
CLAUSULA SEXTA: DA INFORMAÇAO AO MDA
OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS
deverão informar ao Ministério do Desenvolvimento AgrárÍo - MDA os valores
individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios,
consoante a o 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 SÉTIMA: Do PRAZo DE ENTREGA
O início para entrega das mercadorias será imediatamente após o recebimento da
autorização de fornecimento, expedida pelo Departamento de Cgmpras, sendo o prazo
do fornecimento até o término da quantidade adquirida ou, até 31 de dezembro de
2015.
a) A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais; dias e quantidades de
acordo com EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO n.o 06/2d:t5
b) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresêntação do Termo de
Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responpável pela alimentação
no local de entrega, consoante o anexo deste Contrato. 'j

cLÁusuLA oTTAVA: DO PREÇO
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativo§ descritos nc Projeto de
Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A)
receberá o valor total de R$ í.966,99 (mil novecentos e,sessenta e seis reais e
noventa e nove centavos).

CLÁUSULA NONA: DO PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:
§ 1o - A contratada emitirá nota fiscal ou nota do produtor, dos produtos fornecidos e
encaminhará a Divisão de Compras da Prefeitura Municipal"para as necessárias
anotações e carimbo no verso com visto do responsável.
§ 2o - A contratante pagará a contratada os preços em real estabelecidos na proposta,
os quais incluem todos os custos necessários à perfeitâ execução do contrato,
englobando, mas não se limitando às despesas com fÍ'etes, seguros e tributos
incidentes sobre os produtos adjudicados.
§ 3o - Sobre os valores fatuiadós não incidirá nenhum reajuste,adicional em razão do
prazo de pagamento das faturas.
O pagamento será efetuado através da Secretaria Municipalde Finanças do Município
de Cândido de Abreu, de acordo com o seguinte cronograma:
a) Os pagamentos serão. efetuados após a entrega da nota fiscal/produtor,
devidamente atestada pelo'recebedor dos materiais e serviços é somente acontecerão
nos dias 10 e/ou 20 de àada mês, de acordo com a data da entrega da nota
fiscal/produtor, conforme estabelecido no cronograma de pagamento - Aneyo Vll.

/*^*'/'"/*'1',
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§ 4o - Os pagamentos serão efetuados através da Secretaria Municipal de
Finanças do MUNTCíp|O oe cÂruoloO DE ABREU, diretamente na conta corrente
bancária indicada pelo fornecedor, não sendo admitida outra forma de
pagamento.
§ 5o - Caso nas datas estipuladas para pagamento não tenha expediente na Prefeitura
Municipal de Cândido de Abreu, transfere-se o mesmo para o primeiro dia útil que se
seguir.
§ 6o - Em caso de não cumprimento pela CONTRATADA de disposição contratual, os
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer

cLÁusuLA DÉcrMA: Do PREÇo FTNAL
No valor mencionado na Cláusula Oitava 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.

GLÁUSULA DÉcIMA PTMEIRA: DA VlGÊNcle
O presente contrato vigorarà da sua assinatura até 31 de dezem'bro de 2015

CLAUSULA DEGIMA SEGUNDA - DOS REGURSOS FINANCEIROS:
As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos
específicos classificados conforme abaixo:

06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.01023 Execução do Programa FNDE Merenda Escolar
0950-1 33-3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.01023 Execução do Programa FNDE Merenda Escolar
0940-000-3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO

cLÁusuLA DEctMA TERcEIRA: DA GUARDA Dos DocuÍuENTos (FoRNEcEDoR)
O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos,
cópias das Notas Fiscais de Venda, ou congênere, dos piodutos participantes do
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação
Escolar, estando à disposição para comprovação. 

,

cLÁusuLA DÉctMA QUARTA: DA GUARDA DOS DOCUMENTOS (ENTIDADE)
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos das
Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados
nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de,Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à
disposição para comprovação.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA: DA RESPONSABILTDADE POR DANOS
E de exclusiva responsabiliclade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento
de danos causados ao CONTMTANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à
fiscalização

/t //t I "
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ffiiii§ã.ãÉii"ôjs

clÁusulA DEcTMA sEXTA: DA supREMActA Do TNTERESSE púeuco
O CONTRATANTE em razáo à supremacia dos interesses públicos sobre
interesses
particulares poderá
a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades
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 sançôes 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-finanieiro, garantindo-lhe o
aumento da remuneração respectiva ou a indenizaçâo por despesas já realizadas.

cLÁusuLA DÉcrMA sÉnnll: DA coBRANçA DA MULTA
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTMTANTE ou, quando for o caso,
cobrada judicialmente. .. : , :,

cLÁusuLA DÉcrMA orrAVA: DA FtscALtzAçÃo : '

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

CLÁUSULA DÉCIMA NoNA: DA REGÊNcIA
o presente contrato rege-se, ainda, pelo CHAMAMENTO PUBLlco n.o o4lzo14, pela
Resolução CD/FNDE no 038/2009, pela Lei n'11.94712009 e a Lei 8.666/95 e o
dispositivo que a regulamente, em todos os
também, onde o contrato foi omisso.

CLÁUSULA vIGÉSIMA: Do ADTTAMENTo

seus termos, a qual será aplicada,

Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as
partes, resguardada as suas condições essenciais : :

cLÁusuLA ucÉstMA PRÍMEIRA: DAS coÍr,tuNtcAçÕEs ENTRE AS PARTES
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por
meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de
recebimento, por fax, transmitido pelas partes.

CLÁUSULA uGÉSIMA SEGUNDA: DA RESCISÃo
Este Contrato, desde que observada a formalização prelimínar à sua efetivação, por
carta, consoante Cláusula Vigésima - Primeira, 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 quâlquer de suas condições;
c) quaisquer dos motivos pievistos em lei.

/'* /'['*t'
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CLÁUSULA UGÉSIMA TERGEIRA: DA RESctSÃo
O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste Contrato,
assim como a execução do seu objeto em desacordo com o,estabelecido em suas
Cláusulas e Condições, dará direito à CONTRATANTE de rescindi-lo mediante
notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito, exceto o de
receber o estrito valor correspondente ao fornecimento realizado, desde que esteja de
acordo com as prescrições ora pactuadas e asseguradas a defesa prévia.
Parágrafo único - O Contrato poderá, ainda, ser rescindido nos seguintes casos:
a) Decretação de falência, pedido de concordata ou dissolução da CONTRATADA;
b) Alteração do contrato social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
CONTRATADA, que, a juízo da CoNTRATANTE, prejudique a êxecução deste pacto;
c) Transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este'Contrato, sem prévia e' expressa autorização da CONTRATANTE;

. d) Cometimento reiterado de faltas, devidamente anotadas em registro próprio;
e) No interesse da CONTRATANTE, mediante comunicação com antecedencia de 15
(quinze) dias, com o pagamento dos objetos adquiridos até a data comunicada no
aviso de rescisão.
f) No interesse da Administração, nas hipóteses previstas no Art, 77 da Lei n.o 8.666/93.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA: DO FORO
O Foro para solucionar os litígios decorrentes do presente Contrato é o da Comarca
de Cândido de Abreu, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja. 

:

cLÁusuLA uGÉsrMA QUTNTA: DAS DtSpOStçOeS rtNAl'§
Declaram as partes que este Contrato correspoÀde à manifestação final, completa e
exclusiva do acordo entre elas celebrado.
Fica eleito o Foro da Comarca de Cândido de Abreu/PR para dirimir quaisquer dúvidas
a respeito do cumprimento do presente Contrato.

E, por estarem justos e contratados, lavrou-se o presente contrato, em duas vias em
originais de igual teor e forma que, depois de lido e achado conforme, é assinado
pelas partes, juntamente com duas testemunhas.

Cândido de Abreu/PR, 21 de maio de 2015.

José Josnei Lachowski
Prefeito

Pnerelruu Do MuNtcípto or CÂNDtDo DE ABREU
EsrIoo Do PARANÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
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CONTRATO ADMINTSTRATIVO DEcÊrueRos nr-rnaÉr.iiíõóê? ie ENrREst FezEM o_ ruuutcípro oÊ car,ióiôõ

PRODUTO{

o naurutcípro DE CÂr,rorllo DE ABREU, Esildg!o paraná, pessoa jurÍdicade direito púbrico interno insciitã no cr.rpllúil;-;r ;6.fis.g26tooo1_Bo, com sedeadministrativa nesta cidade a nvenioa p araná nd g, nããt"'ato representado pero seu prefeitoMunicipal' em pleno exercício do mandato 
" rríçóá-.,-õi. uose MARTA RE,S JUNtoR,brasileiro' casado, 1f!1co-yeteri;áril, ;ortador oa àeáúia oe identidade no RG-5.7 11.342_1-SESP/PR e do cPF/Mr n" oá+'oso.ôã9-.91, t.rúãnt. ã iãrniciriaoo nesta cidade, adiantedenominado simotesmente CONTneinúrL,-;;;'";; ,.;orsanlàa 

-oã "''üunicipio; ; à;'-gutp rado, 
"ôiÊ*t3Ü*t'"3331?*hJÍAGROTNDUSTRIAL Oe'pnoourõó oe conuúÉarÀ-oo qpL E REGrAo, pessoajurídica de direito olivado insciiú nJcrup.rlrtar .d-róBáà.sztilooot-80, com sede à RuaGuarani, centro, s/N, co.rÃú;ài ;o-sur, Éstado ão--ãiana, representada pero s(a)cERSoN RoDRtcuEs DA ón-ú2, lrrsiteiro, iÀr.rito nã Çpryn,t F ns 022.149.479_06,acordam e justam firmar o presente contrato, nor t"irà, á.'r-ui Federal no g.666/g3 , de 21de junho de 1993 e suasaiteraçOÀs-fosteriores; ;6õrd. ainda a Lei no. 1,.9412O0g eResoluçâo/FNDE/cD n"' 

-os8lzdog, ri"-À como as condiçõe_s esiaberecida. nõ Editar de
;J,:$,fflJi"::'J,;;,i] 

"X3',',*:.:'r'iJ'igióíiáãoã"';iôpbli' ";à;,-il"**,'l',.i, .o,o

clÁusuu pRtMEtRA: Do oBJETo

INEXIGIBILIDADE NO. 1O/20í5 . CONTRATO

Contrato no 06g/20íS

nuG

S,"jfsJ;;j: ::l,n:;X1f:! *g:gT"lo, arimentícios da asricurtura ramíriar e/ou
iili:?.?:§S " L J:i:' :i' .ii:i : rT' : *,*:: : l. r;õ^iiüÀu" i É:ü?:'Hj',lT i5: it:
âiffi [s?ã".::::13? j:'1',:*;:: j!Êr*;"::1;,:"i.T='IJ8,'#ff ,lf.'i'lJ
::!:,3!:'::À1"?'jigi j:a,;n:lxÊ:siii'ri"çi*':r.ffi #::"'x'.#xil'liÍll;i3
f....J,hfi :n..Solg3i."kT:ÍÍj:^l;Í:i-f õã,,úí,JH'*"ã;:X',:,';,#::::i:
iffi;;:J:131h§;'j'"'J*,.::,:;:r1i*lir:.tri* irtã'ál',:'::T['lli:ffi;*i:panÁ T"#Rtrj^rJlT :. ! ç? o, conio rme deiãri çêo 

" 
r"§rir

contrcta na lnexigibilidade n 1O1ZO15.

CúUSUI-E SEGUNDA: DO. COMPROMETITVIENTO DO CONI'RÂTADOo coNTRATADo se compromete a fornecer os gêneros alimentÍcios da Agricultura Familiarao CoNTRATANTE coÁfo'me o"..iito no ÉnouEró DE VENDA DE CÊrueRosfl:liliy3,". DA AGRrcúLrúnÀ 'iarurran -ár.jàxci 
rvl parre intesrante deste

ü
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secretaril,*ynigipar de Gestlo de t icitações e contraros
,üÍ,iir,ffi,{1Í;6§ffiÍ,,ri.1ir.r,,iiÍn,,,,r*iiflfi*fl;fli.;ffi#}:tu::" ..*;ôii p: 84.470-000

:.*::.,1fçIgFrlA: LrMrrE rNDrvrDuAL DE vENDA
3,X*:.Stl'H11.,,,1? J::i' ^*-";,ã# 

"J#"=.T,:â. do Asricurtor Famiriar
5'TSó:,"üffi i:'f,i,lg:"1Í:l*t,"*i.l^Ê:;,#1."#f ã,$i_â?[.rt:,. j,:T,f ,.,:
,:3,:i;33,'l$,#*":llti::"1*fl"j^1?:jüü[{.'#.J:âJX?"?dfl :J;álí:lesistação do prosram. rrrãôionar oã Âil"rü#EJ:,rãl a

CI.ÁUSUIA QUARTA. DAS OENICAçÔES DA CONTRATANTEpara garantir o cumprim"nto oã piàõnte contraio, ãôôüTnATANTE se obrisa a:s 1) - Efetuar o oagamento na fôrmiconvencionaoa nestL rnstrumento;§ 2") - Realizar llgo,.ãtã't".i"ràl.i, 0.. ôàrã.t;;ti;., dos objetos entregue, peracomissão ou servjdú !9rúry0.ã,làr"nt" at"rtãÀào'á.'do.rrgntoó oa d".p"r, quandocomprovada a entrega total, fiele correta Oo obieio.

c.ÁusuuA eurNTA-- DAS oenrcaçoEs DA coNTRATAoo, ,,.

ii ["Ji:'í:ü ; il:,?ffa :.tx,là} oi' íui"ilJ xft ,,, p rev is tas n este c o n trato e
§ 10) orientar iecnicam"'ftã *-r1!pokar"i, pera utirização dos produtos, fornecendo osescta recimentos necessá rios a suã ããrr"itâ rtirLãi;;,,'-.".
§ 20) Proceder à entrega dos à;úl;;, oe rormããiâo ,", danificado durante a operaçãode transporte, acompã.nhado' ."rprã.0" oà torrri-rirl o, fatura comercial, com asespecificaçÕes detarhadas ou ooõrm"nto gouirâÉniãl p.ã.onr"rência 

;

i,.ilà9y#"J;§,:Hh i.,üji,*'io cont,ãt;: l;í;',s condições de habiritação e
§ 4") A contratada deverá .prã""nt* p:1ll rlfgra.çáo da ooNTRATANTE, toda vez quefor necessário' resultad" A;Gt*,'ãn.aios, amostias e demais dados informativos sobre
3.?'."otill;r,de 

modo q'" p"''ii. t* perfeita làentúcaçao quanto à quaridade e
§ 5o) A CoNTRATANTE reserva se o dire.ito de recusar todo e quarquer produto que não

irilrxi:ri:,especiricaçoes 
contúãs Ão eoitar, ;r-,ü ;"j; consíferado ínadequado pera

§ 60) Atender aos chamados da CONTRATANTE, devidamente tlrmatizados, no máximoem até 48 (quarenta e oito) rroiai tomanoo ar p]orúéilias necessarias para reparar ou

itilru:?::.?:.iJ: 
zo dçãt" ààlioi.r oiãi õài'ià.', ãiq,.o,o estiver dentro ào prazã

§ 70) Responder por todos ôs ônus referentes à entrega do ohjeto ora contratado, desdeos salários do pessoal' como t.Àoer'or encargos tra-uatnLtas, previdenciários, fiscais ecomerciais, que venha.m a incidii;b;; 
" 

presente Contrato;§ 8o) Garantir a titularid.oá à" báíe'quatquer oir"it. àã Éropriedade industriar envorvidonos produtos' assumindo a responràuirioããã-à.i'ãüãnlJ#. 
açÕes e/ou recramações, de

l:3:.,ffi;;:Xlflrâ.gorurnnÍÃúre'a prenã-utíirãião'ãos produtos aoqúiiioos ou a
§ 9) Responder rr"-: d.rg:,.-gq 

-quarquer 
natureza, que venham a sofrer seusempregados, terceiros ou a coútnÀrÀrviE-il;;ã?e acidentes ou de ação, ou de

:ül,tt'o' 
dolosa ou cutposa, dã à;õ;;ios da corvicÃrnóA ou de quem em'seu nome

§ 1 0") Responsabilizar-se:
a) Por quaisquer acidentes na entrega dos produtos, inclusive quanto às redes deservrços públicos' 

:-Y:g indevido o; o-*lpr, ã, ãrã",' por fatos de que resurtem adestruição ou danificação do oii"ü ilcrusive aqr"rás-q,ie, na hipótese de mora daCoNTRATADA, decorram de árr; túl;_ ;ü"f.ç"""r.ior,. estendendo_se essaresponsabiridade até a assinatur. ào ,,T"rro 
de Receúr"nto Definitivo do objeto,, e aintegrar riquidação oe inoenliaçààiãàso oevioa a terceiros;

ú
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c)
CLÁ_USULA SEXTA: DA INFORMAÇÃO AO MDA

fl ,: fi:il5fl,] ffi Sf" : p H F".":?:,li*. : I :,, F 
N rt ?t D E s A R r r c u LA D o RA s d eve rã og:,.ffi:#[yjj'"*',"',""::.,,,:Íjj:"rü9à,t";ü"ifr'::ffii§Y,T3,t.[tt :";'""jÍ:

$§f;t':'t?j§*"^ifr 1",$"Í:J^"rd1i;*:t1*ili3.?;ü'::x'.91#:i',i&J,Ti:
X:1ffi J5f,?JS::'.ly::*.::XisT.,ff ;",'#lli"iH::'"Â;,illà,*"=ffi ',:,:Hl:
il 3il. 

3 0 d ia s a pó s a assi n atu ra ã o ãoÃtiâto: ff '#il 
ffiã,ãlT"1l;r :?r.rff 

.riE:r:iJ.l:

os pagamentos serão eretuaoos oá'se-guinte forma:s 1o - A contratada emitira'nóiJiiJ.ã",
encaminhará a Divisão rra ôam^.^^ y r:!1Jg produtor, dos produtos fornecidos e
:ffi il[Tf .;,,3#'::',":""":".J1:*;11ij:r;i,r,[ffi;,;üliffi:-::T3.::$,:3Xo"trç^õ.^1:.-.:ii!"noverso;.r;;1;o;#ãn=JT;,
§.í,; âff:*"fl::%T:l*".?yki# i,{iiiil *", estaberecidos na proposta, osl.x';ff':"J,H,fff.:i'J:::":i::*:1"'liiiiri :1""1,i':rH'."1x?;íf 3',"ffi:?,::
produtos adjudicados.ilffi .ff: j.t Xi::T : : " 

à s d e s pes a.'ã, t'ãt5i" ü ;. ; :'íl#,:."", ll', ã:";,:i 
tJ:|il i!

PRrrerru* Do MuNrcípro DE cÂNDrDo DE ABREU
Esraoo oo pauNÁ

s ec reta rn#lj:iR 
:1"9,:^"cS,rjg9^ g e L i ci t açõe s e C o n t rat o s

trabalhistas, e quai
b)

,f:: 
"Ti:,g#: fl""^::g:'::;^ :ir.::t.-'-, r3rq, e serviços, enca rsos.:^:::._", .:::. y §sÍvrgo§, encargos sociait: 

ffi l; "i""*:r1 :p::§s. a o o,bj elo, i n cI u sivâ r i ô"n ç, 
"",i 

-repa 
rtio

tl3lliã3 JSfl ll:il,3u 
b I i ca ç õ es ;, ; ã; d ;õÕã ;; =i; 

ffi i:"' :lfT Tfffl"ffi 3:relativos, se necessário.

cúusuu sÉurue: Do pRAzo DE ENTREcAo inÍcio para entrega das ,àt..oori"s. será imediatamenterapós o recebimento daautorização de fornecimento, exfeJiãã àero oeprrtrr"nio je compras, sendo o prazo dofornecimento até o término da quantídacie aoquiriàâ ãrãiãgí de dezembro de t01s.a) A entrega das mercadorias'oárera ier^f",,g t*-rãüÉ]áim e quantidades de acordocom EDTTAL DE CHATvIAMENTO púaltco n." oo7ãoià.-'-' 
-

b) o recebimento.das ,.r.roorÉã-dar-se-j-rãjúnt" apresentação do Termo de
[::i:I.'Jl[n:. IJ:::i *: r. Ii *lítii lL##:' ã p o n s á ve, pe r a a r i í enta çã o n o

cr-Áusule otrAVA: Do pREço
Pelo fornecimênto dos gênerãõ itimenticios, Llos quantitativ-os descritos no projeto deVenda de Gêneros Alime-nticioi oãÁsiürrtrã rãÃiririo,iãj,cor.rrRATADo (A) receberáo valor totar de R$ 5.778,00 (cinco ,it'rlt"..rtos e sétáilá e oito reais).
cr-Áusuu NoNA: Do pAcAMENTo

:'i;.-.:'Jj§r|.'J,1ffi:,:11[X1" não incidirá nenhum reaiuste,adicionar em rqzão do
o pagamento será eÍetuado airãves da secretaria Municípal de Finanças do Município deCândido de Abreu, deacordo corãrulrinte cronograma:a) os pagamentos serão etetuaàõs ãõàr ã Àriiàgããàlot, fiscat/produtor, devidamenteatestada pelo recebedor dos matetnis ã serviços irorrnt. ,contecerão nos dias 10 e/ou20 de cada mês' de acordo com a oit. oá 

"nir"g;';;-nota fiscar/produtor, conformeestabelecido no cronograma de prg"r"nto _ Anexo Vll.§ 4o ' os pagamento! 
"etaô-eiãiüiãs atraves da êecretaria Municipar de Frnançasdo MUNIcíplo oe cÂruorôo õíae-àeu, oir"ürã"i"-na conta correntê bancárraindicada pero fornecedor, nãã 

"*áoloriiioá ãrtiá-tàrrã oe pagamento.§ 5o - caso nas oatas esiipúãd.J ffi pagamento não tenha expediente na prefeitura

Sff:*' de cândido o. Áoiãr, irJnlãr"-." o mesmo para o primeiro dia útir que se

Avenida Paraná, 03 - FOne/fax: tl\,, l^ro-rrr, ---:-'-'!-:'vYe r' \
***ffi (2)*:!?2 _ ramar 20e _ cÉp, aa.czo-ooõ

úa
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secretaria Municipal de Gestão de Licitações e contratos
Avenlda Paraná, 03 - Fone/fax: (4ll 3476-1222 - ram'al 209 - CEp: 84.470.000

§ 6o - Em caso de não cumprimento pela CONTRATADA de disposiçâo contratual,
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer
d isposições contratuais.

cLÁusuLA oÉcrme: Do pREço FTNAL
No valor mencionado na Cláusula Oitava 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.

cúUSULA DÉcIMA PRIMETRA: DA VtGÊNcn
o presente contrato vigorará da sua assinatura até 31 de dezembro de 2015

ôúusur-a DÉcrMA sEGUNDA - Dos REcuRSos FrNANcEtRos:
As despesas decorrentes da'presente licltação correrão por conla dps recursos especÍficos
classificados conforme abaixo:

06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.01023 Execução do Programa FNDE Merenda Escolar
0950-1 33-3,3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12,361.0601 .01023 Execução do Programa FNDE Merenda Escolar
0940-000-3.3.90. 30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO

CLÁUSULA OÉCITUE TERCEIRA: DA GUARDA DOS DOCUMENTOS (FORNECEDOR)
O CONTRATADO FORNECEDOR doverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos, cópias
das Notas Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos participantes do projeto de
Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiai para Alimentação Escolar, éstando
à disposição para comprovação.

CúUSULA DÉcIMA QUARTA: DA GUARDA Dos DocUMENToS (ENTIDADE)
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 5.(cinco) anos das Notas
Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas
prestaçÕes de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros AlimentÍcios da
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição
para comprovação.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA: DA RESPONSABILIDADE POR DANOS
É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento de
danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO
O CONTRATANTE em razão:à supremacia dos interesses públicos sobre os inreresses
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 motivada§ pela inexecução total ou parcial do ajuste;

Ure
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cuÁusuue oÉctrrle sÉrluR: DA coBRANçA DA MULTA

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos

pagamentos eventuaimente ãevidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada

judicialmente.

cúusula oÉctnaa oIAVA: DA FlscALzaçÃo
A fiscalização do presente contrato ficarâ a cargo da Secretaria Municipal de Educaçâo, da

Entidade Executora, do Conselho de Alimeniaçâo Escolar - CAE e outras Entidades

designadas pelo FNDE'

CúUSULA DÉCIMA NONA: DA REGÊNCn
o presente contrato rege-se, ainda, pelo CHAMAMENTO PUBLICO n.o 0412014, pela

nesoiuçao 6D/FNDE noógaizo0g, petá tei n" 11.94Tt2009 e a Lei 8.666/95 e o dispositivo

que a iegulamente, em todos oS seus termos, a qual será aplicada, também, onde o

contrato for omisso.

CLÁUSULA VIGÉSiMA: DO ADITAMENTO
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as

partes, resguardada as suas condições essenciais.

CúUSULA VIcÉSIMA PRIMEIRA: DAS COMUNICAçOES ENTRE AS PARTES

As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio

de carta, que somente terã v;rlidade se enviada mediante registro de recebimento, por fax,

transmitido Pelas Partes.

GLAUSULA UGÉSIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO

Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por carta,

consoante Cláusula üigé.ir" - Primeira, poderá ser rescindido, de pleno direito,

inOependentemente Oe ótificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes

CASOS:

a) por acordo entre as Partes;
bi'pefa inobservância de qualquer de suas condiçÔes;

c) quaisquer dos motivos previstos em lei'

Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa

CONTRATADO, deve respeitar o equilibrio econômico-Íinanceiro, garantindo-lhe

aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: DA RESCISÃO
O descumprimento de qualSuer Cláusula ou de simples condiçf«] deste Contrato, assim

.oÀo a execução Oà seu oOleto em desacordo com o estabelecido em suas Cláusulas e

óônoiç0u., daiá direito à CoNTRATANTE de rescindi-lo mediante notificação expressa,

,". .ir" caiba à CONTRATADA qualquer direito,. exceto o de receber o estrito valor

correspondente ao fornecimento iealizado, desde que esteja de acordo com as

prescrições ora pactuadas e.asseguradas a defesa previa'

Frra,gr"f" únlcà - O Contratô poderá, ainda, ser rescindido nos seguintss 919o-s:.
âiútr"tàçào de falência, pedido de concordata ou dissolução da CONTRATADA;

Ui Át"rrçáo do contrato' social ou a modiÍicaçâo da finalidade ou da estrutura da

iOpfnntnDA, que, a juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução deste pacto;

c; Transferência bos díreitos e/ou obrigações pertinentes a este Contrato, sem prévia e

expressa autorização da CONTRATANTE;

Secretaria Municipat de Gestão de Licitações e Contratos
AvenidaParaná,ó3.Fone/fax:(43|3476-1z22-ramat209-.uffi**,.,*n'uuu*,*

à)'Cometimento réiterado de ialtas, devidamente anotadas em registro próprio;
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Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43], 3476-1222 - ramat 209 - CEP: &4'470'000

illl

ífiià\
e) No interesse da CONTRATANTE, mediante comunicação com antecedência de 1ftb-e) No interesse da CONTRATANTE, mediante comunicação com antecedência de 1Ç§'_ ,,_ "-À
lquinze) dias, com o pagamento dos objetos adquiridos até a dàta comunicada no aviso dfà t".Í5l 

_11

[ii,tJ::[r"sse da Administração, nas hipoteses previstas no Art. 77 daLei n.o 8.666/93. 
ç#y

cr-Áusum vtcÉstMA oUARTA: Do FoRo
O Foro para solucionar os litigios decorrentes do presente Contrato é o da Comarca de

Cândido de Abreu, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

cúusuLA ucÉstmA QUINTA: DAs DlsPos!çÕEs FlNAls
Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestaçâo final, completa e
exclusiva do acordo entre elas celebrado,
Fica eleito o Foro da Comarca de Cândido de Abreu/PR para dirimir quaisquer dÚvidas a
respeito do cumprimento do presente Contrato.

E, por estarem justos e contratados, lavrou-se o presente contrato, em duas vias em

originais de igual teor e forma que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas

partes, juntamente com duas testemunhas.

Cândido de Abreu/PR, 21 de maio de 2015.

GONTRATANTE:
DE

José Maria Reis Junior -

CONTRATADO:
COOPERATIVA AGROI CORUMBATAI DO SUL E

Gerson Rod

Testemunhas: 1o: 20"
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LICITACOES

Extratos de Contratos
piiEf i,;TriRÁ, ?c MUNrciprc o: CÂHtlrúo Dã ABREU
tsrsla; lar P',ia"iâ

6XTfiÂTO §§ CüNTBATO
CHAMÂ:I{ENTO PUBi-IüO
N" 06;2tj 5
lNí.;\itJ,t:ii..,lrÂu* IY

r3- 1í1i (

trr: r,JUrrtrltâ(í .

rgencra ValoÍ -
R§

lnício Têrmino
959.56

21-05-15 31-12-15

CONTRATANT
E
CONTRATADA
NATUREZA

OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
ALICE DEMGENSKI TRADENKA
Fornecimento de gêneros alimenticios - Contrato
n' 035/201 5
Aquisição de gêneros alimentícios da agncultura
Íamiliar dentro do Programa PNAE (Programa
Nacional de AlimentaÇáo Escolaô.

F,iErriÍiiiqÂ Dú Müriicipiú ce CÂ!'{r:ús DE Âspãú

ü l{Âi! .r,Ívl *,l*Tt; PU I LltS
h' râi)ú'l1
itufrVla:iQ{! }nir)É lr'

- ,§i;r:l lirs {:ic í}uàJi{:iií'iio "

Vioência
lnicio Término

960.50
21-05-15 31-12-15

CONTRATAN
TE
CONTRATAD
A
NATUREZA

OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
ADOLFO EURICO REINECK
Fornecimento de gêneros alimentícios - Contrato
n" 036/2015
Aquisiçáo de gêneros alimenlícios da agriculturâ
familiar denlro do Programa PNAE (Progrâma
Nacional de Alrmentacão Escolâr).

PRÉÉEIÍIJRA ÔC} MUNICIPIÔ OE CANÚIDÔ DÉ ABRÉU
€a:iáii, )ai PÀRti$Á

rÀ I KA 1 U UT UU§ f XA I U
Lf1ÀiYrr!t{lf !t 1u r tüLrçu
i';' ;ôrrt1â
Iti rxii";t i]]Ltü Àü[ ],t'

Vioência
lnicio Término

991,40
21-05-15 31-12-15

CONTRATAN
TE
CONTRATAD
A
NATUREZA

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
AUGUSTO MIKOTA
Fornecimento de gêneros alimentícios - Contrato
n" 037/2015
AquisiÇão de gêneros alimentícios da agricultura
Íamiliar dentro do Proorama PNAE (Proorama

PRsFÊiÍun.a oo MuNicipto DE CÀNDloo ss AB§6u
Eâ1A3Ü DÔ PÀÊÁNÁ

ãXTRATO DÊ CCNTRÀTO
CHAMAMENTO PUELICO
Àl' 06i 201 5
INEXIGIBILIOAôÊ N'
I ü/?31 5
- Para íins de Ílublicacáa -

Vioôncia
lnicio I Tórmino

903,62
21-05-15 31-12-15

CONTRATAN
TE
CONTRATAD
A
NATUREZA

OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
ESTANISLAU MIKOTA
Fomecimento de gêneros alimentícios - Contrato
n'04112015
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultu:a
familiar dentro do Programa PNAE (Programa
Nacional de Alimentacão EscÕlar).

F

DÉRIo oFICIAL CERTIFICADo DIGITALMENTE
A Prefeitura Municipal de Cândido de Abreu dá garantia da autenticidade deste documento, desde quê lrisualizâdo âtrâvÉrdo site

I'lacional de Alimentaçáo Escolar)

PREFETÍUpÂ Bo ML,ilrcipto oe CÂNDlüô oE ÂanÊu
f sÍÂD0 0o PAnÂf,Á

CHÀMAMENYO PU§LICÔ
ld' 0si?s1 5
INTÁIbIBILIUÁUL ru 21-05-1 5 31-12-15

CONTRATAN
TE
CONTRATAD
A
NATUREZA

OBJETO

CI-EONICE GARCIA MARTINS ROTA
Fomecimento de gêneros alimentícios - Contrato
n'038/2015
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura
Íamiliar dentro do Programa PNAE (Programa

PREFETTURA Do Munrcip,s DE CÀ,lltoo DE ÁsRÊrJ

§§ÍÀco Dô PÀRÁi,Á

EXYRÂTO Dã CONÍRA|O
CHAiIIÂMENTO PUBLICO
N' 06/201 5
INEXIGIBILIDAOE, }I"
1üt2015

GELÇO SKOVRON
Fomecimento de gêneros alimentícios - Contrato
n" 039/2015
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura
familiaÍ dentro do Programa PNAE (Programa

31-12-15

CONTRATAN
TE
CONTRATAO
A
NATUREZA

OBJETO

PREFE,TURÀ oo MriNtciFta DE CÂNstsf! nE ÂBnEu
§.sTÃpo n§ P,1RÂr{Á

EXTRATO BT CONTÊÂTO
ât.tÂtlIÂ$âtNÍ0 PU*LrÇü
a.i' ilâr?*1s
3N âXi GiBlLt *ê,0ü r..1"

10i?815
- Paíâ fít s de atráàcacâo -

Viqência
lnício Término

1.966,99
21-05-1 5 31-12-15

CONTRATAN
TE
CONTRATAD
A
NATUREZA

OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
EDILSON TEOTONHO MAZUROK
Fomecimento de gêneros alimenlícios - Contrato
n" 04012015
Aquisiçâo de gêneros alimenticios da agricultura
familiar dentro do Programa PNAE (Progrâma
flacional de Alimentacáo Escolar).

§XTRÃTÔ BT C#NTRÀTO
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ABREU
TE I LIDIA APARECIOA HUCALO SVISTAK
CONTRATAD I Fomecimento de gêneros alimentícios - Contrato
A I n'046/2015
NATUREZA I Aquisição de gêneros alimenticios da agricultura

familiar dentro do Programa PNAE (Programa
de

PnEFE|TURA Do Mua,rcipto DÊ CÁNDtDo DÉ ÀBEÊu
EsrÂo{) Dê PÀRÁNÁ

EXTâATO DE CONTRÀT§
§r-rÀllâAMEN?Õ puSLrcô
N' 0$1201 5
II.I§XIGIBILIDADE hI"
1 01201 5
- Paía fins da »ubliéacao -

Vioência
lnicio Término

998,25
21-05-15 31-12-15

CONTRATANT
E
CONTRATADA
NATUREZA

OBJETO

MUNIÇIPIO DE CANDIDO DE ABREU
LUCIANA APARECIDA ROTA
Fomecimenlo de gêneros alimentlcios - Contrato
n" 049/2015
Aquisição de gêneros alimentíclos da agricultura
familiar dentro do Programa PNAE (Programa
Nacional de Alimentecão Escolar).

PREFEIÍURA Bo MUIIICiPIo o€ CÂNoIoo oE ABREU
EsrÂoo Do PanAr,lÁ

EXTRATO DE CONTRATO
CHAMÂMENTO PUBLICO
N', 0ô1201 5
INEXIGIBILIOADE N'
1 01201 5
- Fara Íins de pubticacâe -

Vioêncie
lnlcio Tórmino

960,60
21-05-15 31-12-15

CONTRATAN
TE
CONTRATAD
A
NATUREZA

OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
LUIZ NOGUEIRA
Fomecimento de gêneros alimentícios - Contrato
nq 050/2015
Aquisiçâo de gêneros alimenticios da agricultura
familiar dentro do Programa PNAE (Programa
Nacional de Alimentacão Escoler).

ô

clJl[Í"ÍÂM f rdÍü pu Bt ico
N' 0§i 2ú1 5
tN§xl§,§lLl§ADs ld'
.'!§/2*1 §

- Êara f,ins ti* p#hllcaçíiô

lnicio Térmlíio
982,30

21-05-1 5 31-12-i5

CONTRATAN
TE
CONTRATAD
A
NATUREZA

OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
JANE GRAÇA
Fornecimento de gêneros alimenticios - Contrato
n" 04?12015
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura
familiaÍ dentro do Programa PNAE (Programa
Nacional de Alimentacão Escolar)r

pBã,.§rruRÁ üc MuNrciplô nE CÂNnuo rr Ânnru
r5l§:!i Lltr ri:i Êt!À

EX',i',Í{Ál Ç t}H {.:$§{ r RÀ íü
auÂMÀÀtf NÍô ôii*! i*ô

Íq" §612S1 S

1t{&xJüiBitl$ADf N'
4 \.At\t <

. Ê3lâ iirls do iluôlirai:ao .

Vioência
lnicio Término

1.966.99
21-05-1 5 31-12-15

CONTRATAN
TE
CONTRATAD
A
NATUREZA

OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
JOSIANE LACHOWSKI WERNER
Fornecimento de gêneros alimenticios - Contrato
n'04312015
Aquisição de gêneros alimenticios da agricultura
familiar dentro do Programa PNAE (Programa
Nacional de Alimentacão Escolaô.

PREF€ITUaA Do MuNrcÍpto DE CÀNútDo DE À6REU
EsrÂüo sâ PÀRÁt'tÂ

§XTXATÔ §§ COI,IÍRÀTO
CX Aíi,l Atil El'ÊTO PU BLICO
N" 06120{5 , I

rNãxiGt§tLtBÂD* il' i
'10i20í 5
- Pard fins de ôrrhiit:écàa -

Vioência Valor - R$
lnício Término

958,34
2í-05-1 5 31-12-15

UI'NI,(AIANI
E
CONTRATADA
NATUREZA

OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
LUCIA MIKOTA TROTCH
Fomecimento de gêneros alimenticios - Contrato
n" O47l2O'15
Aquisiçâo de gêneros alimenlicios da agricultura
familiar dentro do Programa PNAE (Programa
Nacional de Alimentacão Escolar).

PREFEtriiR.q Bô MuNtciplô Dã CÃNDlDo oE AÊREU
ÉsíÀ.il ,lÕ PÁÊ4,NÁ

§XTRÂTü ÜE *$T.{T§ê.TC}
Ct.]À!SÀ*1 EN TÔ PiJ BLlCO

tMÂtv{§tL,!&ur tv

- É,:u* í;v:,s '3§;)$blicaçi;ü "

Visência Valor - R$
lnicio TéÍmino

998,25
21-05-15 31-12-15

CONTRATAN
TE
CONTRATAD
A
NATUREZA

OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
JOSIANE SLONIK
Fornecimento de gêneros alimentícios - Contrato
n" 04412015
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura
íamiliar dentro do Programa PNAE (Programa
Nacional de Alimentacão Escolar).

EsrADo Do PARÂNÀ

CHAMAMINTO PUBLICO
N" 061201 5
INEXIGI§ILIOADE N"
1 0/201 5

DE CANDILJ DE ABREU
LUCIA VIEPRZ
Fomecimento dê gêneros alimenticios - Contrato
n'048/2015
Aquisjção de gêneros alimenticios da agricultura
familiar denko do Programa PNAE (Programa

31-12-15

piiür.ElruRÂ oo MriNrcJpio üü. CAriDtgo $E ÂaREU
;4r.5. 

^- 
Ôra"..;

EXTRÂTO DE CONTNÂTO Vioéncia

',{ÀL'IÂMENTO 
PiJBLiCO

it' 06i2ü1 5
l§'t*Xlül§{t-lDÀ0r il'

. ?:t*t {i*s {í0 {}uàriüilcáo

hicio TéÍmino
1.966,99

21-05-1 5 31-12-15

CONTRATAN
TE
CONTRATAD
A
NATUREZA

OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
JOSNEI LACHOWSKI
Fornecimento de gêneros alimenticios - Contrato
n" 045/2015
Aquisição de gêneros alimenticios da agricultura
familiar dentro do Programa PNAE (Programa
Nacional de Alimentacão Escolar)-

PREí-rfruriá, 3al MLir',rcipio Dí CÂNoÍDo nE ÂsRFiu
&:sÍalc Dil §ÀÊÁi\.À.

Vioênciã Vâlor - R$
ilí.1.4í!r ÂÍ!1*NTs Pu *Li*s
i{'0§i2ti1$
l§ir:Xlüi13,LÍ8À *{: ài'
'1C/28'1§

- Sá/a iiri$ ir* #$*Jif,&râ'à

lnicio Término
998.25

21-05-1 5 31-12-15

DIÁRIO OFTCIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE
A Prefeitura Municipal de Cândido de Abreu dá gaÍântia dã autenticidadê dest€ docuqgnto. A qu" ufsuilliaOo atnàüii'U1írite ,www.candidodeabreu.sr.eov,br i , .
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PRãFÉrÍt.iRÁ Dô MuNtcipto DÊ CÂilâtnô sE AÊREU

AsrÁl:ü D{) PaRÀiiÀ

§XY§À'O }§ *ONTRÂYO
âilÀefi A,[1 § r.!Tô pu § Lit*
'.r'' 

*§i201$
lFl Í:Xl§ltsi Lll]Â** hl'

- üêrâ firls d* §uôriÍ;.?âii() -

Viqência
lnicio TéÍmino

958.48
21-05-'.15 31-12-15

CONTRATAN
TE
CONTRATAD
A
NATUREZA

OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
LUIZ FERNANDO NOGUEIRA
FoÍnecimento de gêneros alimentícios - Contrato
n'051/2015
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura
familiar dentro do Programa PNAE (Programa
Naciônâl dê Alimêntâcáô Escôler)

C'.IAMÀME§TO PUBLICO
N' 0§12015
IT.IÊXIGISILIDADE N'
1 01201 5

21-05-15

MARCOS CESAR ZAVACKI
Fomecimento de gêneros alimenlícios - Contrato
n" 055/2015
Aquisiçáo de gêneros alimentlcios da agricultura
familiar denlro do Programa PNAE (Programa

FRETEITURÀ DÕ SEUNICiPiÔ DE CÂN§iDÕ oE AsREU
fiixÀl)1] nf} FÁíi§,§n

EXTRÂ'|O ÜE CâI.'T&ÂYO Vioência Valor - R$
üHAMÂMÊÀITC P}Jtst-{CQ
il' ü§/2§1 §
*,;§xrGiBrL,nÂ§ü N'
1 *i201 $
- íia.â tin§ {rs Jr.r*JicâSr§#

lnicio Término
949.62

21-05-1 5 31-12-15

CONTRATAN
TE
CONTRATAO
A
NATUREZA

ôE IFYÔ

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
LUIZA APARECIDA PATEK MAZUROK
Fornecimento de gêneros alimenticios - Contrato
n" 052/2015
AquisiÇão de gêneÍos alimenticios da agricultura
familiar dentro do Programa PNAE (Programa
Nâninnrl ííê Alimêntr.Âô tra^^lãr\

PREFEITURA Do IIIUNIcípIo DÊ CÂNDIDO DE ABREU
EsTÀüÔ Üo PÂRÂNÀ

cÃ, xÂ I Ll L,ã ÇiJN I t(,À't U
CHAIIIAMãIUIO PUBLICO
N" 06/201 5
INEXI6ISILIDÂDT N'
1At2A15
- Perâ fins dc ottlrli{:acàa .

Vioéncia
lnicio Têrmino

926,90
21-05-15 31-12-15

CONTRATANT
E
CONTRATADA
NATUREZA

OBJETO

IJiUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
MARCIO BRUM
Fomécimento de gêneros alimentlcios - Contrato
n:056/2015
Aquisição de gêneros alimenlicios da agricultura
familiar dentro do Programa PNAE (Programa
NeciÕnâl de Alimênlecâo Escolâr)

psEi'ErÍriRÂ so llilriNrciplo Êg CÀNorso DE ABRIU
frsÍÉ,ri, Dn PÀnÀtrá

bAIXÂIUU[LUftIKA!U
{;IIAMÁM§NTO PUBLICO
N'ôÊt?s15
I$i}:XIGI§ILIDÀD( N'

" Per;: lr;:; tí* tsublicatáa "

Vioência Valor - R
lnício Término

962,06
21-05-15 31-12-15

CONÍRATAN
TE
CONTRATAD
A
NATUREZA

OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
MARCELA CRISTINE DIULA
Foínecimento de gêneros alimenticios - ContÍato
n" 053/2015
Aquisiçáo de gêneros alimenticios da agricultura
familiar dentro do Programa PNAÊ (Programa
Nacional ale Alimentâcão Fscoler)

PREFEIÍURÂ Do IUIUT'IIciPIo DE CÂNDIDo DE ABREU
EsrÂDo D(] PÀRÁxÁ

EÁ I Xrc,l lJ LJE U1JN I Kri ! t,
CIIÀMAMENTO PUÉL}CC
H" 0ô/20J 5
IN§XIGIBILI§ADH N'
{ 01?01 5
- Para fins do sub'licàcãa -

VioÕncia
lnicÍo Término

898,í0
21-05-1 5 31-12-1 5

CONTRATANT
E
CONTRATADA
NATUREZA

OBJETO

MUNICIPIO IJE, CANDIDO IJE AtsRE,U
MARELICE APARECIDT MONCHAK ROSA
Fomecimento de gêneros alimenticios - Contrato
n" 057120'15
Aquisição de gêneros alimentÍcios da agricultura
familiar dentro do Programa PNAE (Programa
Nacional de Alimentacão Escolar).

PftÊ,.EITURA D§ MuÍ.f ICIPIO DE CÀNDIOO oE A.BREU

EsÍÀ*o DÕ PÁRÂNÁ

EXTRITTO DE CONÍRÀTO
CilAMÀMEI{TO PUBLICO
N',06i20í5
INÉXIEI§ILIBAü§ àá'

*t2ú15
- Pare fins de pÍJàlisscào -

Vicência Valor - R$
lnício Término

964,30
21-05-1 5 31-12-15

CONTRATANT
E
CONTRATADA
NATUREZA

OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
MIRIAM DE MATOS HURKI
Fomecimento de gêneros alimenticios - Contrato
n'058/2015
Aquisição de gêneÍos alimênticios da agricultura
familiaÍ dentÍo do Programa PNAE (Programa
Nacional dê Alimentacão Escolar).

PRÉFErtuRÁ Do Muilicipto fiE CÀHDtDo sÉ ABREU
Hs?Âso Dô PÂãÀr.lÁ

EXIÊATO Dã CONTRAÍO
ÇHAÍ1IIAMENTO PUBLITO
N', ü61201 5
I'iIEXIGIBILIDÀDE N"
1it?g1s
- Para íins de sublicaxáô -

Vioôncia
inicio Término

925,12
21-05-1 5 31-12-15

cY
l

L

DIÁRIO OFICIAI CERTIFICADO DIGITATMENTE
A Prefêitura Municipal de Gndido dà abreu dá garantia da autenticidade dàltà Uocumento;,desdê que. tizâa*"tr*éi,do.situ

PRÊFÊITURA Do Mu§!âiPIÔ D§ CÂNâIDo Dr ÀâRFu
r.r,^,r .r^ SaóÂr,a

§X?RÂTÜ }§ CÔI']TIEATO
Çl{ÁMÀi!* El.lí§ Pu §l-lÇ$
N'üôi}oÍ5
iN txtül ts]L!ÍlÂt;f; r.t"

- Pzrr* firs íre fiíi*lir;rtâ§ "

Vioência
lnício Têrmino

991,í 8
21-05-15 31-12-15

CONTRATAN
TE
CONTRATAD
A
NATUREZA

OBJETO

MUNICiPIO DE CÀNDIDO DE ABREU
MARCELA STENFANCZAK
Fornecimento de gêneros alimentícios - Contrato
n" 054/2015
Aquisição de gêneros alimênticios da agricultura
familiar dentro do Programâ PNAE (Programa
Nacional de Alimentacão Escolar)

P8ãFE]TURÂ DO Mi,JNi(:iPIÓ D§ CÁNN}l}O DE Â8REÚ
Lr, lll_tLi :-,u r!{{rlllra

LÀ 1íA { [] t.Jf_ í,tjft I r{;t i u
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PREFEITURÀ Do MuNIciPIc DE CÂNDIDo OE ABREU
EsYÀoô co PaRÂNÀ

EXTRATO DE ÇONTAATS
CfiÂÍJtÂMENTO PIJ§LICO
H'0§12015
INTXIGIBILIDÁDE N' "

1 ÊJ2§1 5
- A.r, çine dA 

^,'hti?.rà^ -

Viôênciâ Valor - RS

lnício Término
932,80

21-05-1 5 31-12-15

CONTRATANT
E
CONTRATADA
NATUREZA

OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
ROSANGELA DE PAULÂ MARQUES
Fomecimento dê gêneros alimentlcios - Contrato
n" 064/20 15
Aquisição de gêneros alimenticios da agricultura
familiar dentro do Programa PNAE (Programa
Nacional de Alimêntecão Escoler).

PR§FTITURÂ DO MUNICiPIO DE CÁNDIBO DE AAREU

§srAÕ0 D0 PARAilÁ

EXTRATO O; COi{TRATO
CHAMA]IIENTO FUEILICO
N" 0ô/2015
lNEXlGl3lLt§AD§ il"
1 0r201 5
- DArâ l;hc r{* rlrt,jtiraráA -

Viqência Valor - R$
lnício Tármino

958.78
2't-o5-15 31-12-15

CONTRATANT
E
CONTRATADA
NATUREZA

OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
ROSILEY KINDZIERA KREPEL
Fomecimento de gêneros alimentícios - Contrato
tr'.065/2015
AquisiÉo de gêneros alimentícios da agricultura
familiar dentro do Programa PNAE (Programa
Nácionel de Alimênlâcão Escolâr)

FREFS|TURA Do Mur.itcÍpto DE CÂND|Do DE ABREU

E,'TÂTO Do PARÀNÁ

EÃIKÂIÇUÊL,UNI.{AIU
CI.{ÀÀJ!AMENTO PUBL:CO
N'üô1Í015
INãXIGIBILIDAOã N'
r 0120{ 5
- Para fins de ntbliceciáa -

VioÕnciâ
lnicio Término

947,44
21-O5-1 5 31-'12-15

U(,N I KAIAN I

E
CONTRATADA
NATUREZA

OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
RENATO DA SILVA LACERDA
Fomecimenlo de gêneros alimenlicios - Contrato
n'066/2015
Aquisição de gêneros alimenticios da agricultura
familiar denlro do Programa PNAE (Programa
Nacional de Alimentacão Escolar).

PREFEITURA Do MUNIcIPIo DÉ CÁNDIDo Dê ABRcU
EsTÂ00 D0 FÀRÁNÀ .

tsÃIKAIUUELUHIXAIU
CHAMÂMENTO PT'BLICO
N' 061?01 í
INEXIGIAILIDADã §'
1 0/201 5
- Para fins de nubiitzcàa .

Vioência
lnicio Término

957.86
21-05-1 5 31-12-15

COTITRATANT
E
CONTRATADA
NATUREZA

OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
VERA LUCIA DEMCZUK
Fomecimento de gêneros alimentícios - Contrato
rf 06712015
Aqúsição de gêneros âlimênticios da agricultura
ÍamiliaÍ dentro do Programa PNAE (Programa
Nâcionâl dê Alimênlâcãô Esmlâr)

ffi:ârà

TAN I MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
TE I MoACIR MARTINS
CONTRATAD I Fornecimento de gêneros alimentícios - Contrato
A , 1n"059/2015
NATUREZA

OBJETO

Aquisiçáo de gêneros alimentícios da agricultura
Íamiliar dentro do Programa PNAE (Programa

pÍiã,.€rruRÂ DC MúNtcipro Dr cANB,ao Br AaRÉu

§XTKÂ}Ü üã CONTRÀTÔ
üiiÀmÂ[4§.rdTü PU SLICO
N" 06i2ü1 §
$iEXi§r 13r!_'üÂ0: f,i"
1 Sl2ü1 5
- Fârâ lir?s d* í).!l)rícãc;i{, -

Vioência Valor - RS

lnicio Término
930,09

21-05-1 5 31-12-15

CONTRATAN
TE
CONTRATAD
A
NATUREZA

ôEl IFTô

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
NELSON URBANOVSKI
Fornecimento de gêneros alimenlÍcios - Contrato
n'060/2015
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura
familiar dentro do Programa PNAE (Programa
Nacional de Alimeniacào Escolar).

PR§,'ürruÊÁ $o M!"!Nl{:ific o5 CÂNn!Dô DÊ AaREU
ÊsrAi:at {:iô PÂRÀi!À

EXTKATO OE CONTRAíü
*I.{AMÀMENTÔ TUB!-'CG
hi" t3ôl?01 §
thtãxtGÍBiLí$ÂD*. t{"
l*,2a{q
- Fâ/â.fi|'§ dé Buhlicêrcáj* -

viqência ValoÍ - l{$
lnício Término

909,98
21-05-15 31-12-15

CONTRATAN
TE
CONTRATAD
A
NATUREZA

OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
NICOLAU MEROINKO TARADENKA
Fornecimento de gêneros alimenlicios - Contrato
n'061/2015
Aquisiçâo de gêneros alimenlÍcios da agricultura
familiar dentro do Programa PNAE (Programa
Nacional de Alimentacão Escolaô.

pRErElruÊÂ oô íUuNtcipto sE CÁsDrDC oE ABREU

Eii?Àrí-. nô PÂriÂfiÂ

EXTRÂTO Sg §§íTTfiATO
CI"IAí*AM§XVTü PIJ BLIC*
N" 06i;*r s
tI{ÊXIGÍBtL}ÜÀDü N'
1 0i2ô1 5
- Pãrâ íins tl§ *ut)iiaaxào -

Viqência Valor - R$
lnício Término

979,1 0
2't -o5-15 3'.t-12-15

--.-^-
U(JNIKAIAN
TE
CONTRATAD
A
NATUREZA

OBJETO

MUNIUIT'ILJ Uts, UANUIUU UE AtsKEU
ROSANA CAMINSKI CORREIA LOVA
Fornecimento de gêneros alimentícios - Conlrato
n" 06212015
Aquisição de gêneros alimentícios da agriculturâ
familiar denlÍo do Programa PNAE (Programa
Nacional de Alimentacão Escolar).

pÊErElruRA Do MuNrcipro sÍ ÇÁNDiDo oE ABÊãü
üs?Á,1; r){") PÀRÀsÁ

EXTITÂTO NE CO§TRÁTO
$i"rAk1ÂM [.],{T0 PU §L}§*
r!' §ô12ü15
:r{§xlüt*tLt*ÀsI N"
i*i?*11
" ÊêÍâ fir:q ,tô t1*hlitâràÕ -

Viqêncis Valor - R$
lnicio Tórmino

959,48
21-05-1 5 31 12-15

CONTRATAN
TE
CONTRATAD
A
NATUREZA

OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
ROSANA DE MATOS KUBISTY
Fornecimento de gêneros alimenticios - Conlrato
n'063/2015
Aquisiçáo de gêneros alimentlcios da agricultura
familiar dentro do Programa PNAE (Programa

ãXTRATO BE CONTRA?O

\

I;l
't

:;. !, 3iL I

I

I

DÉRIo oFIcIAt cERnFIcADo DIGITALMENTE. -

A Prefeitura Municipal de Gndido de Abreu dá garantia da autenticidade desiÜdüurnento, desde que rl*âi



?

CXÀMÀT,! ÉI.ITO PU BLIüü
N'061?t]Í§
INEXIGiBILÍâÂD§ N"
1 St2§1 $

31-12-'15

COAPROCOR COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL DE PRODUT(fS DE
CORUMBATAI DO SUL E REGÉO
FoÍnecimento de gêneros alimentlcios - Contrato
n'068/2015
Aquisiçâo de gêneros alimenticios da agricultura
familiar dentro do Programa PNAE (Programa

ORGAO OFICIAT
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Diante das oonsiderações acima. opinamos péla aprovação do presente
procedimento pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal. com a
conseqüÊnte homologação do resuhado.

Cândido de Abreu. 2 I de maio de 2015.

ROBISON LUIZ SÊGA
Assessor Juridico

'' Homo

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃo MoDALIDADE -TOMADA DE pREÇo0l/201s"

OBJETO: Contrataçào dc Emprcsa Espccializadâ para prestação dc
scruiços cm implantação, manulcnçâo tecnica e hospedagem de Wcb Site
da Câmara Municipal dc Cândido dc Abrcu, c Diário Oti:ial Elctrônico
com Ccrtiticado Digital c Carimbo dc Tcmpo.

Obscwados os tcrmos da Lci n.'8.666/93 c altcraçõcs postcriorcs quanto
ao proccsso licitatório cm cpígratt, bcm como, o parcccr.juridico
tàvorávcl a sm aprovação, APROVO o procedimento licitatório, com a
conscqücntc homologação do rcsultado quc considerou como vencedora a
proposta aprcscntada pcla Empresa Ingá Digital Ltda-ME CNPJ n."
l4 t76 019/000t-12

Ncstô ato, t.ica convocada a emprcsa proponcntc vcnccdora. a comparcccr
na scdc da Câmara Municipal dc Cândido dc Abrcu, no prazo dc 3 (três)
dias, para a assinatura do contrato.

Cândido dc Abrcu, 2 I dc maio dc 20 I 5

JOSNII ERIVAN TREII'AS
Presidente da Câmara

PARECER .,'

DÉnto oFtçI*tqu.R[t ricAuo.DE#4fflr*l:':": t,r
r.i

PARECER JTJI{IDICO

LrclTAÇÀo M0DALTDADE * ]'OMADA DE PIIEÇOS N..01/2015

OBJE I'O: Contratação de Empresa Especializada para pr'estação de
seruiços em implantaçâo. manutenção técnica e hospedagem de Web Site
da Câmara Municipal de Cândido de Abreu, e Diário Oticial Lletrônico
com Certitlcado Digital e Carimbo de 'l'empo.

Submetido o procedimento licitatório em epigafe à análise desta
Assessoria Juridica. temos a considerar que:

l. O edital convocatório e seus anexos foram elaborados consoante as

normas previstas na lei n." Í1.666/9-3 e suas alterações.

2. l.'oranr observados os principios constitucionais da legalidade. da
impessoalidade, da moralidade. da igualdade e da probidade
administrativa no processamento e julgamento das propostas que

ocorreram segundo as regras previstas nôs artigos 43,.+.1 e.l5 da lei de
Lic rtações.

3. Nào houve qualquer equivoco da Comissão de I-icitação, quando da
análise dos documentos exigidos para a tàse de habilitação das empresas
proponentes, bem conro. na tàse de.julgamento das propostas. na qual
sagrou-se vencedora a empresa que ofereceu o menor preÇo.

observados.

âiii\rii:i:í tiunt:t::4.:::i&

U



MuNmÍFro nE CÂxune ne Anxsu
Esraoo oo FanaNÁ

, Secretaria Municipal ,(e Gestão de
d Licitações e Contratos

Avenida Par{há, 03 - Fone/fax: (431 3476-1222 - ramal 209 - CEP: U.470-000
5,g1ri t$íffi,;)i ry;,Í'*ri *$ ',}:',Y-" J.1 ". §kfffii $: :i ; r,,ff ii. ffi

ERRATA
MoDALIDADE - CHAMADA púeucl N o o6/2ois - tNExtGtBtLIDADF No 1otzo15 - coNTRATos

Objeto: Aquisição de gêneros alimentÍcios da agricultura familiar e/ou empreendedor fàmiliar rural para atender o Programa PNAE

(Programa Nacional de Alimentaçáo Es;colar) destinado à alimentação escolar nas Escolas Municipais, alé3'111212015.
:,

e COUI|SSÃO Og ltClUÇÔES, mediante seu Presidente, torna público, para conhecimento e esclarecimento dos interessados,

que houve um erro de digitação nos itens mencionados acima, ou seja:

1. ldentificação do
Aoricultor Familiar 2. Produto 3.Unid 4.Quant 5.V/Uni 6.Valor Total

01 Nome: Alice Demgenski
Tradenka Batata doce kq 100 2.78 ?74 OO

'Ir,
NO DAP:

Larania kq 100 1,81 181 .00

Mandioca Ko 100 294 298,00

'/ 
15661 3

29 Bolacha kq 16 12,66 202.56
Total

aoricultor 959.56
o

Nome: Edilson Teotonho
Mazurok

uarne
Bovina parte
Traseira ko 83,3 í 5,50 1291.66

NO DAP:
sDW00239870395907031 30
305

uarne
Bovina parte
Dianteira ko 66,6 10,13 675.33

Total
aoricultor í966_93

I

Nome: Josiane Lachowski
Werner

uarne
Bovina parte
Traseira ko 83.3 í 5.50 1291.66

NODAP:
sDWo029484329951',t 041 20
257

Carne
Bovina parte
Dianteira kq 66,6 1 0,13 675.33

Total
aqricultor í966.99

't1

Nome: Josnei Lachowski ):

uarnê
Bovina parte
Traseira kq 83.3 't 5.50 129í ,66

NODAP:

sDW00379293 692s031 2',1 20
124

Carne
Bovina parte
Dianteira k0 66,6 10,13 675,33

Total
aoricultor í966.99

16 Nome: Luiz Nogueira Couve-flor kq 60 j4.í6
249,60

NO DAP:
s4F000509994359491 9601 3
20

Reoolho ko 200 1.47 374.00

Milho Verde kq 100 4.24 337,00
Total

aoricultor 960.60

Total
âd?iarrllôr 949.62

19

Nome: Marcela Critinê Diula Maracuiá Ko 100 3,09

NO DAP:
s4F0000443448795721 3609
43

Larania Kq 46 1.81 83,26

Tomate kq 140 4,07 569.80
Total

aoricultor 962.06
20 Nome: Marcela Stenfanczak Abobrinha Kq 100 3.08 308,00

[\----'



ÊÂunt*e§p[* &H CÂxmm ne Annsu
Esr*m as PARAàú

Secretaria Municipal de Gestão de
Licitações e Contratos

Avenida Paraná,03 - Fone/fax: (4313476-'1222 - ramat 209 - CEP:84.470-000
t;.#i$§*rif;,ffiWH.i

CONTRATO NO 35/2015

clÁusum orrAVA: Do PREÇo
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$ 959,56 (novecentos e cinqüenta e nove reais e
cinqüenta e seis centavos).

ooNTRATO No 40/201 5

cr-Áusur-l orrAVA: Do PREÇo
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar, o (a) CONTMTADO (A) receberá o valor total de R$ 1966,99 (mil novecentos e sessenta e seis reais e
noventa e nove centavos).

CoNTMTO No 43/2015

ctÁusur-l olrAVA: Do PREço
Pelo fornecimento dos gêneros âlimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ 1966,99 (mil novecentos e sessenta e seis reais e
noventa e nove centavos).

CoNTMTO No 45/2015

clÁusuu otrAVA: Do PREço
Pelo fornecimento dos gêneros alimêntÍcios, nos quantitetivos descritos no Poeto de Venda de Gêneros AlimentÍcios da
Agricuttura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) rêcêberá o valor total de R$ 1966,99 (mil novêcentos e sessenta e seis reais e
noventa e nove centavos).

LEIA-SE

NO DAP:
sAF00004659777901 161 1 1 4
22

Mandioca 73 2,98 217

Chuchu Kq 50 2.42 í 2í.00

Cenoura kq 96 3,59 344,64
Total

aoricultor 991,í8

24

Nome: Miriam de Matos
Hurko Banana ko 185 1.98 366.30

NO DAP:
sDW009244339900301 01 30
156

Alfâcê ko 100 5.98 598,00
Tota!

aqricultor 964,30

25

Nome: Moacir Martins Brócolis Ko 96 '6 37 611.52

NO DAP:
sAF000375069009041 5641 4
13

Banana
Macã kcl 70 í.98 3't3.60

Total
aoricultor 925,12

1. roên$flcaçao oo
Aoricultor Familiar 2. Produto 3.Unid 4.Quant 5.V/Uni 6.Valor Total

01 Nome: Alice Demgenski
Tradenka Batata doce ko 10í 2,78 280.78

NO DAP:
sAF000537838089871 5681 3
2S

Larania kq 100 1,8',t79 181 ,79

Mandioca Ko 'Í 00 2,98 298,00

Bolacha kcr 16 12.66 202.56
Totel I

aoricultor I ses.ts
o

Nome: Edilson Teotonho
Mazurok

L;ame
Bovina parte
Traseira kcr 83.3 15.50 't.291.15

NO DAP:
sDW00239870395907031 30
305

uarne
Bovina parte
Dianteira ko 66,6 10,13 674.658

Total 
I

aoricultor I í965.81

f.-í
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NODAP:
s DW0029484329951 1 041 20
257

Carne
Bovina parte
I)ianfaira kq 66,6 í 0,13 674.658

Total
aoricultor í965.8í

11

Nome: Josnei Lachowski

Carne
Bovine parte
Traseira ko 83.3 15,50 1291.15

NODAP:
s DW003792936925031 2't 20
124

L;arne
Bovina parte
Dianteira ko bô-b 10.13 674.658

Total
aoricultor 1965,81

16 Nome: Luiz Nogueira Couve-flor kq 60 4.16 249.60

NO DAP:
sAF000509994359491 9601 3
20

Repolho kq 200 1,87 374.00

Milho Verde ko '100 3.37 337.00
Total

aoricultor 960.60

Total
agrir.rltor 949,62

19

Nome: Marcela Cristine Diula Maracuiá Kq 100 3.09 309.00

NO DAP:
sAF0000443448795721 3609

Làranie Kq 46 1.81 83,26

Tomate ko 140 4',07
43 Total

aaricultor 962.0ô

20

Nome: Marcela Stefanczek Abobrinha Ko 100 3,08 308,00

NO DAP:
sAF00004659777 90',t 1 61 1',t 4
22

Mandioca Ko 73 2,98 217,il
Chuchu Kq 50 2,42 t2í.00
Cenoura ko 96 3.59 3M,64

Total
aoricultor 99í.18

24

NOme: Mrnam 0e Malos
Hurko Banana kq 185 1,98 366,30

NO DAP:
sDw009244339900301 01 30
156

Alface kq 100 5,98 598.00
Total

aoricultor 964,30

25

Nome: Moacir Martins Brócolis Kq 96 6,37 611.52

NO DAP:
sAF000375069009041 5641 4
13

Banana
Maçã kq 70 4.48 313.60

Total
aEricultor 925.12

Carne
Bovina parte
Traseira 1291.1

CoNTRATO No 35/2015

CLÁUSULA OITAVA: DO PREçO
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios dâ
Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ 963,13 (novecentos e sessenta e três reais e trezd
centavos).

CoNTMTO No 40/2015

cLÁusuLA oTTAVA: DO PREçO
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitetivos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios d
Agricultura Famíliar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ 1965,81 (um mil novêcentos e sessênta e cinco reai
e oitenta e um centavos).

Nome: Josiane Lachowski
Werner

H



Esmm m FamxÁ

Secretaria Municipal de Gestão de
Licitações e Contratos

Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43) 3476-1222 - ramal 209 - CEP: 84.470-000

CoNTMTO No 43/2015

ct-Áusull orrAVA: Do PREço
Pelo fornecimento dos gêneros aliÍnentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ í965,8í (um mil novecentos e sessenta e cinco rêeis
e oitenta e um centavos).

CONTRATO NO 45/2015

cuÁusuua oIAVA: Do PREço
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$ 1965,8í (um mil novecentos ê sessenta e cinco reaiC
e oitenta e um centavos).

^,
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Secretaria Municipat de Gestão de
Licitações e Contratos

Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (431 3476-1222 - ramal 209 - CEP: 84.470-000

ffi

ERRATA
EXTRATOS DE CONTRATOS

Objeto: Aquisiçáo de gêneros alimentícios da agricultura familiar e/ou empreendedor familiar rural para atender o Programa

PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) destinado à alimentaçáo escolar nas Escolas Municipais, até 31112120'15.

I COI|I|SSÃO DE LICITAçÕES, mediante seu Presidentê, torna público, para conhecimento e esclarecimento dos

interessados, que houve um erro de digitaçáo nos valores do extratos, ou seja:

oruoe selÉ

fi§>/-br- -' Ç1>"- r '2.\

PREFEITURA oo MUNICíPIo DE CÂNDIDo DE ABREU
EsTAoo Do PARANÁ

EXTRATO DE CONTRATO
CHAMAMENTO PUBLICO N' 06/20.15

INEXIGIBILIDADE N' 1 O/20í 5
- Para fins de publicação -

Vigência valor - Fas

lnício Término
959,56

21-05-15 31-12-15

CONTRATANTE
CONTRATADA

NATURÉZA

OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
ALICE DEMGENSKI TRADENKA
Fornecimento de gêneros alimentÍcios - Contrato n' 035/2015
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar dentro do
Programa Pl\.lAE (Programa Nacional de Allmentaçáo Escolar).

PREFEITURA Do MUNICIPIo DE CÂNoIDo DE ABREU
EsrADo oo PanaNÁ

EXTRATO DE CONTRATO
CHAMAMENTO PUBLICO N' 06/2015

INEXIGIBILIDADE N' íO/20í 5
- Para fins de publicação -

Vísência Valor - R$
lnício Término

1.966,99
21-05-15 31-12-15

(.;ONIKAIANTE
CONTRATADA

NATUREZA

OBJETO

MUNTCIPTO DE CANDTDO DE Â.BREU 
I

EDTLSON TEOTONHO MAZUROK 
I

Fornecimento de gêneros alimentícios - Contrato n'040/2015 
I

Aquisiçáo de gêneros alimentícios da agricultura familiar dentro do 
]

PÍograma PNAE (Programa Nacional de Alimentaçâo Escolar). 
I

PREFEITURA DO MUNICIPIO OE CÂNDIDO DE ABREU
EsrADo Do PARANÁ

EXTRATO DE CONTRATO
CHAMAMENTO PUBLICO N" 06/2015

INEXIGIB]LIDADE N' IO/20í 5
- Para frns de publicação -

Viqência vâtôr - R§
lnicio Término

1.966,99
21-05-15 3't-12-15

CONTRATANTE
CONTRATADA

NATUREZA

OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
JOSIANE LACHOWSKI WERNER
Fornecimento de gêneros alimentíclos - Contrato n' 043120'15
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar dentro do
Programa PiIAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar).



â*tt*NmÍFlo *H CÂxmne ne Annsu
Esrneo oe PannlqÁ

Secretaria Municipal de Gestão de
Licitações e Contratos

Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (431 3476-1222 - ramal 209 - CEP: 84.470-000

PREFEITURA OO MuHICípIO oE CÂNDIDO DE ABREU
ESTADo Do PARANÁ

tsÃtKAl(,UEU()Nlt(At(J
CHAMAMENTO PUBLICO N' 06/20í5

INEXIGIBILIDADE N" 1 0/201 5
- Para fins de publicação -

Visência Valor - RS

lnício Término
1.966,99

21-05-15 31-12-15

CONTRATANTE
CONTRATADA

NATUREZA

OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
JOSNEI LACHOWSKI
Fornecimento de gêneros alimentícios - Contrato n" 04512015
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar dentro do
Programa PNAE (Programa Naôional de Alimentação Escolar).

DO DE OE

ESTADo Do PARANÁ

EÃIKAIU Uts ÇONII{AIO
CHAMAMENTO PUBLICO N' 06/20í5

INEXIGIBILIDADE N" í O/20í 5
- Para fins de publicação -

Valor - R$
lnicio

--'--';;-a;-
Término

963, I 3
21-O5-15 31-12-15

CONTRATANTE
CONTRATADA

NATUREZA

OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
ALICE DEMGENSKI TRADENKA
Fornecimento de gêneros alimentícios - Contrato n' 035/2015
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar dentro do
Programa Pl.lAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar).

PREFEITURA Do MUNIGIPIo DE CÂNDIDo DE ABREU
ESTADo Do PnnnNÁ

EXTRATO DE CONTRATO
CHAMAMENTO PUBLICO N' 06/201 5

INEXIGIBILIDADE N' 1 0/201 5
- Para fins de publicação -

Viqência Valor - R$
lntcro I êrmrno

1.965,81
21-O5-15 31-12-1s

CONTRATANTE
CONTRATADA

NATUREZA

OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
EDILSON TEOTONHO MAZUROK
Fornecimento de gêneros alimentícios - Contrato n'040/2015
Aquisição de gêneros alimentÍcios da agricultura familiar dentro do
Programa PNAE (Programa Nacional de Alimentaçâo Escolar).

PREFETTURA Do MuNrcÍplo DE CÂNDrDo DE ABREU
EsrADo oo PARANÁ

EXTRATO DE CONTRATO
CHAMAMENTO PUBLICO N' 06/2015

INEXIGIBILIDADE N' 1 0/201 5
- Para fins de publicação -

Viqência Vâlôr- RS

lnício Térmano
1.965,81

21 -05-1 5 31-12-15

;ONTRATANTE
CONTRATADA

NATUREZA

OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
JOSIANE LACHOWSKI WERNER
Fornecimento de gêneros alimentícios - Conúato n' 043/2015
Aquisição de gêneros alimentÍcios da agricultura familiar dentro do
Programa Pl,lAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar).

G-
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ESTNnO eç PARANÁ

Secretaria Municipal de Gestão de

Aven id a para n á, o: - rone r raxlti5 lliÍ 3::"S* t ?-*1113; r*

o

I

PREFETTURA Do MuNrcípro DE CÂNDtDo oE ABREU
EsrADo oo PaRaruÁ

EXTRATO DE CONTRATO
CHAMAMENTO PUBLICO N" 06/2015

INEXIGIBILIDADE N' 1 0/201 5
- Para fins de publicação -

Viqência vâtôi - R:ti

lnício I ermrno
1.965,81

21-05-15 31-12-15

CONTRATANTE
CONTRATADA

NATUREZA

OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE A.BREU
JOSNEI LACHOWSKI
Fornecimento de gêneros alimentícios - Contrato n' 045/2015
Aquisiçáo de gêneros alimentícios da agricultura familiar dentro do
Programa PNAE (Programa Nâcional de Alimentaçâo Escolar).
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ERRATAS

oÉnro oFrcrAt cERTtFrcADo DtGTTALMENTE

Lei

cr
(r

I
\(t
Â

ns 720, de 07 /05/20L2, publicada no Jornal Tribuna do Norte em 09/05/2012, Edição 6.373, pâgna 0S

ERRATA
MoDALTDADE - CHAMADA púBltcÂ N e 061201s . tNExtctBILtDADE Ne 10/20ls - coNTMTos
Objeto: Aquisiçáo de gêneros alimenticios da agricultura familiar e/ou empreendedor Íamiliar rural para atender o Programa PNAE (programa Nacional de
Alimentação Escola0 destinado à alimentaçáo escolâr nas Escolas Municipais, alé 3111212015.

A COMISSÃO DE LICITAçÔES, mediante seu Presidente, torna público, paÍa conhecimento e esclarecimento dos interessados, que houve um erro de
digitação nos itens mencionados acima, ou seja:

ouq.e se É

NO DAP:
sAF0005s7838089871 568 1 329

NO DAP:
sAF000509994359491 960 1 320

NO DAP:
s4F00004659777 901 1 61 1 1 422

Nome: Miriam de Matos Hurko

APiefêitúra Munieipa! de Cândido de Abreu dá garantia da autenticidade deete documento, desde que visuatizado através do site
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DIÁRIO OFICTAL CERTIFICADO DIGITATMENTE
A[ígfe'[HÍl.i|y!llpaldeCândidod"*'."uo,'mcurrlento,desdequevisualizadoatravésdosite

§
(r

c
\o

CoNTRATO N" 35/2015
ct-Áusum otrAVA: Do PREÇo
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no PÍoieto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a)
CONTRATADO (A) receberá o valor total de R§ 959,56 (novecentos e clnqüenta e nove reals e cinqüenta e seis centavos).

CoNTRATO No 40/201 5
clÁusuu otrAVA: Do PREço
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descÍitos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a)
CONTMTADO (A) recebeÍá o valor total de R$ 1966,99 (mil novecentos e sessenta e seis reais e noventa e nove cêntavos).

ooNTMTO No 43/2015
ct-Áusuu otrAVA: Do PREÇo
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da AgÍicultura Familiar, o (a)
CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ í966,99 (mll novecentos e sessênta o sêis íoais e noventa e nove centavos).

CoNTMTO No 45/20í5
ct-Áusuu otrAVA: Do PREÇo
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descÍitos no Pro,ieto de Venda de Gêneros Alimentícios da AgricultuÍa Familiar, o (a)
CONTRATADO (A) receberá o valor total de R§ 1966,99 (mll novecentos e sessenta e sêls reals e noventa e novê cêntavos).

LEIA.SE

NO DAP:
sAF000375069009041 564 1 4 1 3

NO DAP:
sAF00053783808987 1 568 1 329

NO DAP:
sAF000509994359491 960 í 320
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2

ooNTMTO No 35/2015
ctÁusuu orrAvA: Do PREço
Pelo Íornecimento dos gêneros alimenlícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a)
CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ 963,í3 (novêcentos e sesaenta e três reals e tÍeze cêntavos).

CoNTRATO No 40/2015
cr-Áusuu orrAVA: Do PREço
Pelo foÍnecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimêntícios da Agricultura Familiar, o (a)
CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ í965,8'l (um mil novecentos e sessenta e cinco reais e oltentâ e um centavos).

CONTRATO NO 43/201 5
CLÁUSULA OITAVA: DO PREçO
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a)
CONTMTADO (A) receberá o valor total de R$ 1965,8í (um mll novecentos e sêssenta e clnco reals e oltonta e um centavos).

CoNTMTO N" 45/2015
CLÁUSULA OITAVA: DO PREçO
Pelo fornecimento dos gêneros alimentÍcios, nos quantitativos descÍitos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura FamiliaÍ, o (a)
CONTRATADO (A) receberá o valoÍ total de RS í965,81 (um mll novecentos e sessênta e clnco reais e oitenta ê um centavos).

ALLAN DIEGO MORENO VAROTO
Presldente da CPL

NO DAP:
sAF00004659777 90 1 1 61 1 1 422

Nome: Miriam de Matos Hurko

NO DAP:
sDW009244339900301 01 301 56

ERRATA
EXTRATOS DE CONTRATOS

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e/ou empreendedor familiar rural para atender o Programa PNAE (Programa
Nacional de Alimentaçáo Escolar) destinado à alimentação êscolar nas Escolas Municipais, alé 3111212015.

A COMISSÂO OE LICITAÇÓES, mediante seu Presidente, torna público, para conhecimento e esclarecimento dos interessados, que houve um
erro de digitaÉo nos valores do extratos, ou seja:

oNoe se tÊ

PREFÉ'TURA DO MUNICiPIO DE CÁNDIDO OÉ ABREU

n§ri aíx, 0() FARANÂ

EXTRÀTO OE CONTNATO
THÂMÂM§NTO PUBLiCO N" Ü6i201§
INEXIGIBILIDAãÊ N' íOi?015
- Pãía fitrs de §tublicação .

Viqência
lnlclo Término

959,56
21-05-1 5 31 -1 2-1 5

UUN I F(A IAN I E
CONTRATADA
NATUREZA

OBJETO

MUNIUII.'IU UE UANUIUU UE At'KEU
ALICE DEMGENSKI TMDENKA
Fornecimento de gêneros alimentícios - Contrato n' 035/2015
Aquisição de gêneros alimentÍcios da agricultura familiar dêntro do PÍograma
PNAE (Programa Nacional de Alimentaçáo Escolar).

PRÊFErruRA Do MuNclpro oE CÂNorDo DE ABREU

EsrÀno Do PÂRr\NÁ

CXTRAT§ ÜE COHTRATO

tÍí
s

'E
\0
o

Ànr"iÉísrrÊ MuúçipaldE eânuiuu aÉ nure, aa .ml:Um:;Xlt,::f,,l"cumento, desde qur visuàtha'aã 
"trave 

ao 
'it"
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PREFÊIIURA DO MUNtCiPIo oE CÃNDInÓ DE.ABnEU
gs]ÂDü Dô PÂR^NÁ

ãXÍRATO DE CONTRATO
CHAMAM€NTO PUALICÔ N" 06/20.I5
Ir.tEx16t§tL|DAnÉ N" 1 0/201 s
- Fsft.r íins de publicâcáo -

Vioência
lnício Têrmlno

1.966,99
21 -05-1 5 31 -12-1 5

I,UNIKAIANIE
CONTRATADA
NATUREZA

OBJETO

MUNIÇIPIO DE ÇANDIDO DE ABREU
JOSIANE LACHOWSKI WERNER
Fornecimenlo de gêneros alimentícios - Contrato n' 043/20í 5
Aquisiçáo de gêneros alimentícios da agricultura familiar dentro do Programa
PNAE (ProgÍama Nacional de AlimentaÇáo Escolaô.

PRÊFEITURA Do MUNIciPIo DE CÁNDiDo oE ABREU
Êsra»o ro Paaarur

EXÍRATO OE Ç8NTRÂTO
CI{AMAMfiNTO PUBLICO N" Ü6120Í§
|NEX16lürLl0Âoã N" 101?01 5
- Para ííns de pub,icaçáo -

Vlqência Valor - R$
lnÍcio Tórmino

1.966.99
2í -05-'Í 5 31 -1 2-1 5

CONTRATANTE
CONTRATADA
NATUREZA

OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO OE ABREU
JOSNEI LACHOWSKI
Fornecimento de gêneros alimentícios - Contrato n' 045/2015
Aquisiçáo de gêneros alimentícios da agricultura familiar dentro do Programa
PNAE (Programa Nacional de Alimentaçáo Escolar).

PREFÊITURA Oo MUNIciPIo DE CÂNDIoo DE ABRFI,
EsrAtro oô PaRÂNA

§XTÍ{ÂTÔ D§ CONTRATO
CHÀMAMÉNTO PUSLICÕ N" O6I?01S
tNexrGtBtLloADE N" 10/2015
^ Parí, ,irt$ de publicação -

Viqência
lnício Têrmino

963,1 3
21-O5-15 31-12-15

UUNIKAIANIE
CONTRATADA
NATUREZA

OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIOO DE ABREU
ALICE DEMGENSKI TMDENI(A
Fornecimento de gêneros alimentícios - Contrato n" 035/2015
Aquisiçáo de gêneros alimentícios da agricultura ÍamiliaÍ dentro do Programa
PNAE (Programa Nacional de Alimentaçáo Escola0.

PREFEIÍURA OO MUNICiPIO DE CANDIOO DE ABREU
Esr/{í)c) $o PARÀNÁ

h^rt{Ãru uh LUNtxÃtu
CHÂMAMTNTO PUBLICO N' *â12ÜJ5
rNÉx16l§rLtsÁsr N" 1ür201s
- P$ra lins de publicaçáo -

Vioêncla
lnÍcio Término

1.965,81
21 -05-1 5 31 -1 2-1 5

U(JNIKAIANIE
CONTRATADA
NATUREZA

OBJETO

MUNIUII-IU UE UANUIUU UE AtsKEU
EDILSON TEOTONHO MAZU ROK
FoÍnecimento de gêneros alimentícios - Contrato n" 040/2015
Aquisiçáo de gêneros alimentícios da agricultura familiaÍ dentro do Programa
PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escola0.

CHÀMÀMENTO PUBLICO FI' 06/2$ J 5
rNExtül§rt_tDÂ08 N' 1üJ201 5
- $ara Sín$ íla publicaçáo " 31-12-15

EDILSON TEOTONHO MAZUROK
Fornecimento de gêneros alimentícios - Contrato n" 040/2015
Aquisiçáo de gêneros alimentícios da agricultura familiar dentro do Programa
PNAE (Programa Nacional de AlimentaÇão Escolar).

\c
(\

c\í
Â

IFICA.BO- DIGITAIMENTE '

A Prefeitura Municipal de Cândido de Abreu dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizádo através do site
,. ,, wilriw,candidodeabreu,or.soy;br
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ALLAN DIEGO MORENO VAROTO
Presidente da CPL

PREFETTURA Do MuNcípro DE CÁNDtDo DÉ ABREU
EsrÂDô Õô PÀRANá

EXTRATO OE CONTRATO
CHÂMê,MEHÍO PU§ILICO N' 06120'S
tNãxl0tBrLtOADE N" .Í01?0.': 5
" Pàra fífis d* publicaçâo -

Viqêncla
lnício Término

1.965,81
21 -05-1 5 31-12-15

CONTRATANTE
CONTRATADA
NATUREZA

OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
JOSNEI LACHOWSKI
Fornecimento de gêneros alimentícios - Contrato n" 04512015
AquisiÇão de gêneros alimenticios da agricultura familiar dentro do Programa
PNAE (PÍogÍama Nacional de Alimentação Escola0.

PReFEtTURA Do MuNrciPro DE

6srAD() rô PÀRÀNÁ

ÇHAMÂMTNTO PUBLICO N' 06/2015
rHEXrGr§TLTDAOE N" r0í201S
- Fara lins de publicaç(ta - 31-12-15

CONTRATADA
NATUREZA

OBJETO

JOSIANE LACHOWSKI WERNER
FoÍnecimento de gêneros alimentícios - Contrato n' 043/2015
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar dentro do Programa
PNAE (Programa Nacional de AlimentaÇáo Escolaô.
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DIÁRIO OFICIAI CERTTFICADO DIGITALMENTE
A Prefeitura Municipal de Cândido de Abreu dá garantia da autenticidade deste documento. desde que visualizado através do site


