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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 lnÍração conhatual ou inaptidão do CONTRATADO;

c) Íiscalizar a execução do contrato;

d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;

Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada culpa do CONTRATADO,

deverá respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindoJhe o aumento da remuneraçáo respectiva ou a
indenização por despesas já realizadas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

A multa aplicada após regular processo adminishativo poderá ser descontada dos pagamenlos eventualmente

devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

A fiscalização do presente contrato Íicará a cargo do respectivo Íiscal de contrato, da Secretaria Municipal de

Educaçã0, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e outras entidades designadas

pelo contratante ou pela legislaçã0.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.0 312017, pela Resolução CD/FNDE n" 026/2013 e

Resolução CD/FNDE n0 004/2015, pela Lei n0 8.666/1993 e pela Lei n0 '11.947/2009, em todos os seus termos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:

Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as paÍtes, resguardadas as

suas condições essenciais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTAI

As comunicaçoes com origem neste contrato deveráo ser Íormais e expressas, por meio de carta, que somente

terá validade se enviada mediante registro de recebimento ou por fax, transmitido pelas partes.

CLÁUSULA OÉCIMA SEXTA:

Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivaçã0, por carta, consoante Cláusula

Décima Quinta, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notiÍicaçáo ou interpelação

judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

a) por acordo entre as partes;

b) pela inobservância de qualquer de suas condiçoes;

c) por quaisquer dos motivos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:

0 presente conkato vigorará da sua assinatura até 22 de dezembro de 2017.
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:

É competente o Foro da Comarca de Sáo Jerônimo da Sena - PR para dirimir qualquer controvérsia que se

originar deste contrato.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma,

na presença de duas testemunhas.

Nova Santa Bárbar a, 0210512017 .

c o

Prefeito Municipal - Contratante

lür"/ú '3 b :**
Reinal cisco dos Santos

tratado

Nutrlcionista - Resp0nsável pelo acompanhamento do contrato
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Contrato no 2512017

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA

BARBARA E A PRODUTORA RURAL SILVANA SILVA DOS SANTOS MENDES,

TENDO POR OBJETO A AQUISçÃO DE GÊNEROS ALIMENTíCIOS DIRETAMENTE

DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL.

Referente à Chamada Pública no 312017, Dispensa de Licitação n" 8/2017

A PREFEITURA DO MUNICíPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA, pessoa jurídica de direito público interno,

inscrita no CNPJ sob o no 95,561.080/0001-60, com sede na Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes, n' 222 -

Centro, Nova Santa Bárbara, Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Eric Kondo,

^ 
brasileiro, casado, RG n' 5,943,184-6 SESP/PR, inscrito no CPF sob. o n0 018.008,959-50, residente e

domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE e por outro lado a produtora rural SILVANA

SILVA DOS SANTOS MENDES, inscrita no CPF n" 053.797.919-05, RG n'8.130.161-1, residente e domiciliada

no Sitio Damasco, CEP: 26250000, Bairro - Agua do Fumeiro, Nova Santa BárbaraiPR, doravante denominada

CONTRATADA, fundamentados nas disposições da Lei n0 11.947/2009 e da Lei n0 8.666/93, e tendo em vista o

que consta na Chamada Pública no 312017, resolvem celebrar o presente conhato mediante as cláusulas que

seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA:

E objeto desta contratação a aquisição oe cÊrurRos ALIMENTíctos DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA

ALIMENTAÇÃO ESCO|-RR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos no

quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública n.o 312017 , o qual fica fazendo

parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcriçã0.

CLAUSULA SEGUNDA:

O C0NTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE

conforme descrito na Cláusula Quarta deste Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA:

O limite individual de venda de gêneros alimentícios do CONTRATADO, será de ate R$ 20.000,00 (vinte mil

reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa Nacional de

Alimentação Escolar.

CLAUSULA QUARTA:

Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo (no quadro), de Gêneros

Alimentícios da Agricultura Familiar, a CONTRATADA receberá o valor total de R$ 776,25, (setecentos e

setenta e seis reais e vinte e cinco centavos),

a) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e das Notas

Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega, consoante anexo deste

Contrato.



PR EFEITU RA I\4UN ICI PAL

NOVA SANTA BARBARA
tn.,I J1

ESTADO DO PARANA

b) 0 preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no cálculo do preço já devem

estar 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

obrigaçoes decorrentes do presente contrato,

CLAUSULA QUINTA:

As deconentes do te contrato correrão à conta das uintes d tárias:

CLAUSULA SEXTA:

0 CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta, alínea "a", e após a tramitação

do processo para instrução e liquidaçã0, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês

anterior,

CLAUSULA SÉTIUE:

0 CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do CONTRATADO, está

sujeito a pagamento de multa de20/0, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valorda parcela vencida,

CLAUSULA OITAVA:

0 CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no § 11 do artiqo 45 da ResoluÇão

CD/FNDE no 26/2013,

As cópias 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 comprovaçã0,

CLAUSULA NONA:

E 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 fiscalizaçã0.

CLAUSULA OÉCIUI:

O CONTRATANTE em razáo da supremacia do interesse público sobre os interesses particulares poderá:

Lote 001 lrc13 l6aos lPão caseiro 112,50 16,90 1776,25

AL
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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) Íiscalizar a execução do contrato;

d) aplicar sançoes motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;

Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada culpa do C0NTRATADO,

deverá respeitar o equilíbrio econômico-Íinanceiro, garantindoJhe o aumento da remuneração respectiva ou a

indenização por despesas já realizadas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente

devidos pelo C0NTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CúUSULA DÉcIMA SEGUNDA:

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do respectivo Ílscal de conkato, da Secretaria Municipal de

Educaçã0, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e outras entidades designadas

pelo contratante ou pela legislaçã0.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.o 3/2017, pela Resolução CD/FNDE n0 02ô/2013 e

Resoluçáo CD/FNDE n0 004/2015, pela Lei no 8.666/1993 e pela Lei n0 11.947/2009, em lodos os seus lermos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:

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

suas condições essenciais,

CúUSULA DÉcIMA QUINTA:

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 ou por fax, transmitido pelas partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:

Este Contrato, desde que observada à formalizaçâo preliminar à sua efetivaçã0, por carta, consoante Cláusula

Décima Quinta, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notiÍicação ou interpelaçáo

judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

a) por acordo entre as partes;

b) pela inobservância de qualquer de suas condiçoes;

c) por quaisquer dos motivos previstos em lei.

cúusuLA oÉcttn sÉrtml:

0 presente contrato vigorará da sua assinatura alé 22 de dezembro de 20'17 .
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Prefeito Municipal - Contratante

á«,2

A l*'",Á )'&^'zu"'ú''
/Silu^n^ Silva dos Santos Mendes

a

sa Vieira

Nutricionista - Respo vel pelo acompanhamento do contrato

*

cr-Áusuu oÉcrMA orrAVA:

É competente o Foro da Comarca de São Jerônimo da Serra - PR para dirimir qualquer controvérsia que se

originar deste contrato.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma,

na presença de duas testemunhas.

Nova Santa Bârbara, 02105 12017 .
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Contrato no 2612017

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA

BÁRBARA E O PRoDUToR RURAL JUcINE! BIGNARDI, TENDo PoR oBJETo A

AQUTSTÇÃO DE GÊNEROS ALTMENTíCIOS DTRETAMENTE DA AGRTCULTURA

FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL.

Referente à Chamada Pública n" 312017, Dispensa de Licitaçãon'812017

A PREFEITURA DO MUNIC|PIO DE NOVA SANTA BARBARA, pessoa jurídica de direito público interno,

inscrita no CNPJ sob o n0 95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n' 222 -

Centro, Nova Santa Bárbara, Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Eric Kondo,

brasileiro, casado, RG n'5.943.'184-6 SESP/PR, inscrito no CPF sob. o no 018.008.959-50, residente e

domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE e por outro lado o produtor rural JUCINEI

BIGNARDI, inscrito no CPF n" 017.489.799-57, RG no 7.107.500-1, residente e domiciliado no Sitio São Joã0,

CEP: 86250000 - Bairro: Agua do Pocinho, Nova Santa Bárbara/PR, doravante denominado CONTRATADO,

fundamentados nas disposições da Lei n0 11.947/2009 e da Lei no 8,666/93, e tendo em vista o que consta na

Chamada Pública no 312017, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA:

E objeto desta contratação a aquisição de GÊNERos ALIMENTíC|OS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA

ALIMENTAÇÃO fSCOmR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos no

quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública n.o 312017, o qual fica fazendo

parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcriçã0.

CLAUSULA SEGUNDA:

O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao C0NTRATANTE

conforme descrito na Cláusula Quarta deste Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA:

0 limite individual de venda de gêneros alimenticios do CONTRATADO, será de ate R$ 20,000,00 (vinte mil

reais) por DAP por ano civil, referente à sua produçã0, conforme a legislação do Programa Nacional de

Alimentação Escolar.

CLAUSULA QUARTA:

Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo (no quadro), de Gêneros

Alimentícios da Agricultura Familiar, o CONTRATADO receberá o valor total de R$ 1.000,00, (um mil reais).

a) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e das Notas

Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega, consoante anexo deste

Contrato,

b) O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no cálculo do preço já devem

estar 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
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obrigaçoes decorrentes presente contrato,

CLAUSULA QUINTA:

As decorrentes do contrato correrão à conta das

CLAUSULA SEXTA:

0 CONTRATANTE, apos receber os documentos descritos na Cláusula Quarta, alÍnea "a", e após a tramitação

do processo para instrução e liquidaçã0, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês

anterior.

CLAUSULA SftIMA:

0 CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do CONTRATADO, está

sujeito a pagamento de multa de 20/0, mais juros de 0, 1 % ao dia, sobre o valor da parcela vencida.

CLAUSULA OITAVA:

O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no § 11 do artiqo 45 da Resolucão

CD/FNDE no 26/2013.

As copias das Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas

prestaçoes de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para

Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprovaçã0,

CLAUSULA NONA:

E 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 fiscalizaçã0.

CLAUSULA OÉCIUR:

0 CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sobre os interesses particulares poderá:

a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando

os direitos do CONTRATADO;

do

Lote 001 15 lllOZ leotpa de fruta congelada lxc lr ss,sss lz,so 1,000,00

IOTAL 1.000,00

1450 100.00r.12.306,0230.2017 lr r r IS,S.SO,eZ.OO OO lDo Exercício

2310 IOO.OOS,1 2.S06,0310,202 4 1111 Ia.3,SO,SZ,OO.OO lDo Exercício
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b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do C0NTRATADO;

c) Íiscalizar a execução do contrato;

d) aplicar sanções motivadas pela inexecuçâo total ou parcial do ajuste;

Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada culpa do CONTRATADO,

deverá respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a
indenizaçáo por despesas já realizadas.

GúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamenlos eventualmente

devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmenle.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

A fiscalização do presente conkato ficará a cargo do respectivo fiscal de contrato, da Secretaria Municipal de

Educaçáo, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e outras entidades designadas

pelo contratante ou pela Iegislaçã0.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

0 presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n,0 312017, pela Resolução CD/FNDE n" 026/2013 e

Resolução CD/FNDE n0 004/2015, pela Lei n0 8.666/1993 e pela Lei n0 1 1.947/2009, em todos os seus termos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:

Este Contrato poderá ser aditado a qualquer lempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardadas as

suas condições essenciais.

CúUSULA DÉCIMA QUINTA:

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 ou por fax, transmitido pelas partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:

Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivaçã0, por carla, consoante Cláusula

Décima Quinta, 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 mndiçoes;

c) por quaisquer dos motivos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:

O presente contrato vigorará da sua assinatura até 22 de dezembro de 2017.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:

E competente o Foro da Comarca de Sáo Jerônimo da Serra.- PR para dirimir qualquer controvérsia que se

originar deste contrato,
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E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma,

na presença de duas testemunhas,

Nova Santa Bárbara, 0210512017.

Prefeito Municipal - Conhatante

v* O'zx,'' E -/rz-aú

nei Bignardi

Nutricionista - Responsável pelo acompanhamento do contrato

fur

I
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Contrato no 2712017

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA
BÁRBARA E O PRODUTOR RURAL ROGER BRUNO SAMPAIO, TENDO POR

oBJETO A AQUTSTÇÃO DE GÊNEROS ALTMENTíCpS DTRETAMENTE DA
AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL.

Referente à Chamada Pública n'3/2017, Dispensa de Licitação n'812017

A PREFEITURA DO MUNICíP|O DE NOVA SANTA BÁRBARA, pessoa juridica de direito público interno,

inscrita no CNPJ sob o n" 95,561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222 -

Centro, Nova Santa Bárbara, Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Eric Kondo,

brasileiro, casado, RG n" 5.943.184-6 SESP/PR, inscrito no CPF sob. o n0 018.008.959-50, residente e

domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE e por outro lado o produtor rural ROGER

BRUN0 SAMPAIO, inscrito no CPF n'065868.639-96, RG n'10.533.178-9, residente e domiciliado no Sitio

São Joã0, CEP: 86250000, Nova Santa Bárbara/PR, doravante denominado CONTRATADO, fundamentados

nas disposições da Lei n0 1 1.947/2009 e da Lei n0 8.666/93, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública

no 312017, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

E obleto desta contratação a aquisição de GÊNERos ALIMENTÍclos DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA

ALIMENTAÇÃo ESCoLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos no

quadro previsto na Clâusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública n.0 312017, o qual fica fazendo

parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcriçáo.

CLÁUSULA SEGUNDA:

0 C0NTRATADO se compromete a íornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE

conforme descrito na Cláusula Quarta deste Contrato,

CLÁUSULA TERCEIRA:

0 limite individual de venda de gêneros alimentícios do CONTRATADO, será de até R$ 20.000,00 (vinte mil

reais) por DAP por ano civil, reÍerente à sua produçá0, conforme a legislação do Programa Nacional de

Alimentaçáo Escolar.

CúUSULA QUARTA:

Pelo fornecimento dos gêneros alimenticios, nos quantitativos descritos abaixo (no quadro), de Gêneros

Alimentícios da Agricultura Familiar, o CONTRATADO receberá o valor total de R$ 2.087,66 (dois mil e oitenta

e sete reais e sessenta e seis centavos).

a) 0 recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e das Notas

Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega, consoante anexo deste

Contrato.

b) 0 preço de aquisiçáo é o preço pago ao fornecedor da agricultura Íamiliar e no cálculo do preço já devem

eslar incluidas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais,
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sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das

obrigaçoes decorrentes do presente contrato.

CLAUSULA QUINTA:

As decorrentes do contrato correrão à conta das ntes

CLAUSULA SEXTA:

0 CONTRATANTE, apos receber os documentos descritos na Cláusula Quarta, alínea "a", e após a tramitação

do processo para instrução e liquidaçã0, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês

anterior,

CLAUSULA SÉTIUIR:

0 CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do CONTRATADO, está

sujeito a pagamento de multa de 20/0, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da parcela vencida.

CLAUSULA OITAVA:

0 CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no § 11 do artiqo 45 da Resolução

CD/FNDE no 26/2013.

As copias das Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas

prestaçoes de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para

Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprovaçã0.

CLAUSULA NONA:

E de exclusiva responsabilidade do C0NTRATADO o ressarcimento de danos causados ao C0NTRATANTE ou

a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta

responsabilidade à fiscalizaçã0,

CLAUSULA OÉCIIVII:

0 CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sobre os interesses particulares poderá:

Lote 001 lxc3 167e4 lnrno 50,00 lt z,so l8zs,00
Lote 001 lxc4 16795 lBanana 166,667 13,S0 lSAa,ea

Lote 001 lxo11 ltzto lMaçã 133,333 14,t2 16Zg,gg

1450 |O0,OOr,12,306 0230.2017 lDo Exercício111 IS.a,SO.SZ,OO.OO

2310 IOO,OOS. r 2.s06.0310.2024 lDo Exercício111 IS.S,SO,SZ,OO,OO

Lote Item do produto/serviço Jnidade
le
nedida

Quantidade )reço

rnitário

rreço total

rOTAL 2.087,66

DOTAÇOES

3onta da
jespesa,

lFuncional programática lFonte de lNatureza da despesa lGrupo da fonte

I lrecurso I I
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a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de lnteresse público, respeitando

os direitos do CONTRATADO;

b) rescindir unilateralmente o conhato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO;

c) Íiscalizar a execução do conlrato;

d) aplicar sanções motivadas pela inexecuçáo total ou parcial do ajuste;

Sempre que o C0NTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada culpa do CONTRATADO,

deverá respeilar o equilíbrio econômico-Íinanceiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a

indenização por despesas já realizadas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente

devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

A fiscalização do presente contrato Íicará a cargo do respectivo flscal de contrato, da Secretaria Municipal de

Educaçã0, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e outras entidades designadas

pelo contratante ou pela legislaÇão.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

0 presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.o 3/2017, pela Resolução CD/FNDE n" 026/20'13 e

Resolução CD/FNDE no 004/2015, pela Lei no 8.666/1993 e pela Lei no 11,947/2009, em todos os seus termos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:

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

suas condições essenciais.

CúUSULA DÉCIMA QUINTA:

As comunicaçoes com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente

terá validade se enviada mediante registro de recebimento ou por Íax, transmitido pelas partes.

CúUSULA DÉCIMA SEXTA:

Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivaçâ0, por carta, consoante Cláusula

Décima Quinta, poderá ser rescindido, de pleno direilo, independentemente de notificaçâo ou interpelação

judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

a) por acordo entre as partes;

b) pela inobservância de qualquer de suas condições;

c) por quaisquer dos motivos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:

0 presente contrato vigorará da sua assinatura até 22 de dezembro de 2017.
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:

É competente o Foro da Comarca de Sáo Jerônimo da Serra - PR para dirimir qualquer controvérsia que se

originar deste contrato.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma,

na presença de duas testemunhas.

Nova Santa Bárbara,0210512017 .

a

o

Prefeito Municipal - Contratante

Roger B o Sampaio

Con

tetra

Nutricionista - Responsável pelo acompanhamento do contrato

fu,r

9",'1-."
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Contrato no 2812017

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA
BARBARA E O PRODUTOR RURAL OLIVEIRA NUNES , TENDO POR OBJETO A
AQUTSIÇÃO DE GÊNEROS ALTMENTíCIOS DTRETAMENTE DA AGRTCULTURA

FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL.

Referente à Chamada Pública n'312017, Dispensa de Licitação n" 812017

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BARBARA, pessoa jurídica de direito público interno,

inscrita no CNPJ sob o n0 95.561,080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222 -

Centro, Nova Santa Bárbara, Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito [t/unicipal, Sr. Eric Kondo,

brasileiro, casado, RG n'5.943.184-6 SESP/PR, inscrito no CPF sob, o no 018,008.959-50, residente e

domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE e por outro lado o (a) produtor (a) rural

OLIVEIRA NUNES , inscrito no CPF n" 329,539,929-87 , RG n" 1,135.823, residente e domiciliado na Vila Rural

Sol Nascente, Q 03 L2 - CEP: 86250000 - Bairro: Vila Rural, Nova Santa Bárbara/PR, doravante denominado

CONTRATADO , fundamentados nas disposiçôes da Lei n0 1'1.947/2009 e da Lei n0 8.666/93, e tendo em vista o

que consta na Chamada Pública no 312017, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que

seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA:

E objeto desta contratação a aquisição oe cÊrurRos ALIMENTíctos DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA

ALIMENTAÇÃO ESCO|-AR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos no

quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública n.o 312017, o qual fica fazendo

parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

CLAUSULA SEGUNDA:

O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentíclos da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE

conforme descrito na Cláusula Quarta deste Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA:

O limite individual de venda de gêneros alimentícios do CONTRATADO, será de ate R$ 20.000,00 (vinte mil

reais) por DAP por ano civil, referente à sua produçã0, conforme a legislação do Programa Nacional de

Alimentação Escolar.

CLAUSULA QUARTA:

Pelo fornecimento dos gêneros alimentÍcios, nos quantitativos descritos abaixo (no quadro), de Gêneros

Alimentícios da Agricultura Familiar, o CONTRATADO receberá o valor total de R$ 4.109,14, (quatro mil, cento

e nove reais e quatorze centavos).

a) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e das Notas

Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega, consoante anexo deste

Contrato.
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b) O preço de aquisição e o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no cálculo do preço já devem
estar 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,

CLAUSULA QUINTA:

As des decorrentes do resente contrato correrão à conta das intes d 0 tárias

CLAUSULA SEXTA:

0 CONTRATANTE, apos receber os documentos descritos na Cláusula Quarta, alínea "a", e após a tramitação

do processo para instrução e liquidaçã0, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês

anterior,

CLAUSULA SÉTIIVIR:

0 CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do CONTRATADO, está

sujeito a pagamento de multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da parcela vencida,

CLAUSULA OITAVA:

0 CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no § 11 do artigo 45 da Resolucão

CD/FNDE no 2612013.

As cópias das Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas

prestaçoes de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para

Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprovaçã0.

Lote 00'l e lozo+ lruno KG lso,oo lr z,so lazs,oo
Lote 001 + lozos lBanana KG lt oo,ooo p,so lsas,ae
Lote 001 5 17099 lBatata lnglesa Kc lzso,oo lt,zo leoo,oo
Lote 001 6 16798 lcebola Branca KG loo,oo lt,zs lzs,oo
Lote 001 10 lOaoa llaranja KG lzoo,oo lz,3o l+tz,oo
Lote 00'1 11 ltzto luaça KG lt aa,es+ 14,t2 lozo,a+
Lote 001 12 lttot lovos DZ lzoo,oo ls,ae lzoo,oo
Lote 001 1B loaog lTomate KG lSOO,a+O 1r,36 lt}B,+t

AL 109,14

A ES

Grupo da fonte

Do Exercício1450 lOO,OOr .12.306,0230.2017 111 IS S.SO aZ OO OO

111 IS,S.SO,3Z,OO.OO Do Exercício2310 IOO.OOS.12.306 o31O.2O24

ESTADo oo paRaNÁ

Lote Item do produto/serviço Unidade

le
nedida

Quantidade Preço

unitário
Preço total

Fonte de
rêcurs0 lruatureza

da despesaConta da
Cespesa lFuncional

programática



PR EFEITU RA IvIUN ICI PAL 2*?
NOVA §A]UTA BARBARA
ESTADo oo paRaNÁ

CLAUSULA NONA:

E 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 Íiscalizaçã0,

CLAUSULA OÉCITUI:

0 CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público 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 o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada culpa do CONTRATADO,

deverá respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a

indenização por despesas já realizadas.

CLAUSULA DÉCIMA PRlMElRA:

A multa aplicada apos regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente

devidos pelo C0NTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

A Íiscalização do presente contrato ficará a cargo do respectivo fiscal de contrato, da Secretaria Municipal de

Educaçã0, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e outras entidades designadas

pelo contratante ou pela legislaçâ0.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n,o 312017, pela Resolução CD/FNDE n0 026/2013 e

Resolução CD/FNDE n0 004/2015, pela Lei n0 8,666/1993 e pela Lei no 11.947/2009, em todos os seus termos.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA:

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

suas condiçÕes essenciais.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA:

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 ou por fax, transmitido pelas partes.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA:

Este Contrato, desde que observada à formalizaçâo preliminar à sua efetivaçã0, por carta, consoante Cláusula

Décima Quinta, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação

judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
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a) por acordo entre as partes;

b) pela inobservância de qualquer de suas condiçoes;

c) por quaisquer dos motivos previstos em lei,

CLAUSULA OÉClm SÉflUR:

0 presente contrato vigorará da sua assinatura até 22 de dezembro de 2017 .

CLAUSULA DÉCIMA OTTAVA:

E competente o Foro da Comarca de São Jerônimo da Serra - PR para dirimir qualquer controvérsia que se

originar deste contrato.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma,

na presenÇa de duas testemunhas,

Nova Santa Bárbara, 0210512017.

^.

ákr(
Prefeito Municipal - Contratante

ra

Nutricionista - Responsável pelo acompanhamento do contrato
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Contrato no 2912017

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA
BÁRBARA E A PRoDUToRA RURAL VERIDIANE LoPEs DE ALMEIDA, TENDo PoR
oBJETO A AAUtStçÃO DE GÊNEROS ALTMENTÍC|OS DTRETAMENTE DA

AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL.

Referente à Chamada Pública n'3/2017, Dispensa de Licitação n'8n0fi

CLÁUSULA PRIMEIRA:

E objeto desta contrataÇão a aquisição de GÊNERos ALIMENTíclos DA AGRICULTURA FAIVILIAR PARA

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos no

quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública n.0 312017, o qual fica fazendo

parte integrante do presente contrato, independentemente de anexaÇão ou transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA:

0 C0NTRATADO se compromete a Íomecer os gêneros alimenticios da Agricultura Famillar ao CONTRATANTE

conforme descrito na Cláusula Quarta deste Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA:

0 limite individual de venda de gêneros alimenticios do CONTRATADO, será de até R$ 20.000,00 (vinte mil

reais) por DAP por ano civil, referente à sua produçã0, conforme a legislação do Programa Nacional de

Alimentação Escolar.

CLÁUSULA QUARTA:

Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo (no quadro), de Gêneros

Alimentícios da Agricultura Familiar, a CONTRATADA receberá o valor total de R$ 1.882,50, (um mil,

oitocentos e oitenta e dois reais e cinqüenta centavos).

a) 0 recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e das Notas

Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega, consoante anexo deste

Contrato.

b) 0 preço de aquisiçáo é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no cálculo do preço jâ devem

eslar incluidas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais,

A PREFEITURA DO MUNICíP|O DE NOVA SANTA BÁRBARA, pessoa juridica de direito público interno,

inscrita no CNPJ sob o n0 95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n' 222 -

Centro, Nova Santa Bárbara, Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito l\ilunicipal, Sr. Eric Kondo,

brasileiro, casado, RG n" 5,943.184-6 SESP/PR, inscrito no CPF sob. o n0 018,008,959-50, residente e

domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE e por outro lado a produtora rural

VERIDIANE LOPES DE ALMEIDA, inscrita no CPF n" 077,865.449-41 , RG n" 10.273.788-1, residente e

domiciliada no Sitio Paralso, CEP: 86250000, Nova Santa Bárbara/PR, doravante denominada CONTRATADA,

fundamentados nas disposições da Lei n0 1 1.947/2009 e da Lei n0 8.666/93, e tendo em vista o que consta na

Chamada Pública n0 3/2017, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:
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sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das
obrigaçoes decorrentes do presente contrato,

CLAUSULA QUINTA:

Asd decorrentes do contrato correrão à conta das ntárias:

CLAUSULA SEXTA:

0 CONTRATANTE, apos receber os documentos descritos na Cláusula Quarta, alinea "a", e após a tramitação

do processo para instrução e liquidaçã0, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês

anterior,

CLAUSULA SftITUI:

O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do CONTRATADO, está

sujeito a pagamento de multa de20/0, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da parcela vencida,

CLAUSULA OITAVA:

0 CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no § 11 do artigo 45 da Resolucão

CD/FNDE no 26/2013.

As cópias 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 comprovaçã0,

CLAUSULA NONA:

E 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 fiscalizaçã0.

CLAUSULA OÉCITUE:

O CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sobre os interesses particulares poderá:

Lote 001 19 lOaOt lCuca/ boto lxc 75,00 ll+,ls 1 ,106,25

Lote 001 lt 
g lOaOs lPão caseiro IKG 112,50 IO,OO 776,25

TOTAL 1.882,50

1450 100.00r.12,306,0230.2017 lttt IS.S,SO,SZ,OO,OO lDo Exercício

2310 lOO,OOs. r 2.S06.0310.202 4 1111 lS,a,SO,SZ,OO.OO lDo Exercicio

[ote r(vt I I 0ódigo
lo
croduto
fserviÇo

Descrição do produto/serviço Unidade
de medida

Quantidade Preço

rnitário
Preço total

DOTAÇÕES

Conta da

despesa lFuncional 

prosramátic. 
l[.JE:. lNatureza 

da despesa 
lcruno 

da fonte
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a) modiÍicar unilateralmente o conlrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando

os direitos do CONTRATADO;

b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidâo do CONTRATADO;

c) Íiscalizar a execução do contrato;

d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;

Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o conhato sem restar caracterizada culpa do CONTRATADO,

deverá respeitar o equilibrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a

indenização por despesas já realizadas.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

A multa aplicada após regular processo adminlstrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente

devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmenle.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

A fiscallzação do presente contrato ficará a cargo do respectivo fiscal de contrato, da Secretaria Municipal de

Educaçã0, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e outras entidades designadas

pelo contratante ou pela legislaçã0.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n,0 3/2017, pela Resolução CD/FNDE n0 026/20'13 e

Resolução CD/FNDE n0 004/20'15, pela Lei n0 8.666/1993 e pela Lei no 1'1.947/2009, em todos os seus termos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:

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

suas condiçoes essenciais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:

As comunicaçoes com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carla, que somente

terá validade se enviada mediante registro de recebimento ou por fax, transmitido pelas partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:

Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivaçáo, por carta, consoante Cláusula

Décima Quinta, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notiÍicação ou interpelação

judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

a) por acordo entre as partes;

b) pela inobservância de qualquer de suas condições;

c) por quaisquer dos motivos previstos em lei,

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:

O presente contrato vigorará da sua assinatura alé22de dezembro de20'17.
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cúusull oÉcrma orrlvl:
É competente o Foro da Comarca de São Jerônimo da Serra - PR para dirimir qualquer controvérsia que se

originar deste contrato.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma,

na presença de duas testemunhas.

Nova Santa Bárbara, 02105 12017 .

fu/-'

U

Prefeito Municipal - Contratante

úoe» a l,t^d-
de Almeida

o

Vieira

Nutricionista - Res po pelo acompanhamento do contrato

Veridiane
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Contrato no 30/2017

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA

BARBARA E O PRODUTOR RURAL LUIZ ANTONTO BITTENCOURT, TENDO POR

oBJETo A AOUTSTÇÃO DE GÊNEROS ALTMENTíCIOS DTRETAMENTE DA

AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL.

Referente à Chamada Pública no 312017, Dispensa de Licitação n" 8120'17

A PREFEITURA DO MUNIC|PIO DE NoVA SANTA BARBARA, pessoa jurídica de direito público interno,

inscrita no CNPJ sob o n0 95,561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222 -

Centro, Nova Santa Bárbara, Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Eric Kondo,

brasileiro, casado, RG n'5.943.184-6 SESP/PR, inscrito no CPF sob. o n0 018.008.959-50, residente e

domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE e por outro lado o produtor rural LUIZ

ANTONIO BITTENCOURT, inscrito no CPF n'485.993.959-04, RG n' 3,793,650-2, residente e domiciliado no

Sitio Santa Rita, - Bairro: Agua do Tigre, Nova Santa Bárbara/PR, doravante denominado CONTRATADO,

fundamentados nas disposições da Lei no 11.947/2009 e da Lei n0 8,666/93, e tendo em vista o que consta na

Chamada Pública no 312017 , resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA:

E objeto desta contratação a aquisição de GÊNERos ALIMENTíCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA

ALIMENTAÇÃO gSCOmR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos no

quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública n,o 312017 , o qual fica fazendo

parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcriçã0.

CLAUSULA SEGUNDA:

0 CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE

conforme descrito na Cláusula Quarta deste Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA:

O limite individual de venda de gêneros alimentícios do CONTRATADO, será de até R$ 20.000,00 (vinte mil

reais) por DAP por ano civil, referente à sua produçã0, conforme a legislação do Programa Nacional de

Alimentação Escolar.

CLAUSULA QUARTA:

Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo (no quadro), de Gêneros

Alimentícios da Agricultura Familiar, o CONTRATADO receberá o valor total de R$ 1.882,50, (um mil,

oitocentos e oitenta e dois reais e cinqüenta centavos),

a) 0 recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e das Notas

Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega, consoante anexo deste

Contrato.

b) O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no cálculo do preço já devem

estar incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais,
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sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das

obrigações decorrentes do presente contrato,

CLAUSULA QUINTA:

As decorrentes do contrato correrão à conta das intes

CLAUSULA SEXTA:

O CONTRATANTE, apos receber os documentos descritos na Cláusula Quarta, alínea "a", e após a tramitação

do processo para instrução e liquidaçã0, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês

anterior,

CLAUSULA SÉTIUIR:

O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do CONTRATADO, está

sujeito a pagamento de multa de 2o/0, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da parcela vencida,

CLAUSULA OITAVA:

0 CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no § 11 do artiqo 45 da Resolução

CD/FNDE no 26/2013.

As cópias das Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas

prestaçoes 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.

CLAUSULA NONA:

E 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 fiscalizaçã0,

cLAUSULA OÉClwn:

O CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sobre os interesses particulares poderá:

Lote 001 19 16801 lCuca/ bolo lxc lzs,oo l14,ts 1 ,106,25

Lote 001 lt 
g I0AOS lPão caseiro lxc lt 12,s0 lo,9o 776,25

TOTAL 1.882,50

ES

1450 lO0,OOr,12,306 0230.2017 lr r r ls.s,gO,SZ.OO,OO lDo Exercício

2310 |OO,OOS.1 2.906.0310.202 4 1111 Ia.S,SO,SZ,OO,OO lDo Exercício

-ote do produto/serviço Jnidade
ie medida

Quantidade Preço

unitário

Preço total

Conta da
Cespesa

lFonte de lNatureza da despesa 
lGrupo 

da fonte

Ire.rno I rlFuncional

programática
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a) modiÍicar unilateralmentê o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando

os direitos do C0NTRATAD0;

b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO;

c) Íiscalizar a execução do contrato;

d) aplicar sanções motivadas pela inexecuçáo total ou parcial do ajuste;

Sempre que o C0NTRATANTE alterar ou rescindir o conhato sem restar caracterizada culpa do C0NTRATADO,

deverá respeitar o equilibrio econômico-Íinanceiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a

indenização por despesas já realizadas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente

devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

A fiscalizaçâo do presente contrato ficará a cargo do respectivo fiscal de conlrato, da Secretaria Municipal de

Educaçã0, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e outras entidades designadas

pelo contratante ou pela legislação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

O presente conkato rege-se, ainda, pela chamada pública n.0 3/2017, pela Resolução CD/FNDE n0 026/2013 e

Resolução CD/FNDE n0 004/20'15, pela Lei no 8.666/1993 e pela Lei n0 1 1.947/2009, em lodos os seus termos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:

Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo Íormal entre as partes, resguardadas as

suas condições essenciais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:

As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somenle

terá validade se enviada mediante registro de recebimento ou por fax, transmitido pelas partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:

Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivaçã0, por carta, consoante Cláusula

Décima Quinta, 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) por quaisquer dos motivos previstos em lei.

CúUSULA DÉCIMA SÉTIMA:

0 presente contrato vigorará da sua assinatura até 22 de dezembro de 2017.

ESTADO DO PARANA
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:

É competente o Foro da Comarca de São Jerônimo da Serra - PR para dirimir qualquer controvérsia que se

originar deste contrato.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em lrês vias de igual teor e forma,

na presença de duas testemunhas.

Nova Santa Bárbar a, 02105 120 17 .

6fu'z
Prefeito Municipal - Contratante

tt-,^io Ei§.-.ou, ,l
io Bittencourt

tratado

$,
L

À

ta

Nutricionista - Responsável pelo acompanhamento do contrato

ESTADO DO PARANA
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Contrato no 3112017

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA

BARBARA E A PRODUTORA RURAL SIMONE DOS SANTOS RODRIGUES, TENDO

POR oBJETO A AQUIS!ÇÃO DE GÊNEROS ALTMENTíCIOS DIRETAMENTE DA

AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,

Referente à Chamada Pública n'312017, Dispensa de Licitação n" 8/2017

A PREFEITURA DO MUNICíPIO DE NOVA SANTA BARBARA, pessoa jurídica de direito público interno,

inscrita no CNPJ sob o no 95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n' 222 -

Centro, Nova Santa Bárbara, Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr, Eric Kondo,

brasileiro, casado, RG n'5.943.184-6 SESP/PR, inscrito no CPF sob, o n0 018,008,959-50, residente e

domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE e por outro lado a produtora rural SIMONE

DOS SANTOS RODRIGUES, inscrita no CPF n" 043.202.889-71, RG n' 6.717.727-4, residente e domiciliada na

Rua Jorge Pedro Batista, 1084 - CEP: 86250000 - Bairro: Jardim Esperança, Nova Santa Bárbara/PR,

doravante denominada CONTRATADA, fundamentados nas disposiçoes da Lei n0 11.947/2009 e da Lei n0

8.666/93, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública n' 312017, resolvem celebrar o presente contrato

mediante as cláusulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA:

E objeto desta contratação a aquisição de GÊNERos ALIMENTíC|OS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA

ALIIvIENTAÇÂO eSCOmR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos no

quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública n.o 312017 , o qual fica fazendo

parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcriçã0.

CLAUSULA SEGUNDA:

0 CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE

conforme descrito na Cláusula Quarta deste Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA:

O limite individual de venda de gêneros alimentícios do CONTRATADO, será de ate R$ 20.000,00 (vinte mil

reais) por DAP por ano civil, referente à sua produçã0, conforme a legislação do Programa Nacional de

Alimentação Escolar,

CLAUSULA QUARTA:

Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo (no quadro), de Gêneros

Alimentícios da Agricultura Familiar, a CONTRATADA receberá o valor total de R$ 1.106,25, (um mil, cento e

seis reais e vinte e cinco centavos).

a) 0 recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e das Notas

Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega, consoante anexo deste

Contrato.
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b) O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no cálculo do preço já devem

estar 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

obrigaçoes decorrentes do presente contrato.

CLAUSULA QUINTA:

As decorrentes do contrato correrão à conta das

CLAUSULA SEXTA:

O CONTRATANTE, apos receber os documentos descritos na Cláusula Quarta, alinea "a", e após a tramitação

do processo para instrução e liquidaçá0, efetuará o seu pagamento no valor conespondente às entregas do mês

anterior.

CLAUSULA SÉNUI:

0 CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do CONTRATADO, está

sujeito a pagamento de multa de 2o/0, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da parcela vencida,

CLAUSULA OITAVA:

O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no § 11 do artigo 45 da Resolucâo

CD/FNDE no 26/2013.

As cópias das Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas

prestaçoes de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para

Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprovaçã0.

CLAUSULA NONA:

E 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 fiscalizaçã0.

CLAUSULA OÉCIIVII:

0 CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sobre os interesses particulares poderá:

Lote 001 19 l0aOt lCuca/ bolo lro lzs,oo 14,75 lt,tOO,ZS

.106,25

1450 100.00r.12,306.0230.2017 lDo Exercício111 IS.S.SO.SZ,OO.OO

2310 IOO.OOS,r 2.306.0310.2024 lDo Exercicio111 13,3.90.32.00.00

Lote tem do produto/serviço Jnidade
Je

nedida

Quantidade Preço
unitário

rreço total

IOTAL

)OTAÇÕES

Sonta da
lespesa lFuncional

lFonte 
de 

lNatureza 
da despesa 

lGrupo 
da fonte

lrecurso I I

programática
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a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequaçâo às finalidades de inleresse público, respeitando

os direitos do C0NTRATADO;

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 o C0NTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar caraclerizada culpa do CONTRATADO,

deverá respeitar o equilíbrio econômico-Íinanceiro, garantindoJhe o aumento da remuneração respectiva ou a

indenização por despesas já realizadas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

A multa aplicada após regular processo administralivo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente

devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

cúUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do respectivo Íscal de contrato, da Secretaria Municipal de

Educaçã0, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e outras entidades designadas

pelo contratante ou pela legislaçã0.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.o 312017 , pela Resolução CD/FNDE n0 026/2013 e

Resolução CD/FNDE no 004/2015, pela Lei no 8.666/1993 e pela Lei no 1 1.947/2009, em todos os seus termos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:

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

suas condições essenciais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:

As comunicações com origem neste conlrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente

terá validade se enviada mediante registro de recebimento ou por fax, transmitido pelas partes.

CúUSULA DÉCIMA SEXTA:

Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivaçã0, por carta, consoante Cláusula

Décima Quinta, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação

judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

a) por acordo enlre as partes;

b) pela inobservância de qualquer de suas condições;

c) por quaisquer dos motivos previstos em lei.

CúUSULA DÉCIMA SÉTIMA:

0 presente contrato vigorará da sua assinatura até 22 de dezembro de 2017.
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clÁusur-l oÉctMA orrAVA:

É competente o Foro da Comarca de São Jerônimo da Sena - PR para dirimir qualquer controvérsia que se

originar deste contrato.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma,

na presença de duas testemunhas.

Nova Santa Bârbua, 0210512017.

á,á*/
Prefeilo Municipal - Contratante

c*'olov"AV'fu1*
/)

antos Rodrigues

ira

Nutricionista - Responsável pelo acompanhamento do contrato

e dos
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Nova Santa Bárbara, 02 de maio de 2017

Eric Kondo
Preíeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO N" 15'20í7
REF.: Dispensa de Licitaçáo n.o í0/2017,
PARTES: Municipio de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de direito publico intema, inscrita no CNPJ sob o no 95.561.080/0001{0, com sede administrativa na Rua Walíredo
Biftenmurt de Moraes, 222, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Eric Kondo, e a empresa PAULO ROBERTO MOREIRA ME, inscrita no CNpJ sob n.
11.2'14.840/0001'73, com sede na Rua Armando Michelato 480 - CEP: 86300000 - Baino: Coni Fortunato Sibin, Comelio Procópio/PR, neste ato representado pelo Sr. Paulo Robeío
Moreira.

OBJETO: Contratação de empresa para locação de brinquedos inÍantis,
VALOR: R$ 2.80-0,00, (dois mil e oitocentos reais).
PRAZO DE VIGENGIA: 60 (sessenta) dias, ou seja, até 30106/20í 7.
SECRETARIÂ: Secretaria de Educaçáo, Esporte e Cultura.
RECURS0S: Secretaria de EducaÉo, Esporte e Cultura.
RESPONSÁVEL JURIDICO: Gabriel Almeida de Jesus, OAB/PR n'81.963.

DATA DE ASSINATURA CONTRATO : 0210il2017.

EXTRATO DO CONTRATO N'í6'2017

REF,: Dispensa de Licitação n.o 8/2017.
PARTES: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa juridica de direilo publico intema, inscrita no CNPJ sob o n" 95.56'1.080/0001{0, com sede administrativa na Rua Walfredo
Bittencourt de Moraes, 222, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr, Eric Kondo, e o produtor rural WALTER BUENO GABRIEL, inscrito no CPF n' 327.155.449-87, RG
n' 1958868-8 SESP/PR, com sede na Vila Rural Sol Nascente, - CEP: 86250000, Nova Santa Bárbara/PR.
OBJETO: Chamada Pública n,o 3/2017, para aquisição de gêneros alimênticios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §í" do aÉ.14
da Lei n,o í í.947/2009 e Resolução FNDE n'26/20í3 e Resolução FNDE n'004/20í5,

-\ALOR: R$ 2,632,86, (dois mil, seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e seis centavos).
RAZO DE VrcÊNCA: Até 22 de dezembro de 20'17.

SECRETARIA: Secretaria de Educação, Esporte e Cultura.
RECURSOS: Secretaria de Educação, Esporte e Cultura.

RESPONSÁVEL JURÍDrco: Gabriel Almeida de Jesus, OAB/PR n' 81.963.

DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 0210512011.

EXTRATO DO CONTRATO N'í7'2017

REF,: Dispensa de Licitação n,o 82017.
PARTES: Município de Nova Santa BárbaÍa, pessoa juridica de direito publico inlema, inscrita no CNPJ sob o no 95.561.080/0001S0, com sede administraliva na Rua Walfredo
Bittencourt de Moraes, 222, neste ato representado pelo seu PreÍeito Municipal, Sr. Eric Kondo, e o produtor rural WALTER JUNIOR TOSTI GABRIEL, inscrito no CPF n" 049.247.799-

03,RGn'9.618.927-3,residentenaRuaArmandoRuy,lTT -CEP'.86250000-Bairro: AltodaBoaVista,NovaSantaBárbara/PR.
OBJETO: Chamada Pública n.0 3D017,pua aquisigão de gêneros alimentÍcios dirêtamentê da Agricuhura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §ío do art,14
da Lei n.o 11.947/2009 e Resoluçâo FNDE no 26/20í3 e Resolução FNDE no 00120í5.
VALOR: R$ 4.434,80, (quatro mil, quatrocentos e trinta e quatÍo reair e oitenta centavos),
PRAZO DE VrcÊNCIA: Até 22 de dezembro de 2017.

SECRETARIA: Secretaria de Educaçã0, Esporte e Cultura.

RECURSOS: Secretaria de EducaÇáo, EspoÍte e Cultura.

RESPONSÁVEL JURíDlco: Gabriel Almeida de Jesus, OAB/PR n' 81.963.

DATA DE ÂSSINATURA CONTRATO: 0210512017 .

EKIRATO DO CONTRATO N' 18/2017
REF,: Dispensa de Licitação n.o 82017,

I$RTES:
ttencourt

Município de Nova Santa Bárbara, pessoa juridica de direito publico interna, inscrita no CNPJ sob o no 95.561.080/0001{0, com sede administrativa na Rua WalÍredo

de Moraes, 222, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Eric Kondo, e o produtor rural ANTON|O EUGENIO T0STI GABRIEL, inscrito no CPF n'
U67.020.379-37, RG n' '10893628-2 SESP/PR ,residente na Vila Rural Sol Nascente, CEP: 86250000 - Baino: Vila Rural, Nova Santa Bárbara/PR.

OBJETO: Chamada Pública n.o 3120'17,para aquisição de gêneros alimenticios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiat Rural conforme §ío do art.14

da Lei n.o í1.94712009 e Resolução FNDE no 26/2013 e Resolugão FNDE n" 004/2015.

VALOR: R$ 2,889,8ô, (dois mil, oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavot).
PRAZO DE VrcÊNClA: Até 22 de dezembro de 2017.

SECRETARIÂ: Secretaria de Educaçáo, Esporte e CultuÍa.

RECURSOS: Secretaria de Educaçáo, Esporte e Cultura.

RESPONSÁVEL JUR|DICO: Gabriel Almeida de Jesus, oAB/PR n' 81,963.

DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 0210512017.

EXTRATO DO CONTRATO N' 19/20í7

REF.: Dispensa de Licitação n.o 82017,
PARTES: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa juridica de direito publico intema, inscrita no CNPJ sob o n" 95.561.080i0001$0, com sede administrativa na Rua Walfredo

Biüencourt de Moraes, 222, neste ato repÍesentado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Eric Kondo, e a produtora rural ELZABEÍE APARECIDA MOREIRA, inscrita no CPF n'
766.454.109-30, RG n'52ô9527-9 SESP/PR, residente na Vila Rural Sol Nascente, CEP:86250000 - Baino: Vila Rural, Nova Santa Bárbara/PR.

OBJETo: Chamada Pública n.o 312017,para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricuhura Familiar e do Empreêndedor Familiar Rural conforme §1" do art,14

da Lei n.o í1.947í2009 e Resolução FNDE n0 26/20í3 e Resolução FNDE n" 00120'15.

VALOR: R$ 1.882,50, (um mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinqUenta centavos).
PRAZO DE VGÊNCIA: Até 22 de dezembÍo de 20'17.

SECRETARIA: Secretaria de Educaçã0, Esporte e Cultura.

RECURSOS: Secretaria de Educaçáo, Esporte e Cultura.

RESPONSÁVEL JURíDrcO: GabrielAlmeida de Jesus, oAB/PR n' 81.963.

DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 0210512017.
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EXTRATO DO CONTRATO N'20'2017

wsws
222

REF,: Dispensa de Licitação n.0 8/2017.
PARTES: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de direito publico intema, inscrita no CNPJ sob o n" 95.56í.080/000í-60, com sede administraüva na Rua Walfredo
Bittencourt de Moraes, 222, nesle ato representado pelo seu PreÍeito Municipal, Sr. Eric Kondo, e a produtora rural ANDREA DOS REIS BITTENCOURT, inscrita no CpF n.
065.228.649-67, RG n' 8.815.3Í7-0, residente no SÍtio Sáo Jerônimo, CEP: 86250000 - Bakro: Água do Tigre, Nova Santa Bárbara/PR.
OBJETO: Chamada Pública n'o 3D017,para aquisição de gêneroo alimentícios diretamente da Agricultura Famitiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme sío do art,14
da Lei n.o í1.947/2009 e Resolução FNDE no 26/2013 e Reeolução FNDE no 00420í5.
VALOR: R$ í.882,50, (um mil, oitocentos e oitenta e doir reais e cinqüenta centavos).
PRAZo DE V|GÊNCIA: Até 22 de dezembro de 20í7.
SECRETARIA: Secretaria de Educagã0, Esporte e Cultura.
RECURSOS: Secretaria de Educaçáo, Esporte e Cultura.
RESPONSÁVEL JURIDrcO: Gabriel Almeida de Jesus, OAB/pR n" 81.963.

DATA DE AS§INATURA CONTRATO: 0210il2017.

E}CTRATO DO CONTRATO N'21'2017
REF.: Dispensa de Licitaçáo n.o 8/2017.
PARTES: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa iuridica de direito publico intema, inscrita no CNPJ sob o no 95.561.080/0001S0, com sede administrativa na Rua Walfredo

RG n' 7.ô45.7504, residente no Sitio São Jose, CEP: E6270000, São Jerônimo da Sena/PR.
OBJETO: Chamada Pública nJ 3f2017,para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conÍorme §ío do art,l4
da Lei n.o íí.94712009 e Resoluçâo FNDE no 26/20í3 e Resolução FNDE no 004/2015.
VALOR: R$ 1.í0-6,25, (um mil, cento e seis reais e vinte e cinco centavos).
PRAZO DE VIGENCIA: Até 22 de dezembro de 2017.

SECRETARIA: Secretaria de Educação, Esporte e Cultura.
RECURSOS: Secretaía de Educaçá0, Esporte e Cultura.
RESPoNSÁVEL JURlDlco: Gabriel Almeida de Jesus, OAB/PR n' 8'1.963.

DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 0210512017.

E}ITRATO DO CONTRATO N'22/2017
ilEF.: Dispensa de Licitação n.o 820'17.

PARTES: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa juridica de dkeito publico intema, inscrita no CNPJ sob o n" 95.5ô1.080/0001{0, com sede administraüva na Rua Walfredo

RG n' 6ô9.535, residente e domiciliada na Rua Armando Ruy, 79 - CEP: 86250000 - Baino: Centro, Nova Santa BárbaraPR.
OBJETO: Chamada Pública n.o 32017,para aquisiçáo de gêneros alimentícios diretamente da Agricuhura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1o do art,l4
da Lei n." í í.94712009 e Resolução FNDE no 26/2013 e Resolução FNDE n'001/2015.
VALOR: R$ 776,25, (setecentos e Betenta e seis reais e vinte e cinco centavos).
PRAZO DE VrcÊNCIA: Até 22 de dezembro de 20í7.
SECRETARIA: Secretaria de Educaçáo, Esporte e Cultura.

RECURSOS: Secretaria de Educaçao, Esporte e Cultura.

RESPONSÁVEL JURIDrcO: GAbriCI AIME|dA dE JESUS, OAB/PR N' 81.963.

DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 02/05,20í7.

EXTRATO DO CONTRATO N'23120í7
REF.: Dispensa de Licitação n,'820í7.
PARTES: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa juridica de direito publio intema, inscrita no CNPJ sob o no 95.56'1.0800001{0, com sede administrativa na Rua Walfiedo

Bittencourt de Moraes, 222, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr, Eric Kondo, e a produtora rral ROSENI D0 NASCIMENTO, inscrita no CPF n' 000.576.669-97, RG

n' 6.642.768-4, residente e domiciliada na Rua Walter Guimarães da Costa, 845, Saida do Pocinho - CEP: 86250000 - Bairro: Centro, Nova Santa Bárbara/PR.

OBJETo: Chamada Pública n,o 3li2017,para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §'lo do art,í4
da Lei n,o í1.947/2009 e R*olução FNDE no 26/2013 e Resolução FNDE n" 00tl/2015.

VALOR: R$ 550,69, (quinhentos e cinqüenta reais e sessenta e nove centavos),
PRAZo DE VIGÊNCIA: Até 22 de dezembro de 2017,

SECRETARIA: Secretaria de Educaçã0, Esporte e Cultura.

RECURS0S: Secretaria de Educação, Esporte e Cultura.
4€SPONSÁVEL JURiDIC0: Gabriel Almeida de Jesus, oAB/PR n' 81.963.

DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 0210512017.

EXÍRATO DO CONTRATO N'24120í7
REF.: Dispensa de Licitação n." 82017.
PARTES: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa lurídica de direito publico intema, inscrita no CNPJ sob o n" 95.561.080/0001-60, com sede adminisbativa na Rua Walfredo

Bittencourt de Moraes, 222, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Eric Kondo, e o produlor rural REINALDO FRANCISCO DOS SANTOS, inscrito no CPF n'
040.366,909-06, RG n' 8.130.150{, residente e domiciliado no Sítio Damasco, CEP: 86250000 - Baino: Agua do Fumeiro, Nova Santa Bárbara/PR.

OBJETO: Chamada Pública n,o 312017,para aquisigáo de gêneror alimentícios diretamente da Agricuhura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §10 do art'14

da Lei n,o 1í.947/2009 e Resolução FNDE n'26/20í3 e Resolução FNDE no 004/20í5.

VALOR: R$ í.000,00, (um mil reais).
PRAZO DE VrcÊNCIA: Até 22 de dezembro de 20í7.
SECRETARTA: Secretaria de Educaçã0, Esporte e Cultura.

RECURSOS: Secretaria de Educaçã0, Esporte e Cultura.

RESPONSÁVEL JURIDIC0: Gabriel Almeida de Jesus, oAB/PR n'81.963.
DATA DE ASSINATURA CONTRATOt 0210512017,

EXÍRATO DO CONTRATO N'25/20í7
REF.: Dispensa de Licitação n.o 8nU7,
pARTES: Municipio de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de direito publico interna, inscÍita no CNPJ sob o n" 95.561.080/000160, com sede administrativa na Rua Walfredo

Bittencourt de Moiaes, 222, neste ato representado pelo szu Prefeito Municipal, Sr. Eric Kondo, e a produtora rural SILVANA SILVA DOS SANTOS MENDES, inscrita no CPF n'
053.797.919-05, RG n' 8.130.161-1, residente e domiciliada no Sitio Damasco, CEP: 26250000, Baino - Agua do Fumeiro, Nova Santa BâÍbara/PR.

OBJETO: Chamada pública n,o 3f20'l7,para aquisiçáo de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural coníorme §ío do art'14

da Lei n.'í1.94712009 e Resolução FNDE no 2612013 e Resolução FNDE n" 004/2015.

VALOR: R$ 776,25, (setecentos e setenta e sêis reais e vinte e cinco centavos),

PRAZO DE vrcÊNCA: Até 22 de dezembro de 2017.

SECRETARIA: Secretaria de Educaçã0, Esporte e Cultura.
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RECURSOS: Secretaria de Educafio, Esporte e Cultura.
RESPoNSÁVEL JURIDrcO: GabrietAtmeida de Jesus, OAB/FR n. 81.963.

w@
DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 02to5t1l17.

ENRATO DO CONTRATO N'26'20í7
REF.: Dispensa de Licitação n.o 812017,
PARTES: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de direito publico intema, inscrita no CNPJ sob o n" 95.561.080/0001{0, com sede administraüva na Rua Walfiedo
Bittenc,ourt de Moraes, 222, neste ato representado pelo seu Preíeito Municipal, Sr. Eric Kondo, e o produlor rural JUCINEI BIGNARDI, inscrito no CpF n. 0i7.4g9.799,57 , RG n.
7.107.500-í,residenteedomiciliado noSiüoSãoJoão,CEP:86250000-Baino:ÁguadoPocinho,NovaSantaBárbara/pR.
OBJETO: Chamada Pública n.o 3201.7, para aluisição de gênerot alimentícioi diretamente da Agricuhura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1" do aÉ,14
da Lei n." ÍÍ.9'17/2009 e Resolução FNDE no 26/2013 e Resolução FNDE no 00412015.
VALOR: R$ 1.000,00, (um mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCA: Até 22 de dezembro de 2017.
SECRETARIA: Secretaria de Educação, Esporte e Cultura.
RECURSOS: Secretaria de Educação, Esporte e Cultura.
RESPoNSÁVEL JURIDrcO: Gabriel Atmeida de Jesus, OABipR n. 81.963.

DATÂ DE ASSINATURA CONTRATO: 0210512017,

EXTRATO DO CONTRATO N'27'2017
REF,: Dispensa de Licitação n.o 820í7.
PARTES: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa juridica de dkeito publico intema, inscrita no CNPJ sob o no g5.56Í.080/0001{0, com sede administrativa na Rua Walfredo
Bittencourt de Moraes, 222, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr, Eric Kondo, e o produtor rural ROGER BRUNo SAMPAIO, inscrito no CPF n' 065.868,639-96, RG n.
10.533.178-9, residente e domiciliado no Sitio Sáo Joâo, CEP: 86250000, Nova Santa Bàóara/PR.
OBJETO: Chamada Pública nl 312017, para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricuhura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §10 do art.í4
da Lei n.o 11.947/2009 e Resoluçáo FNDE no 26/20í3 e Resolução FNDE no 004120í5.
VALOR: Rl 2.08-7,66 (dois mil e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos).

fRAZO DE VrcÊNCn: Até 22 de dezembro de 20í7.
ICRETARIA: Secretaria de Educaçã0, Esporte e Cultura.

<ECURSOS: Secretaria de Educação, Esporte e Cultura.
RESPONSÁVEL JURÍDrcO: Gabriel Almeida de Jesus, OAB/pR n'81.963.

DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 0210512017.

EXÍRATO DO CONTRATO N'28'2017
REF.: Dispensa de Licitação n." 8/2017.
PARTES: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa juridica de direito publico interna, inscrita no CNPJ sob o n" 95.561.080/0001{0, com sede administrativa na Rua Walfredo
Bittencourt de Moraes, 222, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr, Eric Kondo, e o produtor rural OLIVEIRA NUNES , inscrito no CPF n' 329.539.929-87 , RG n'
l.l35.S23,residenteedomiciliadonaVilaRuralSolNascente, Q0312-CEP:86250000-Bairro:VilaRural,NovaSantaBárbara/PR.
OBJETO: Chamada Pública n.o 3/2017, para aquisição de gêneros alimentícios diretamentê da Agricuhura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §10 do art.í4
da Lei n.o 1í.947/2009 e Resolução FNDE no 26/20í3 e Resolução FNDE no 001/2015.
VALOR: R$ 4.109,14, (quatÍo mil, cento e nove reais e quatoze centavos).
PRAZo DE VGÊNCIA: Até 22 de dezembro de 2017.

SECRETARIA: Secretaria de EducaÉo, Esporte e Cultura.
RECURS0S: Secretaria de Educaçã0, Esporte e Cultura.

RESPoNSÁVEL JURIDICO: Gabriel Almeida de Jesus, OAB/PR n' 81.963,

DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 02105//2017.

E}ITRATO DO CONTRATO N'E'20í7
REF.: Dispensa de Licitaçáo n,o 82017,
PARTES: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de direito publico intema, inscrita no CNPJ sob o n" 95.561.080/0001{0, com sede administraüva na Rua Walfredo
Bittencourt de Moraes, 222, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Eric Kondo, e a produtora rural VERIDIANE LoPES 0E ALMEIDA, inscrita no CPF n' 077.865.449-\, RG n' 10.273.788-1, residente e domiciliada no Sitio Paraíso, CEP: 86250000, Nova Santa Bàrbara/PR.

.rBJETO: Chamada Pública n.o 312017,para aquirição de gêneros alimenlícios diretamente da Agricuhura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conÍorme §'lo do aÉ.l4
da Lei n.o'l'1.947/2009 e Resolução FNDE no 26/20í3 e Resolução Ft'lDE n'001/20í5.
VALOR: R$ í,882,50, (um mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinq0enta centavos),
PRAZo DE VIGÊNCIA: Até 22 de dezembro de 20í7.
SECRETARIA: Secretaria de Educaçã0, Esporte e Cultura.
RECURSOS: Seoetaria de Educaçáo, Esporte e Cultura.

RESPONSÂVEL JURÍDrcO: Gabriel Almeida de Jesus, OAB/PR n' 8Í.963.

DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 0210512017,

E}CTRATO DO CONTRATO N'30'20í7
REF.: Dispensa de Licitação n,'82017.
PARTES: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa juridica de direito publio intema, inscrita no CNPJ sob o no 95.561,080/000140, com sede administrativa na Rua Walfredo

Bittenourt de Mones,222, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr, Eric Kondo, e o produtor rural LUIZ ANTONl0 BITTENCOURT, inscrito no CPF n'485.993.959-04,

RG n' 3.793.650-2, residente e domiciliado no Siüo Santa Rita, - Baino: Água do Tigre, Nova Santa Bárbara/PR.

OBJETO: Chamada Pública n.o 3/20í7, para aquisiçáo de gêneros alimenticios dirêtamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §ío do art,í4
da Lei n.o íí.94712009 e Resolução FNDE no 26/2013 e Resolução FNDE n'001/2015.
VALOR: R$ ,l.882,50, (um mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinqüenta centavos).
PRAZO DE VrcÊNClA: Até 22 de dezembro de 2017.

SECRETARIA: Secretaria de Educaçáo, Esporte e Cultura.

RECURSOS: Secretaria de Educação, Esporte e Cultura.

RESPONSÁVEL JURIDICO: Gabriel Almeida de Jesus, oAB/PR n' 81.963.

DATA DE ASSINATURA CONTRATO:0210512017 .
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