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O MLJNCIPIO DE ITAIUTBA. atra\es do FUNDO NIUNICIPAL DE EDUCAÇAO. pessoa -iurídica de

direito público interno, inscrito no CNPJ n" 25.311.11210001-82. com sede à Rod. Transamazônica. s/n,
Comércio. CEP. 68. I 80-010. na cidade de ltaituba. lrstado do Pará. nesle ato legalmente representada por seu

Secretário Municipal de Educaçào. l:.xrno. Sr. Amilton Teixeira Pinho. brasileiro. casado. portador dâ
Cedula de Identidade RG n'2803609 SSP-PA e do CPF n" 586.519.771-0.1. domiciliado e residente neste

município, doravante denonrinado CONTRA lANl-tr. e de outro lado REGINALDO MONTEIRO LIMA,
portador(a) da Cédula de ldentidadc RG n" 638205 SSP/RO e do CPF n" 673.119.622-34. residente e

domiciliado(a) na BR 163 com Crislo Rei. idroponia Hidro Verde. Itaituba-PA. doravante denominado(a)
CONl'RATADO(A). celebrarr o presente contrato. sujeitarrdo-se as nornras disciplirrares das Leis no

I1.91112009 e n'8.666i9i. e alteraçoes posteriorcs. tendo ern \ista o que corrsta na Chanrada Pública n"
201220171001-DL, mediante as cláusulas e condições que se seguern:

CLÁT]SULA PRIMEIRA:

l. E objeto desra contraraçào a aquisiçào de GÊ.NEROS ALIMENTic los DA AGRICULIURA
FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÀO ESCOI-AR. para alunos da rede de educaçào básica pública. verba
FNDE/PNAE. para o ano de 2018. descritos no quadro previsto na Cláusula Quana. todos de acordo com a

chamada pública n.'- 20l,22017 /001-DL. o clual fica Íàzendo paÍe integrante do presente contrato.
independentemenle de anexação ou transcriçào.

CLÁUSULA SEGUNDA:

l. O(A) CONTRATADO(A) se compron']ete a Íbrnccer os gênenrs alinrenticios da Agricultura Familiar ao

CONTRATANTE confornre descrito na Cláusula Quarta dcste C ontrato. '

CLAUSULA TERCEIRA:

l. O lirnite individual de venda de gêneros alimentícios do(a) CONTRATADO(A) será de até R$ 20.000,00
(vinte rnil reais) por DAP por ano civil. reÍ'erente à sua produção. coulbrmc a lcgislação do Programa
Nacional de Alimentação Escolar.

CLÁUSULA QUARTA:

l. Pelo fomecimento dos gêneros alirnentícios. nos quantitativos descritos abairo (no quadro). de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar. o(a) CONTRATADO(A) receberá o ralor total de R$-5.066..10 (cinco
mil, sessenta e seis reais e quarellta centavos).

2. O receLrimento das mercadorias dar-se-á nrediante apÍesentaçào do Telnro de Recebimento e das Notas
Fiscais de Venda pela pessoa responsárel pela alirnentaçào no local de entrega- consoarte ane\o deste
Contrato.

3. O preço de aquisiçào é o preço pago ao folrrecedor da agricultLrra fanriliar e no cálculo do preço já devem
estar incluídas as despesas com frete. recursos hunranos e rnateliais. assirtt crr!l',Ü ctrm os encargos Íiscais.
sociais. comerciais. trabalhistas e previdenciários e quaisquer oLrtras despesas necessárias ao cumprimento
das obrigações decorrentes do presente contrâto
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4.0 t'ornecirnento dos produtos dererá se dar conÍbrnre a Chamada Pírblica n. 101220 | 7/001-DI-. corn
entrega nos locais específicos de cada Pólo. conlirrmc a programaÇào do Setor de Alimentação Escolar.
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l. As despesas decoffentes do presente contrato correrào à conta das seguintes dotações orçamenlárias:
Exercício 2018 Atividade 12.306.025t.1.037 pRoG. ALIMENTAÇÀO ESCOLAR - pNAE. Classificação
Econômica 1.3.90.30.00 Material de Consumo: Exercício 2018 Arividade 12.i06.025i.2.043 MANUT. DO
PROG. DE ALIMENTAÇÀO ESCOLAR - PEJA. Classificaçào Econômica 1.3.90.10.00 Material de
consunro: Exercício 2018 Atividade 12.306.025 I .2.039 MANUT. Do PNAE - INTEGRAL / MAIS
EDUCAÇÀO, Classificação Econômica 3.i.90.10.00 Material de Consumo: Erercicio 2018 Atividade
12.306.0252.2.04t MANUT. DO PROG. DE AI.IMENTAÇÀO ESCOLAR _ pRÉ - ESCOLA.
Classificação Econômica 3.3.90.30.00 Material de Consunro: Exercício 2018 Arividade 12.306.0252.2.042
MANUT. PROG. DE ALIMENTAÇÀO ESCOI.AR PNAEC/CRECHE. Ctassificação Econr}nica
3.1.90.30.00 Material de Consunro: Exercício 2018 Atividade 12.306.0251.2.038 MANLIT. DO pNAE -
INDÍCENA, Classificação Econômica 3.i.90.30.00 Marer.ial de Consumo.

(]LAT]STII,A ST]XTA:

I. o CONTRATANTE, após receber os docunrentos descritos na Cláusula euarta. alínea "a". e após a
tramitação do processo para instrução e liquidação. eÍ'etuará o seu pagamento no valor correspondente às
entregas do mês anterior.

CLAUSU LA Sf TIMA:

§m

l. o CONTRATANTE que não seguir a Íbrma de liberaçào de recursos pâra pagamenro do
CONTRATADO. está sujeito a pagamenlo de rnulta de 2%. nrais juros de 0.1% ao dia. sobre o valor da
parcela vencida.

Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas, bem como o projeto de venda de cêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar para Alinlenlação Escolar e documentos anexos. estando à disposição
para comprovaÇão.

CLÁUSULA NoNA:

CLÁUSULA OITAVA:

l. O CONTRATANTE se compromete enr guardar pelo prazo estabelecido no ll do arti 45 da
Resolução CD/FNDE n' 2612013 as cópias das Notas Fiscais de Compra. os Termos de Recebimento e

l. É de exclusiva responsabilidade do(a) CONTRAIADO(A) o ressarcimento rle danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuçào do contrato. não excluindo
ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalizaçào.

CLAT]SLLA DECI}IA:
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CLÁT]SULA QT]INTA:
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I . O(A) CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sobre os iltteresses particulares

poderá:

l.l. modificar unilateralmente o contrato para melhor adequaçào às tinalidades de interesse público,

respeitando os direitos do(a) CONTRATADO(A):

1.2. rescindir unilateralmente o contrato. uos casos de infração contratual ou inaptidão do(a)

CONTRATADO(A):

1.3. fiscalizar a execução do contrato;

1.4. aplicar sanções motivadas pela ine\ecução total ou parcial do ajuste.

2. Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrâto sem reslar caracterizada culpa do(a)

CONTRATADO(A). deverá respeitar o equilíbrio econômico-financeiro. garantindo-lhe o aumento da

remuneração respectiva ou a indenização por despesasjá realizadas.

CLÁUSULA DÉCIMÂ PRIMEIRA:

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

eventüalmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso. cobradajtrdicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

l. A fiscalização do presente contratô ficará a cargo do respectivo llscal de conlrato. da Secretaria Municipal

de Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alirnentagão Escolar - CAE e outras entidades

designadas pelo contratânte ou pela legislação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCf, IRA:

l. O presente contraro rege-se, ainda. pela chamada pública n." 2012201'71001-DL. pela Resolução no 26 do

FNDE, de 1710612013 e Resolução n" 04. de 02/04/2015. pela Lei n" 11.947/2009'

aplicando subsidiariamente a Lei n'8.666/93. em lodos os seus terlnos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:

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

as suas condições essenciais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:

l. As comunicações cont origem neste contrato deverão ser fonnais e expressas. por meio de carta. que

somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento ou por fax. transrnitido pelas partes.

CLÁUSULÀDÉCIMA SEXTA:
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l. Este Contralo. desde que obserYada à t'ornralização preliminar à sua etêtii ação. por carta. consoante

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

interpelaçào judicial ou extrajudicial. nos seguintes casos:

I . I . por acordo entre as partes;

1.2. pela inobservância de qualquer de suas condiçCres:

1.3. por quaisquer dos motivos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:

l. O presente contrato vigorará da sua assirratura até a entrega total dos prodtttos nlediante o cronograma

apresentado (C láusula Quarta) ou até 3 I de dezernbro de 201 8.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:

l. E competente o Foro da Cidade de ltaituba pam dirirnir qualquer contro\órsia que se originar deste

contraÍo.

2. E. por estarem assim. justos e contratâdos. assinarn o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e

forma, na presença de duas testemunhas.

Itaituba. 26 de-janeiro de 201 8.

AlllLTOtr* Tf IXE H() - Secretário de Educrtçâo

FT]NDO MLINICIPAL DE EDUCAÇAO
CoDtlalante

ALI)O EIRO I

Contralado(a )

Tertenrulltas
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