
a(

I

I

I

il

RUPLIII.ICA FED[:RA f IVA DO BRASIL
F]SI ÂI)0 I)O PARA

Gr)rcnlo N{un ic ipa} de ltaituba
I rrttdt' \lutticiprrl Jc I:rlLteaçit,

CONTRATO N." 0028/20I 8

j.

O MUNCíPIO DE ITAIUTBA. através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. pessoa iurídica de

áireito público interno, inscrito nO CNPJ t1' 25.31':- .'1'7110001-82, corn sede ri Rod. Transamazônica. s/tr.

comércio, cEp. 6g. I g0-01 0. na cidade de ltaituba" Estado do Pará. neste ato legaltnente representada por seu

Secretário Municipal de Educação. Exmo. Sr. Amilton Teixeira Pinho. brasileiro. casado. portador da

cédula de Identidade RG n' 28ó3609 SSP-PA e do cPF n" 586.5 19.772-04. dorniciliado e residente neste

municioio. doravanre denominado CoN]'RATANTE. e de outro lado cooPERTAF - COOPERATM
iApÀiói DA AGRIcuLTURA FAMILTAR. inscrita no cNPJ n" 29.40,1.831/0001-00. situada na Av.

Transamazônica. n. I945. Bairro Jardim das Araras, ltaituba-PA. devidamente representada pelo Diretor

presidente Sr. Adéliton da Conceição Souza Farias. portador da cédula de ldentidade RG n" 4039734

SSp/GO e CPF n" 645.052.862-115. doravante denominado(a) CONTRATADO(A). celebrarn o presente

contrato, sujeitando-se as nonras disciplinares dasLeis n" 11.94112009 e n" 8.666/93, e alterações

posteriores, iendo em vista o que consta ria Chamada Pública,o 2012201 7/001-DL, mediante as cláusulas e

condições que se seguem:

USULA PRIMEIRA:

l. E objeto desta contratação a- aquisiçào de GENEROS AI-IMENTiCIOS DA AGRICULTURA

FAMILIÁR pARA ALIMENTAÇÃO 
'gSC'Of-eR. para alunos da rede de educação básica pública. verba

FNDE/PNAE. para o ano de 2018. descritos no quadro previsto na cláusula Quarta- todos de acordo com a

chamada pública n.. 2012201 7/001-DL. o qual fica làzendo parte integrante d. presente contralo'

independentemente de anexação ou transcriçào'

CLÁUSULA SEGUNDA:

l. O(A) CONTRATADO(A) se comproÍnete a fornecer os gêneros alirnentícios da Agricultura Farniliar ao

CONTRATANTE conforme descrito na Cláusula Quarta desle Contrato

CLÁUSULA TERCEIRA:

l. O limite individual de venda de gêneros alimentícios do(a) CONTRATADO(A) para cada associado será

de até R$ 20.000,00 (vinte mil reaii por DAP por ano civil, referente à sua produção' confotme a legislação

do Programa Nacional de Alirnentação Escolar.

CLÁUSULA QUARTA:

l. Pelo fomecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo (no quadro), de Gêneros

Alirnenticios da Agricultura Familiar, o(a) CONTRÁTADO(A) receberá o valor total de R$-823 772'95

(oitocentos e vinte Jtrês mil, setecentos e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos).

2. O recebimento das mercadorias dar-se-á rrediante apresentação do Termo de Recebimento e das Notas

FiscaisdeVendapelapessoaresponsávelpe|aalimentaçãono|ocaldeentrega,consoanteanexodeste
Contrato.

3.opreçodeaquisiçãoéopreçopagoaofornecedordaagriculturafanriliarenocálculodopreçojádevern
estar incluídas as despesas com fi.tã. recursos huntanos e materiais. assim coulo com os encargos fiscais'

tr



t

I
ÍTT:PÚBLICA }I]DI.-II.A t'IVA DO T}RASIL

ESTADo I)O PARA
Cjoverno \{un icipal de ltâifilba
l- undr, \lLrniciprrl rJc Ij.dtrulrçà,'

sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento

das obrigações decorrentes do presente conÍrato.

4. O fomecirnento dos produlos deverá se dar confonne a Charnada Pública n" 2012201 7/001-DL' conl

entrega nos locais específicos de cada Polo, conforme a progrâmaçào do Setor dc Alirnentação Escolar.
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CLÁUSULA QUINTA:

l. As despesas decorrentes do presente contralo correrão à conta 
-das 

seguintes dotações orçâmentárias:

Exercício 2018 Atividade 12.306.0251.1.037 PROG. ALIMENTAÇÀO ESCOI-AR - PNAE. Classificação

Econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo: Exercício 2018 Atividade 12.30ó.0253.2.043 MANUT. DO

PROG. DE ALIMENTAÇÀO ESCOLAR - PEJA. Classificação Ecouômicâ 3.3.90.30.00 Material de

consumo: Exercício 2018 Atividade 12.306.025 I .2.019 MANUT. DO PNAL, INTECRAL / MAIS

EDUCAÇÃO, Classificação Econômica 3.3.90.10.00 Material d-e Consunro: Exercício 2018 Atividade

12.306.0252.2.041 MANUT. DO PROG. DL, ALIMENTAÇÀO ESCOI.AR - PRE - ESCOLA.

Classificaçào Econômica 3.3.90.i0.00 Material de Consumo: Exercício 2018 
^ti\idade 

12.306.0252.2.042

MANUT. PROG. DE ALIMTNTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC/CRECHE. Classificação F.conômica

3.3.90.30.00 Material de Consurnor Exercício 2018 Atividade 12.306.0251 .2.038 MANUT. DO PNAE -

INDÍGENA, Classificação Econôrnica 3.3.90.10.00 Material de Consumo.

CLÁUSULA SEXTA:

l. o CoNTRATANTE, após receber os docutnentos descritos nâ cláusula Quarta, alínea "a", e após a

tramitação do processo paia instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às

entregas do mês anterior.

CLÁUSULA SÉTIMA:

L O CONTRATANTE que não seguir a lonra de liberação de recursos para pagamento do

CONTRATADO. está sujeiio a pagamento de rnulta de 20á, mais juros de 0. l% ao dia. sobre o valor da

parcela vencida.

CLÁt]SULA OITAVA:

l. O CONTRATANTE se coÍnpromete em guardar pelo prazo estabelecido no § l1 do artiso 45 da

Resol CD/FNDE tf 26t20t3 as cópias das Notas Fiscais de Compra. os fermos de Recebimento e

Aceitabilidade, apresentados nas preslações de contas. benl como o Projeto

Alimenticios da Agricultura Familiar para Alimenlaçào Escolar e documentos ane

de Venda de Gêneros
xos. estando à disposição

para comprovação

CLÁUSULA NONA:

l. E de exclusiva responsabilidade do(a) CONTRATADO(A) o ressarcimenlo de danos causados ao

CONTRATANTE ou a terceiros, decoffentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo

ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.

CLÁUSULA DÉCIMA:

l*r'**,,,1I
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l. O(A) CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sobre os interesses particulâres
podeú:

I .l . modificar unilateralnrente o contrato para nrellror adequação às finalidades de interesse público.
respeitando os direitos do(a) CONTRATADO(A ):

1.2. rescindir unilaterâlmerte o contrato. nos casos de infraçào contratual ou inaptidão do(a)
CONTRATADO(A);

1.3. fiscalizar a e\ecuçào do contrato:

I .4. aplicar sanções nrotivadas pela inerecução total ou parcial do ajusle.

2. Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar caÍacÍerizÂda culpa do(a)
CONTRATADO(A), deverá respeitar o equilibrio econômico-financeiro. garantindo-lhe o aumenlo da

remuneração respectiva ou a indenização por despesas.iá realizadas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

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

eventualmente devidos pelo CONTRATANTE. ou. quando for o caso. cobrada.iudic ialmenle.

l. A fiscalização do presenle contrato ficará a cargo do respectivo fiscal de contrato. da Secretaria Municipal
de Educação. da Entidade Executora. do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e outras entidades

designadas pelo contratanle ou pela legislação.

CLÁUSULA DÉCIMA .TÍ]RCEIRA:

l. O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.' 2011220111001-Dl-. pela Resolução n' 26 do
FNDE,de 1110612013 e Resolução n'04. de 02/04/2015. pelaLei n'11.9.1712009.
aplicando subsidiariamente a Lei n' 8.666/93- em todos os seus termos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:

l. Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, nrediante acordo formal entre as partes, resguardadas

as suas condições essenciais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:

l. As comunicações com origem neste conlrato deverào ser formais e e\pressas. por meio de cana. que

somente terá validade se enviada ntediante registro de recebimento ou por fax. trartsrllitido pelas partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:

I

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

)tu
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l. Este Contrato. desde que observada à fornralizaçào prelilninar à sua efêtiraçào. por cana. consoante

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

interpelação judicial ou extrajudicial. nos segttintes casos:

I . I . por acordo entre as partes:

I .2. peta inobservância de qualquer de suas condições;

1.3. por quaisquer dos motivos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:

l. O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos mediante o cronograma

apresentado (Cláusula Quana) ou até i I de dezernbro de 201 8.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:

l. É competente o Foro da Cidade de Itaituba para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste

contrato.

2. E, por estarem assim. justos e contratados. assinam o presente instrumento enr 03 (três) vias de igual teor e

fonna, na presença de duas testemunhas.

Itaituba, 26 de janeiro de 20 I 8.

l AMILTON TE
I ur l)o CIP

HO - Secretário de Educaçào
AL Df, EDUCAÇÃO

Contralante

L*^ .zé á.,zazazÍ -OozZ'fuàzz
COOPERTA _ (](X)PERATI\'À TAPA,I DA AGRTCT]I,TI-RA FAMI LIAR

Adéliton da Conceição Souza Farias - Representânte Legal

Contratado(a)
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