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COINTRATO N." 0040/201 8

O MUNCÍpto DE IT'AIUTBA. através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. pessoa jurídica de

Jil.eito públi.o interno, inscrito no CNPJ n" 15.i17.77110001-82. com sede à Rod. Transamazôtr ica' s/n'

comércio, cEp. 6g.1 80-010. na cidade de haituba, Estado do Pará. neste alo legalmente representada por seu

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

Cédula de ldentidade RG n" 28ó3609 SSP-PA e do cPF n' 586.519.772-0,1. dorriciliado e residetrte nesle

município. doravante denominado CONTRATANTIT. e de outro lado FRANCISCA DE ASSIS

p;NHÉIRO SOARES. portador(a) da Cedula de ldentidade RG n" l7ló707 l" Via PC/PA e do CPF n"

204.932.582-72, residente e dorniciliado(a) na Rodov. fransamazônica. Km 17. Ramal Sai Cinza. Km 09.

com Nossa Sra. Aparecida Sai cinza. Sítio ceu Azul. Itaituba-PA. doravante denominado(a)

CONTRATADO(A). celebram o presente contrato. sujeitâltdo-se as norlnas disciplinares das Leis tl"

11.94'7l20}g e n" 8.666/93- e alteraçties posteriores, tendo em !isla o que cotlsta na Charnada Pública n'

20122017i00l-DL. mediante as cláusulas e condições que se seguelr:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

CLÁUSULA SEGUNDA:

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

CONTRATANTE conforme descrito na Cláusula Quarta deste Contrato'

CLÁUSULA TERCEIRA:

l. O limite individual de venda de gêneros alirnentícios do(a) CONTRATADO(A) será de até RS 20'000'00

(vinte mil reais) por DAP por anã civil. reÍ'erente à sua produção, conÍbnne a legislação do Programa

Nacional de Alimentação Escolar.

CLÁUSULA QUARTA:

l. pelo fomecimento dos gêneros alirnenlícios. nos quantitativos descritos abairo (no quadro). de Gêneros

Alimentícios da Agricultuã Farniliar. o(a) CoNl'RAteDo(A) receberá o valor total de R$-12'724'50 (doze

mil, setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos)

2.Orecebimentodasmercadoriasdar.se-árnedianteapresentaçãodoTernrodeRecebimentoedasNotas
FiscaisdeVendapelapessoaresponsávelpelaa|imentaçãonolocaldeentrega.consoanteanexodeste
Contrato.

1. E objeto desra contrataçào a- aquisição de ciTNEROS At-lMEN',IÍCIOS DA AGRICLILTLIRA

FAMILIÀR pARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. para alunos 6a rede de erlucação básica pública' verba

nNOE,/PNeg. pâra o ano de 2018. descrito.,,o q'oà"' previslo na Cláusula Quana' todos de acordo com a

chamada pública n.. 2012201 7/001-DL. o qual fica fazendo pane integranle do presente contrato.

independentelnente de anelaçào ott trattscriçàu'

.o ao fornecedor da agricultura familiar e no cálculo do preço já devem

- recursos ltutnanos J materiais. assinr cotno com os encargos fiscais'
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3. O preço de aquisição é o Preço Pag

esrar incluidas as despesas c9m lretc
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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 confornle a Charnada Pública n" 2012201 7/001-DL' com

entreganoslocaisespecíficosdecadaPólo.conÍbrmeaprogralnaçãodoSetordeAlinrentaçâoEscolar.
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1. O CONTRATANTE se compromete em guardar

Resol CD/FNDE n ' 26/201-.1 as cópias das Notas

Aceitabilidade. aprescntados nas prestações de cont

Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimenlação

paÍa comprovação.

CLÁUSULA NONA:

Ç7 rwet tt-'t cc, de-,4".,,-t

CLÁUSULA QUINTA:

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

Exercicio )018 Atiuidud" 12.30á.0251.1.037 PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAp e- A!,-Çtassificação

Econômica 3.3.90.30-00 Material de Consumoi Exercicio 2018 Atividade 12 306'0253'2'043 MANUT' DO

;Rôã;;-illNlÉniÀaÀó ESCoLAR _ pEJA. classificação Econômica 3 3 ?o.lg99 lr4aterial de

consumo; Exercício 20tti Atividade 12.306.0251 .2.039 MANUT. DO PNAE - INTEGRAL / MAIS

;óüõÁôAó, Classificação Econômica 3.3.90.i0.00 Material d-e Consumo: Exercício .2018 Atividade

12.306.0252.2.041 MANUT. DO PROC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P\E^^- ESCOLA'

cl".rln*çao Econômica 3.3.90.30.00 Material de Cotrsunro: Exercício 2018 Atividade 12 306'0252'2'042

MANUT. pRoG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC/CRECHE. Classificação Econômica

3-3.90.30.00MaterialdeConsumo:Exercício20l8Atividadel2.306.025l'2.0]8MANtJT.DoPNAE.
INDÍGENA, Classificação Econômica 3.3 90 30'00 Material de Consumo'

CLÁUSULA SEXTA:

I.oCONTRATANTE'apósreceberosdocurtentosdescritosnaCláusulaQuana.alínea',a.',eapósa
i**iruçao do processo puiu inri.rçao e liquidaçào. efetuará o seu paganrento no valor correspondente às

entregas do mês anterior.

CLÁUSULA SÉTTMA:

l. o CONTRATANTE que não seguir a fonna de liberação de recursos para pagamento do

CONTRATADO, está su.ieito 
" 

p"à."it" de multa de 2%o' mais juros tle 0'l% ao dia' sobre o valor da

parcela vencida.

CLÁUSULA OITAVA:

pelo prazo estabelecido no § I I do artiqo 45 da
'Fiscais 

de Cotnpra. os Termos de Recebimento e

as. bem como o Projeto de Venda de Cêneros

Escolar e documentos anexos. estando à disposição
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l. E de exclusiva responsabilidade do(a) CONTRA',IADO(A) o ressarcimento de danos causados ao

CONTRATANTE ou a terceiros, de"orre,tes de sua culpa oü dolo na execução do contrato. não excluindo

ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização'

CLÁUSULA DÉCIMA:

l. o(A) CoNTRATANTE em Íazáo da supremacia do interesse público soble os interesses particulares

podeni:

l.l. modificar unilateralmente o contrato para ntelhor adequação às finalidades de interesse público.

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

1.2. rescindir unilateralmente o contrato, rlos casos de infração contratual 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 caÍactefizada culpa do(a)

CoNTRATADO(A), deverá ;p;;"; ; equilíbrio econômico-financeiro. galantindo-lhe o aumento da

remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas'

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

administrativo poderá ser descontada dos pagamentos

u. quando for o caso. cobrada jtrd icialmente'

l.Afiscalizaçãodopresentecontratoficaráacargodorespectivofiscaldecontrato.daSectetariaMunicipal
de Educação, da Entidade E*""rio.u. do Conõlho de Alimentação Escolar - cAE e outras entidades

designadas pelo contratante ou pela legislação'

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

l.opresentecontratorege-Se,ainda,pelacharnadap-ú.blica'n."20122017/001-DL.pelaResoluçãono26do
puob. de 1710612013 e Resolução n" ó4.de02104t2015' pela Lei no ll '94712009'

aplicando subsidiariamente a Lei n" 8 666/93' em todos os seus termos'

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:

l.EsteContratopoderáseraditadoaqualquertempo.medianteacordoforma|entreaspaíes,resguardadas
as suas condições essenciais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:

erão ser fonlais e expressas. por meio de carta' que

recebimento ou por fax. transmitido pelas partes'

? (1d-a9-r

l. A multa aplicada após regular processo

eventualmente devidos pelo CONTRA'tANTE o

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

I

l. As comunicações com origem ueste contrato dev

somente terá validade se enviada tnediante reçlistro de
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:

l.ESteContrato'desdequeobservadaàfornralizaçàopreliminaràsuaefeti''açào.porcarta.consoanle
cláusula Décima Quinta. poderá ser rescindido. de pleno direito' independentemente de notificação ou

interpelação judicial ou extrajudicial. nos seguintes casos:

I .l . por acordo entre as Partesl

1.2. pela inobservância de qualquer de suas condiçÔes:

I .3. por quaisquer dos motivos previstos em lei'

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:

l.Opresentecontratovigorarádasuaassinaturaatéaentregatotaldosprodutosmedianteocronograma
apresàntado (Cláusula Quàrta) ou até 3 I de dezembro de 201 8'

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:

1. E competente o Foro da Cidade de ltaituba para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste

contrâto.

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

forma, na presença de duas testemunhas'

Itaituba. 26 de janeiro de 201 8

AMILTON TE
t't \l)o )l IP

FRANCISCA D

HO - Secretário de Educação

AL DE fDUCAÇÃO
Contrataute

i E ASSIS PINf, NHEIRO SO-\RES
Contratado(a)

Testemunhas

L À

l.

2.


		2018-03-07T16:23:14-0300




