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CONTRATO Nº 071/2018

CONTRATO nº O_Ttlzgª. que entre si celebram o
Município de Erinpomnga. Eslarlo «"Ir: Espirito
Santo, atraves fla Prefeitura Municipal de
Ecoporanga—TES. (IOTF—lklíllTÍC denominada
simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado
o(a) Sr(ª) Nilson Ferreira Costa. CPF nº
007.873,007—48, RG nº 11.997,248-MG, residente e
domiciliado no Córrego Osvaldo Cruz,
Ecoporanga/ES CEP: 29.850—000. doravante
denominado simplesmente CONTRATADO.

O MUNICÍPIO DE ECOPORANGA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. através da
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA-ES. con-= selim na Rua Suelon Dias
Mendonça, Nº 20, Bairro Centro, Ecoporangaalíâ. CEP .”Í'l'r.%íº>50.(“il'íl0. inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 27.167311/0001—04. neste ªto rf"::.)rer.4:,:nlac:r.) po rar-zu titular,
Prefeito Municipal de Ecoporanga—ES, SR. ELIAS HAI, cm.. Irraslleºlo. divorciado,
residente e domiciliado na Fazenda Jaqueline, (“.áiirrzjio dri Ca./ann, Zona Rural,
Ecoporanga—ES, CEP 29.850.000, portador de carteira de identidade de nº 189.546 nª“
SSP-ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 478.812,757—15 eNlLSON FERREIRA “:?"
COSTA, CPF nº 007.873.007-48, RG nº 11.997.248—MG, residente e domiciliado no
Córrego Osvaldo Cruz, Ecoporanga/ES CEP: 29.850-000ajustam entre si o que ,“. , . ,, . “Tati.;segue, mediante as clausulas e condiçoes abaixo: _,ç

USULA PRIMEIRA—— DO» OBJETO—ii” ij
Constitui objeto do presente contrato, a aquisição de genrizros alimentícios de ;
agricultores familiares rurais, para doação simultânea :a entidades da rede '
socioassistencial que produzam e disponibili,:zirn reluçnes a l'ieneficia'rios
consumidores, garantindo o acesso a alimentar: em ni:.irltirlario, ruralidade e
regularidade necessárias as populações em situaçãn de if.:"—egl;ranç:a alimentar e
nutricionista, promovendo a inclusão social no campo mediante o f<,>r::i.or,ímento da x
agricultura familiar, por meio do Projeto Compra Direta de Alimentos, promovido pela
parceria entre a Prefeitura Municipal de Ecoporanga através da Secretaria Municipal *
de Assistência Social e Agricultores do Municipio de Ecoporanga conforme *-

especificações dos gêneros alimentícios abaixo: )l i
Produto a Produto Unid, % Pier/> Unitárioser ! Mfzfilria ' “_

x Abóbora Madura ; 345 ; ;;;.) 1.40 _ ;,X Abóbflnhª M, i-“ " " “R$ 1390 &Alface ] iii; R$ 1,50 '
RUA SUB/XM DHS Ar'lENDO/V 5,1 N" 20. C'EV"R(), [íCXJ/ºU/i'ul VG, l, ."".ª»'— (QE/' _Í'L«'.l“-'Íl/ m),!)

E-MA IL: contratos.ecup(Manga/211%”:ail.com /7“EL..' (2 7) 3755—2905 Página!



íªrefeítum dia Qicopomnga
ESTADO DO ESPÍRITO _SANTO
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x Banana da Terra Kg R$ 2,99x Banana Prata Kg R$2 ” 50
x Batata Doce ____Kq_ _ _ _ R 3 3 ,O_O____
x Biscoito Kg; _____ í _ RST» G QQ__ _
x Cebolinha ' > » l rir; _ _ _ >“? » 2 50 __

Cenoura ,,,,,,,__,,_______ __ R$ ”00
)( Coco Verde "" "" "" _ __ rua;, j _ l? ,» >.>,» yx Couve & 7 7 , M ª , P S?, 2_.1_5,,,_x Doce Kg __ Ri» 14,59 ___x Inhame Kg R$ (. 29x Laranja Bahia Kg R$ 2.99x Laranja Seleta Kg R$ 2,10x Limão Kg R$ 2,80Maçã Kg R$ 4,50
x Mamão _ Kg___ ___ _ R$ 1,_2_9___ __
x Mandioca __ __ ig _________ R »» » ___1__Ox Milho ' ' ' >); '“Repolho . ,, _ , , , , __Tangerina " . ' " A à ' ' '»“ífi __ .Tomate , ' , " " 7 ª'”, , ,_ 1, it“?»Uva "Vim); Taça «<> oo :;

,,,

ªÚSULAãªSEGUNDA'a'DAfªVIGÉNCIAº—fã“ '

Tera' vigência de até 12 meses, o fornecimento dos gêneros alimentícios pelos Í;agricultores familiares selecionados. É
3. CLÁUSULA TERCEIRA — VALOR E FORMA DE PAGAMENTO .)»

O Agricultor terá a garantia de venda e escoamento dº, seus r rnrliitns no n'a-rir de até
R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) !Tíífrjilnrªris'» nr., rir—mr. ; dades de
fornecimento da Secretaria Municipal de As sistem » »»"minl as r nmr »» qr »lndes e
características culturais e agricolas da região.

O pagamento será realizado até o dia 10 do mês subsequente à entrega do produto ,
de acordo aos volumes de produtos entregues até o último dia do mês anterior,
constantes nos relatórios de controle, sendo o depósito efetuado pela Prefeitura
Municipal de Ecoporanga em conta especifica de cada Agricultor Familiar, Conta- ' *
Corrente nº 5.506-9— Banco do Brasil, Agência 0844-3.

(JLA QUARTA OCABERPERIODICIDADE DE ENTReoAsº—D 8

Os Gêneros Alimentícios deverão ser entregues :> nada “».“ª dmc. nas segundas-
feiras.
Os Agricultores fornecedores serão respon saveif neto tranr urtr nos ali.-mntos até

,...

as unidades receptoras, sendo elas: Casa de Passagem C i »ài >h<> > in:", Centro de“WWW
RUA çUEL ON DÍA9 MENDONÇA N'720, CENTRO, ECOPORANGA/[LS— ( [P 29, ºf“) UW)

E—MA/L. com;atos.ecoporangafãlgmail.com /TEL.. (27) 3755- 2905 ])agínaZ



Qªrqfeztum de (Y:,copdmrrga
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Referencra da Assrstencra Socral CRAS Centro de Referencra Especralzado de
Assistência Social— CREAS, Casa do idoso São Joaquim e SantAna e i “fe talozzi
“Rosa de Saron".

As notas fiscais deverão ser emitidas no prÍlTlt'Etl'iíil dia util rir“; daria mes. of: acordo
controle de entrega de produtos por cada agricultor, rim/ermo serem entregues na
Secretaria Municipal de Assistência Social.

, SULA QUINTA DA DQTAÇÃO ORCAMENTARIA *
As despesas com o presente contrato correrão por conta do Orçamento para 2018 a
saber

Conta Corrente: 27.715.184 — Banco do Banestes
Agência: 120
Repasse via Fundo a Fundo

6 CLAUSULA SEXTA— DAS OBRIGAÇÓES DO CONTRMADO AGRICULTOR
FAMILIAR.“

Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Socrais flo ererno Federal e
manter seu cadastro atualizado;

Possuir Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP) atualizada:

Dispor do Talão do Produtor (a) Rural que é o principal documento que permite ao
agricultor executar a venda direta dos seus produtos;

Assinar o termo de Adesão e se comprometer com a entrega dos produtos,
conforme Manual Técnico Operacional SETADlZS/ ESAM r º ' Dil) n";

Atender as FIOHWBS dO MllilStÓTlC) (lí? Ãgrílíjllllirã, Pré :frrm. Ítl'l i;”- tr“;r*;i:'r1r')ritr'i '? iAAPA)e
no que couber, da Agência Nacional de Vigilâncwr (“'—.:rnitfma m um “mom/rw“ e de
outros órgãos de acordo com legislação municipal vigente. Cuando o prol utor for de
origem animal deverá, também, atender às normas de fiscalização dos Serviços de
Inspeção Federal, Estadual ou Municipal;

Apresentar Alvará Sanitário para os produtos processados, quando necessário; e

Se responsabilizar pela entrega de seus produtos na central de recebimento e
distribuição de alimentos ou estrutura congénere. Se apresentar dificuldades para
cumprir esta responsabilidade, informar a Gestão lªvluiwzipal no n'iomortto da
assinatura do termo de Adesão.

Entregar juntamente com a Nota Fiscal do produtor, por maria nom omitida, as
Certidões Negativas:
Certidão de regularidade do FGTS, Certidão negativa do det—ritos para com a
Fazenda Pública Estadual, Certidão negativa de debitos i'rabalt'tislas, Certidão

RUA SHE/UN IJIAS' MFNDONÇA N 20 CEN/RO EC ()POR lNG/l/l .É —( Iªi/'. S'? #5“ ( l “
E-MA/L. çgnlfwulm.cc(;])rjrqugfq4g17içrrl.com /7EL.. (2 7) 3755-2905 Pág/72613
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negativa de débitos para com a Fazenda Publica Mumcrpai e Ceitirho ii gain/a de
débitos relativos aos tributos federais e a divida ativa da iiniiíi

;7iwCLÁUSULA' SÉTIMAé-«DAS OBRIGAÇÓES DA CONTRATANTE
São compromissos do Municipio:

Transferir os recursos ao Agricultor Familiar, conforme vaior maximo de até R$
6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), por família, atraves de conta corrente
específica de cada Contratado;

Apreciar a prestação de contas apresentada pelo Agricultor Familiar;

Comunicar formalmente ao Agricultor Familiar quainuer ir'reçriilaridzidc ancorª-trada na
execução do presente Contrato:

Indicar um técnico de referência que sera o grªzstnr local 'if: iªroicio. tendo como
responsabilidades inerentes a função: planejar. «"-rientnr a mi'rinrmiizir, rvrrrnitorar e
fiscalizar as ações a serem desenvolvida" O I rim/writ .rmrtri (tifffil'ilblllzar
as unidades receptoras realizar ciamada pubiira ;. m : apito (ris 9i5irirultores,
receber e distribuir os produtos adquiridos, para seleç ao de :iririruitom' do )nroieto

Preencher e anexar o cadastro socioeconômico dos agricultores dis ponivel no
manual técnico operacional disponibilizado no sitio eletrônico da SETADES, que
deve ser preenchido por um Assistente Social do municipio devidamente registrado
no Conselho Regional de Serviço Social;

Elaborar de forma integrada e articulada com os flfillCl_lÍÍiil'Cf-= írtr—iiilizims. :; nªrinilha de
produtos a serem entregues a carla unidai 'e reir '“ m rir:: :irifnórilf :: iíiiw t'ªimjr'slo CDA
Estas informações devem ser inseri las rr:i "i iisíi fw “ir] ii

Proceder com os trâmites burocráticos necessárirzis para realizar a compra dos
produtos dos agricultores familiares, recebimento, armazenamento e fiistrii'irrição dos
alimentos adquiridos;

Promover a educação alimentar e nutricional, sanitária e ambiental com as unidades
receptoras dos alimentos sob sua responsabilidade administrativa, com o intuito de
formar hábitos alimentares saudáveis aos beneficiários atendidos, mediante atuação
conjunta dos profissionais de educação e do responsável técnico;

Orientar os recursos humanos envolvidos na em r irc?" Mioí iii:
Fornecer informações a SETfítDF 8 c ao '.,onlir lr iªrª—tinª, :? mrªiff itªlº“: f'ãi'iªif'ii'iriiªf'iO, a
respeito da execução do CD,/i:

Fornecer instalações físicas e recursos humanos nara n ramiramento o di tribuição : (_
de alimentos que possibilitem o pleno furmi"Winirtrito rio flªir/i (central de «.,
recebimento e distribuição de alimentos ou estrutura congénere),

ll
RUA SUL ! ()N DIAS MLNDONÇA, N" 20, (. [:N7RC) ECO/'()R/l /V(r' l ' " ( ) ]) “'),rªáfl'l—i'll'I/I

E—MA/L. C'wm(1/(1.3.r."”u)/mrangra (rig/Huilt_rrur_i_/EL..'( (; 7) .Wªíª'wi “('til/1614



Qºrefeítum cfe Ecoporanga
ESTADO DO ESPÍRITO _SAN'ro

DEPARTAMENTO DE LICI'IÉNCtiiiK F, r'íW'i'leAi'HS

Divulgar em lo'taia pi'llwlºrçraí info'rnírçõrúru gimrçiur r;.,='—3í:>ti'u" recursos
financeiros recebidos e aplicados para execução r

Apresentar a Prestação de contas dos recursos financeiros recebidos de acordo com '
o disposto na legislação do FUNCOP;

Apresentar ao Controle Social (Conselho de Segurança Alimentar e Null'iclOnal e. na
ausência deste, o Conselho Municipal de Assistencia Social ou Conselho de
Desenvolvimento Rural e Sustentável, na forma e no prazo estabelecido, o relatório
anual de gestão do CDA para aprovação;

Garantir a distribuição dos produtos nos locais prenatal>f*:ler'-.ir'ir—iss_ born como garantir
e zelar pela sua qualidade:

Formalizar e anexar O 'l'ern'irv rir?, AClÉ—ZSÃO rlo Agric.: lll l mnili»

Manter os recursos financeiros relativos a este instrumento em conta bancária
específica, em conformidade com o Plano de Aplicação, exclusivamente e
tempestivamente, no cumprimento dos objetivos do programa;

LÁUSULAIÓITAVA _,,apA_suBSTITUiçÃo_oo AGRICULTOR PARTICIPANTE » .,

a) Se ocorrer morte ou desistência de algum agricultor participante durante
a execução doProjeto, a prefeitura deverá encaminhar à SE í'fxljrlES uma
declaração de desistência. due (ir:-w: ser :'a-zªimrla rinlvr flgrlCtJllOr
(quando não for por faleíclmeritrr) ii*lf'rriª=."rir'i , r» “i “illa/fzr :izi rlr'zãifxlêricia e
8 (Quantidade i'lC; ;",irrwliiirws ]?i ”.fli'iªf'fifjrlll,r'.:ti"l-'",.«, Izzrizsenlnrirln ri montante

geral já pago, Ein caso de taleciirirtr'r'vr it'll lzir'rílirn' ("'/“ir“? certidão de
Óbito) do agricultor deve assinar o referido "lOÇ“ ;nronio,

b) Em caso de entrega de produtos fora. os ;tiarlrríiczx af,r_3líável8 de
qualidade, o(a) fornecedor(a) será advertido por escrito(a) pela equipe
técnica do projeto e em caso de reincidência. este será
automaticamente substituido por um cadastro reserva e encaminhado à
SETADES, parecer técnico/justificativa da substituição;

c) O municipio encaminhará à SETADES o “Cadastro socioeconômico” e
“Termo de Adesão" assinado pelo agricultor mi_rbstituto, elencado do
Cadastro de Reserva, constando relação cºrt prf-dutos que serão
comercializados por ele. e Resolução no assumiria aprrímando tal
substituição:

d) Ressallamos (iuri, para não lini/rtl aflfzv'nç—rª-rfã iu :nrrrrtgirllf) crªrn—v'oniadO,
e imprescindivr.;l que o figurinitçir sn;-un.: lutr'. iam-, ;,n ri fiz-lirêzvs no mesmo
valor total comprometirio pelo agricultorr flrjízirliivrlr'). i;. se, agricultor
desistente já tiver recebido alguma importância :içirir'tizl'ror siit'rzãtitiiio só
poderá receber a quantia faltante que estava previsto.

ÃUSULA NONAfº-á DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO '

RUA .S'l.,f'/JÍÍ.()/V UI,/IS ,il/Í/íiVi ” 'ilºllf'l, N“ :i), (_f/ffªr'lllli" ' "! ”" “"' ª' ' l l ÚlÍ/ª fu “ºff—fill). , . .. _ ,,,”4 -E—rlbl/LI gldlu'rI/ljik'tjt"try?/)CCLngg'H;;L'flgrllwlut'ffWi : ,i'lçi' i; &: Ruy __, "ng ] ".a/”(Ú



Qªrefeitum ([e Goºgrorzz'rrªçra
iifá'l'AiHi im last—ilei'rri '; mim

DP]%XRTA)1FNWY)tuctlrjinrrhyuiarrixitayrns

Ã"'séc'réia'ria r,ii_,r—.icrpai""2ié Assistênda Gocia “ir::wgmri f-r'fr':“:nirnrsviir; :; servidora
RAFAELLA CRISTTNE PEREIRA como responsável por; tªrfzndzncao rir» rntzieto. que
terá o direito de exigir o cumprimento de todos o item:: do contrato r: porierá entreoutros: '
Notificar o CONTRATADO, por escrito, pela ocorrência de eventuais imperfeições na
realização dos serviços contratados.

Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas «testo CCJi'x-t'fR/i'i'flííl sem o'ejuizo de
plena responsabilidade do ('IZONTRATADO perante n, rir MTV:».'r/mrªí.

GEÁUSULADÉCIMA — DO REAJUSTE

O presente contrato não sofrerá nennum reajuste,

---ÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRAS—"DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Ecoporanga/ES, para dirimir todas as rir'ividas que
porventura surgirem no cumprimento do presente Contrato, que não tenham
condições de serem elucidadas amigavelmente.

E, por estarem justos e acordados, firmam o presente em (”iii (três) vias de igual
forma e teor, para que surtem os riff-ritos Hymn i'i""',f«f'lg«ª- far, m pit-j;:írmca de
testemunhas adianto nomeadas

; r,,wçªçsarnriryw r (7, Tªl-' ”fê: AhtiÃ fit“, 2018.

i "«...'”W»y,»“,,pw
/ 1/1; li (5 ' ª "'I ”lº > Cªu [tf/g., ..,.( /

MUNICÍPIO DE ECERORANGAIES N'AVILSON FÉíªítf'ªfíiFQ/ªx COSTA
ELIAS DAL'COL CONTRATADO
CONTRATANTE

i

Qi, «.ª: [& _?“ ..,,

RA FA E i_,_t_.A,__ç;,,ãêª1rl'STtN É; DE r if i ra A i iii/A
,,“ pm

“(uai,—h» » («" f“ &'Ai./r, i,i,ii,i)l'!1,,—

TESTEMUNHA"

NOME: fãej' CPF:»ss«) l - _ /NOME ,kf—ºvvª/“V/º CPF: _5112373/QZLÓ?&

mm , WWW“, ._..r,,WWWWWWmcwuaequ ,MAMW
RUA SUP/JM” UI,/Lºi fil/C,T! 'I' 'A', i, A “:./i”, (,Ívª- “VH ,. ,ª : ., )],“vzf ,' i , ! l" “«ª NÍH'V-tllr'f)

[ª:—MAIL: gil/ªjªm.)517ur'o/erlgygiçrigjrf/'nri/V.("ii'r, "'/fl, : (XÍU 3,7: *— 17)«)_Q!'/lcló


