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coN'TRATO N." 0034/201 8

o MUNCIPIO DE ITAIUI'BA. através clo FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. pessoa jurídica de

direito público interno. inscrito no CNPi n" 25.3 17.77210001-82, corn sede r\ Rod. Transamazônica, s/n.

Conrércio. CEP. 68.I 80-01 0, na cidade de ltaituba. Estado do Pará, nesle ato legalmente representada por seu

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

Cédula de Identidade RG n" 2803609 SSP-PA e do Cl']F n" 586.519.771-04. do:niciliado e residente neste

rnunicipio, doravante denomirrado CON'IRATAN'IE. e de outro lado VALTER SILVA SALAZAR.
ponador(a) da Cédula de ldentidade RG n" 7410507 SSP/PA e do CPF n" 081.765.072-53. residente e

domiciliado(a) na Rodov. Transamazônica. km ,10. Vicinal do ll. com monte Nlori:i. Itaituba-PA. doravante

denominado(a) CON'IRATADO(A), celebram o presente conlrato. sujeitando-se as norrrlas disciplinares

dasLeis n. 11.94712005 e n" 8.666/9i. e alterações posteriores. tendo em vista o que consta na Charnada

Pública n' 20122017/001-DL. mediante as cláusulas e condições que se seguern:

CLAT;SULA I'RTMEIRÂ:

I. É objeto desta contraração a aquisiçâo de GÊNEROS ALIMEN IiCl()S DA ACRICULTURA
FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. para alunos da rede de educaçào básica pública. verba

FNDE/PNAE, para o ano de 2018. descritos no quadro previsto ra Cláusula QLrarta. todos de acordo com a

chamada pública n.' 201220171001-DL. o qual fica fazendo parte integrante do presente conlrato,

independentemente de anexaçào ou transcrição.

CLAUSULA SfGUNDA:

l. O(A) CONTRATADO(A) se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao

CONTRATANTE conforme descrito na Cláusula Quarta deste Contralo.

CLAUSULA TERCIIIRA:

1. O limite individual de venda de gêneros alimentícios do(a) CONTRATADO(A) serâ de ate R$ 20.000.00
(vinte mil reais) por DAP por ano civil. ref'erente à sua produção. confonne a legislação do Progranta

Nacional de Alimentação Escolar.

CLAUSULA QUARTA:

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

Alimentícios da Agricultura Farniliar, o(a) CONI'RATADO(A) receberá o valor total de R$-882.00
(oitocentos e oitenta e dois reais).

2. O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Tenno de Recebirnento e das Notas
Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alirnentaçâo no local de enlrega. consoante anexo deste

Contrato.

3. O preço de aquisição e o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no cálculo do preçojá devem
estar incluídas as despesas com frete. recursos humanos e rnateriais, assirrl corro 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.

4. O fomecimento dos produtos deverá se dar conforme a Charnada Pública n" 201220 | 7/001-DL, com

entrega nos locais específicos de cada Pólo. contbnne a programaçào do Setor de Alimentação Escolar.
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CLÁUSULA QUINTA:

l. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

Exercício 2018 Atiuidud" 12.306.0251.1.037 PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. ClassiÍicação

Econômica 3.3.90.30.00 Material de Consunrol Exercício 2018 Atividade 12.306.0251.2.043 MANUT. DO

PROC. DE ALTMENTAÇÃO ESCOLAR - PEJA, Classificaçào Econômica 3.3.90.30.00 Material de

Consumo: Exercício 2018 Atividade 12.306.0251.2.039 MANUT. DO PNAE INTEGRAL / MAIS
EDUCAÇÀO. Classificação Econônica 3.i.90.30.00 Material de Consumo: Exercicio 2018 Atividade

12.306.0252.2.041 MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÀO ESCOLAR - PRE ESCOLA.

Classificação Econômica 3.3.90.30.00 Material de Consunro: Exercício 201 8 Atividade 12.306.0252.2.042

MANUT. PROG. DE ALIMENTAÇÀO ESCOLAR - PNAEC/CRECHE. classificação Econômica

1.3.90.30.00 Material de Consumo: Exercício 2018 Atividade 12.306.0251.2.038 MANUT. DO PNAE -

INDÍGENA, Classificação Econômica 3.3.90.i0.00 Material de Consumo.

CLÁUSULA SEXTA:

|. O CONTRATANTE. após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta. alineâ "a". e após a

tramitação do processo para instrução e liquidaçâo. elêtuará o seu pagamenlo no valor correspondente às

entregas do mês anterior.

CLÁUSUL,{ SÉTIMA:

L O CONTRATANTE que não seguir a Íbrma de Iiberação de recttrsos para pagamento do

CONTRATADO, está sujeito a pagâmento de multa de 2oÁ, mais juros de 0.1% ao dia, sobre o valor da

parcela vencida.

CLÁUSULA OITAVA:

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

Resolução CI)/t-NDE n" 26/1011 as ctipias das Notas Fiscais de Compra. os Tenros de Recebimento e

Aceitabilidade, apresentados nas prestações de conlas. bem como o Projeto de Venda de Gêneros

Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos atrexos. estando à disposição
para comprovação.

CLÁUSULA NONA:

l. E de exclusiva responsabilidade do(a) CONTRATADO(A) o ressarcimcnto de danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros. decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrâto. não excluindo
ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalizaçào.

Ufufr" S7ú* s-À# V



Rt,PtiBl-lCA l:EDl,RA f IVA D0 llRASll
ESl ADo D() P,ARÁ

Glrvenrtr )\{unic ipal dc llainrt}a
l- unthr \lLrniiipirl Je LJuelçàrr

CLÁUSULA DÉCIMA:

I . O(A) CONTRATANTE em razão da suprernacia do interesse público sobre os interesses particulares

poderá:

I .1. modificar unilateralmente o contrato para rrellror adequaçào às finalidades de interesse público,

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

1.2. rescindir unilateralmente o contmto. r]os casos de infração corltratual ou inaptidão do(a)

CONTRATADO(A);

1.3. fiscalizar a execução do contrato;

1.4. aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

2. Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracÍerizad'a culpa do(a)

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

remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

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

eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou. quando Íbr o caso. cobrada j Lrdicialmenle.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

l. A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do respectivo fiscal de contrato. da Secretaria Municipal

de Educação. da Entidade Executora. do Conselho de Alirnentaçào Escolar - CAE e outras entidades

designadas pelo contratante ou pela legislação.

CLÁUSULA DECIMA Tf, RCEIR{:

l. O presente contrato rege-se. ainda, pela charnada pública n.o 20122017/001-DL. pela Resolução no 26 do

FNDE.de 1710612013 e Resolução n"04, de 02/0,1/2015. pelaLei n'11.94712009.
aplicando subsidiariamente a Lei n" 8.666193. em todos os seus ten.nos.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA:

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

as suas condiçÕes essenciais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:

l. As comunicações com origern neste contrato delerão ser formais e e\pressas. por meio de carta. que

somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento ou por Íàx, trarsmitido pelas partes.

v;w §:/ar^-s_@.Y



I([Ptit]l.lC^ l l:DlRÁ l lYA D() llRASlt
F,SI ADo t)O PARA

(l()vefllo lVí un iciJ)al de hait[bâ
Í' und.' \luniciprl Jc Lrlucuçâo

CLÁUSULA DECIMA Sf,XTA:

l. Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetiração, por carta, consoante
Cláusula Décima Quinta. poderá ser rescindido. de pleno direito, independentemente de notificação ou
interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

I . I . por acordo entre as partes;

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

1.3. por quaisquer dos motivos previstos ern lei.

cLÁusuLA nÉcm.l sÉrru,L:

I. O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos mediante o croÍlograma
apresentado (Cláusula Quarta) ou ate 3 I de dezernbro de 201 8.

CLÁUSULA DÉCIMA 0ITAVA:

i. E competente o Foro da Cidade de Itaituba para dirirnir qualquer contro\érsia que se originar deste
contrato

2. E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e
forma. na presença de duas testemunhas.

Itaituba.26 de.ianeiro de 201 8.

AlltLToN t'tatxf O - Secretário de Educação
FTIN DO IPAL Df, f,DUCAÇÀo

( ontralilnte

S:-!t/a,
VALTER SILVA SALAZAR

('ontlatado(a)

'lestemunhas
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