SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692 - Tirol- Natal/BN
CEP: 59015-300 - site: www.ifrn.edu.br
PROCURADORIA JURÍDICA - IFRN
Contrato n" 108/2015-PROAD
Visto em 28 de setembro de 2015.

CONTRATO DE PREST AÇÃO ~DE SERVIÇO NQ 108/2015PROAIJ/IFRN,
CELEBRADO
ENTRE O INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA' E TECNOLOGIA DO
RIO GRANDE DO NORTE - IFRN E A COOPERATIVA
AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTOA.

MAURÍCIO E 'ED ROS MELO
Procu d
deral
Procuradoria Jurídica do IFRN

o

INSTITUTO

FEDERAL

DE, EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA

DO NORTE - IFRN, CAMPUS CEARÁ-MIRIM,

GRANDE
de caráter

autárquico,

vinculado

ao Ministério

, Bairro Planalto, Ceará-Mirim/RN,
denominado
ÁLVARO

neste

DE PAIV A, brasileiro,

Anderson

Abreu,

representado
RI~EIRO,
PROCESSO

CELEBRAR

AQUISIÇÃO

situado

na BR-406, Km 145,

por

seu

Diretor-Geral,

JOSÉ

DO CARIRI LTDA, estabelecida
Natal/RN,

simplesmente

Legal, a Sra. TATIANA

inscrita

no CNPJ/MF

CONTRATADA,

na Rua
sob o nº

neste

ato

ALICE MOURA DE CASTRO,

no CPF Nº 705.714.144-00, e'l tendo em vista o que consta no
23516.034582.2015-16,

O PRESENTE

DE GÊNEROS

EMPREENDEDOR'

representado

das Colinas,

ADMINISTRATIVO

ACORDO,

ato

denominado

por seu Representante
inscrito

da Educação,

AGROPECUÁRIA

doravante

brasileira,

pessoa jurídica de direito público,

casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 791.734.974-87, e, de

nº 1892, Parque

02.485.475/0003-02,

DO RIO

inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.877.412/0019-97, doravante

CONTRATANTE,

outro lado, a COOPERATIVA

E TECNOLOGIA

CONTRATO

ALIMENTÍCIOS

FAMILIAR

RURAL,

DE

COMUM

N!! 108/2015-PROAD/IFRN

DA AGRICULTURA

resultante

03/2015 - UASG 154838, o que fazem' mediante

RES0LVEM,

da DISPENSA

PARA A

FAMILIÁR

E DO

DE LICITAÇÃO

N!!

os seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

É

1.1.

objeto

desta

contratação

AGRICULTURA

FAMILIAR

educação

pública,

básica

a

aquisição

de

PARA ALIMENTAÇÃO
verba

FNDE/PNAE,

GÊNEROS
ESCOLAR,

semestre

de

ALIMENTÍCIOS
para alunos

2015,

descritos

DA

da rede de
nos

itens

enumerados,

todos de acordo , com a DISPENSA DE LICITAÇÃO N!!03/2015 - UASG 154838,
o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente
de anexação ou

.

transcrição.

Item

Descrição

-

I

I

Unidade

ValorUnd

QTDE

Total

Bebida Láctea (ameixa)

litro

R$ 2,68

'230

R$ 616,40

Bebida Láctea (morango)

litro

R$ 2,88

230

R$ 662,40

-,

Total

Contrato n? 108/2015-

, R$1.278,80
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CLÁUSULA

SEGUNDA:

. \

I

2.1. O CONTRATADO

se compromete

Familiar ao CONTRATANTE
da .Agricultura

a fornecer

os gêneros

alimentícios

da Agricultura

conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios

Familiar parte integrante

deste Contrato.

,

\

CLAUSULA

TERCEIRA:

3.1. O limite individual

de venda de gêneros alimentícios

do CONTRATADO,

20.0000,00 (vinte mil reais) por DAp por ano civil, referente
.

l~gislação do Programa

CLÁUSULA

será de até R$

à sua produção,

conforme

a

)

Nacional de Alimentação. Escolar.

QUARTA

4.1. ,Pelo fornecimento

dos Gêneros

Alimentícios

.

descritos no item 1.1, o (a) CONTRATADO

da Agricultura

Familíar

nos quantitativos

(A) receberá o valor total de R$ 1.278,80 (um mil,
.

duzentos e setenta e oito reais e oitenta centavos),
a) Os gêneros
CONTRATANTE,

alimentícios'

sempre às Segundas

b) O recebimento
Recebimento

deverão

das

ser entregues

e às quartas,

mercadorias

semanalmente

do

no horário das 08h até às 16h.

dar-se-á

mediante

apresentação

e das Notas 'Fiscais de Venda pela pessoa responsável

de entrega.

no endereço
do Termo

pela alimentação

de

no local

/

c) O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor

da agricultura

familiar e no cálculo

I

do preço já devem estar incluídas
como encargos
despesas

fiscais, sociais, comerciais,

necessárias

CLÁUSULA

as despesas

ao cumprimento

com frete, recursos humanos

trabalhistas

das obrigações

e previdenciários

decorrentes

e materiais,
e quaisquer

outras

do presente contrato.

QUINTA:

5.1. As 'despesas
. orçamentárias:

decorrentes

do presente

PROG. ALIMENTAÇÃO

contrato

correrão

à conta dás seguintes

CLÁUSULA

dotações

ESCOLAR - PNAE, conforme PTRES 087388, FONTE
\

0118033907, Natureza

I

da Despesa 339032, Plano Interno CFF53M9601N e UASG 154838.

SEXTA:

6.1. O CONTRATANTE,

após receber os documentos

e após a tramitação

do processo

para instrução

valor correspondente

às entregas

do mês anterior.

a) Nao
pendência

assim

será

efetuado

de liquidação

qualquer

da obrigação

e liquidação,

pagame~to
financeira

descritos na Cláusula Quarta, alínea "a",
efetuará

o seu pagamento

ao CONTRATADO

em virtude

de penalidade

enquanto
011

houver

inadimplência

contratuaL
Contrato n 108/2015-PROAD/IF~N
Q
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CLÁUSULA SÉTIMA:
7.1. O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos- para pagamento do
CONTRATADO, está sujeito a pagamento de multa de 2%, ~ais juros de 0,1% ao dia; sobre o
valor da parcela vencida
CLÁUSULA OITAVA:

.

8.1. O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prqcZoestabelecido no § 11 do artigo
\.

45 da Re~olução CD/FNDE n° 26/2013 as cópias das Notas Fiscais de Compra, os 'Termosde
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 co~provaçãQ
CLÁUSULA NONA:
9.1. É de exclusiva
responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos causados
.
.

ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato,
\

, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.
CLÁUSULA DÉCIMA:
10.1. O CONTRAT~NTE em razão da supremacia do interesse público sobre os .interesses

particulares poderá:

"-

a) modificar unilateralmente

o contrato para melhor adequação às finalidades de

I

interesse público, respeitando os direitos do ÇONTRATADO;
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do
CONTRATADO;
c) fiscalizar a execução do contrato;
d) aplicar sanções mofivadas pela .ínexecução total ou parcial do. ajuste:
,
10.2. Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada
,

"

.

- culpa do CONTRATADO, deverá respeitar

O

equilíbrio econômico-financeiro, garantinqo-Ihe

o aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:
11.,1. A multa aplicada após regular processo administrativo

poderá ser descontada dos

pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada
..-

judici~lme~te.

• Contrato n l08/2015-PROAD/IFRN
Q

-,
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:
12.1. A fiscalização
.Secretaria

do presente

Municipal,

contrato ficará a cargo do respectivo

de Educação,

Escolar - CAE e .outras entidades

í .

da Entidade

designadas

Executora,

fiscal
de contrato,. da
.

do Conselho

/

de .Alimentação

pelo contratante 'ou pela legislação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:
'1.3.1. O presente

contrato

rege-se, ainda, pela D~SPENSA DE LICITAÇÃO' Nº 03/2015' -

UASG 154838, pela Resolução CD/FNDE e pela Lei n° 11.947/2009. e'

O

dispositivo

que .a

em todos os seus termos, a qual será aplicada. também, onde o' contrato for

regulamente,
omisso.

CLÁUSULA DÉCIM~ Q,UART A:
14.1. Este Contrat'o poderá
.partes, resguardadas

ser aditado

a qualquer

tempo, mediante

acordo formal entre as

as suas condições essenciais.
,

,

!

'CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:

------~----------------------------------------------------------------------~

15.1. As comunicações

com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio

de carta, que somente terá validade
trallsmitido

se enviada mediante registro de recebimento

ou por fax,

pelas partes,

/
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:
~6.1.E~te Contrato, desde que observáda
.\

consoante

Cláusula

Décima

à forrnalização preliminar à suaefetivação,

Quinta,

poderá

ser

rescindido,

de

pleno

por-carta, .
direito,

/

.independentemente

de notificação

ou irtterpelação

judicial

ou extrajudicial,

nos seguintes.

\ casos;
a) por acordo entre ás partes;
,/

b) pela inobservância
c) por.quaisquer

de qualquer de suas condições;

dos motivos previstos em lei.
\

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:
17.1. O presente

contrato terá à prazo" de vigência de 08 (oito) meses, com início 'na data de
\

sua assinatura,

ou até a entrega total dos produtos,

r

e eficácia com a publicação do extrato de

contrato no Diário Oficial da União.'

\

Contrato nOl08/201]>-PROAD/IFRN
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA
j

18.1. Ficà eleito o foro da Justiça Federal de Primeira Instância - SeçãoJudiciária do Estado' do
I

Rio Grande do Norte - para nele serem dirimidas todas as dúvidas e controvérsias que não
encontrem

solução

por

acordo

entre

as partes,

sendo

este foro irrenunciável

pelo

CONTRATANTE, diante do que dispõe o àrt. 109, inciso I, da Constituição Federal.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA
r-r-r--»

r

~

19.1. E assim, por se acharem justas ~ contratadas, firmam. as partes o presente Termo

.

'

Contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que depois de lido e achado conforme" vai .
assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo:
(

..te,

~_,uirim/RN,

de __ O_V_1_v_8_W
__

de 2015.
"

RODEPAIVA
Campus Ceará-Mirim
RATÀNTE
\

J

.

TATIANA AÍ.J~~STRO
Representantelegal
CONTRATADA

RIBEIRO

I

\

.

Contrato riO I08/2015-PROAD/IFRN
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