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REPÚBLICA FEDERATIVA DO I}RASIL

ESTADO DO PARA
Governo MuniciPal de ltaituba
Fundo MuniciPal de Ed ucaçào

CONTRATO N.'20190087

o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃo DA ITAITUBA, pessoa jurídica 
9" {1"1.-i1b]'^.o 

intemo' inscdto

no CNpJ no 25.317.77Z1OOOI-BZ, 
"om."áe 

à Rod. Transamazônica, s/n, Comércio, CEP. 68 180-010' na cidade de

Itaitub* Estado ao pa.a, neste aiá legal.ent" representada por seu Secretário Municipal de Educação' Exmo Sr'

Àmilton Têixeira Pinho, brasileiro, ãasado, portador da Céàula de ldentidade RG n" 2803609 SSP-PA e do CPF

.. .;!dà.ifl.ZZ2-04, domiciliado. ,".id"nt" nàste município, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro

lado TVANIEL Monlrs uinexnÀ, portador do CPF n' 387.896.982-15, residente e domiciliado na vicinal do

Cacau, Comunidade Som lesus, Sítio'àstrela Dalva, Itaituba - PA, doravante denominado CONTRATADO'

celebram o pÍesente .ont.u.o, ,ui.it*do.se a5 nornas disciplinares dasLeis n. l |.94712009 e n.8.666/93' e

alteraçO"s pósteriores, tendo em ústa o que consta na Chamaàa Pública n'001/2019-DL, mediante as cláusulas e

condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRÀ:

l. l. É objeto desta contÍatação a aquisição de GÊNEROS ALIMENT|CIOS DA ACRICULTURA FAMILIAR E

DO EMPREENDEDOR FAMILIAÉ NUNAI REMANESCENTES, PARA O ATENDIMENTO AO

pRocRAMA NACIONAL óe ÁilMfNreçÃo r'scOlan (PNAE), ano letivo de 2019, descritos no quadro

previsto na cláusula Quarta, todos de acoÍdo com a chamada Pública 001/2019 - DL, o qual fica fazendo paÍe

integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição'

CLÁUSULA SEGUNDA:

l.oCONTRATADOSecomprometeafomecerosgênerosalimentíciosdaAgiculturaFamiliaredo
Émpreendedor Familiar Rural p'ara o atendimento ao Programa de Alimentação Escolar ao C6NTRATANTE

\- conforme descrito na Cláusula Quarta deste Contrato'

CLÁUSULA TERCEIRA:

l. o limite individual de venda de gêneros alimentícios do coNTRATADO para cada associado será de até R$

20.000,00 (vinte mil reais) por DAÉ por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa

Nacional de Alimentação Escolar.

CL(USULA QUARTA:

'1. Pelo fomecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo (no quadro), o GONTRATADO

receberá o valor total de R-S-9.847,00 (nove mil, oitocentos e quarenta e sete reais)'

2. O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimentoe das Notas Fiscais

deVendapelapessoaresponsávelpelaalimentaçãonolocaldeentrega,consoanteanexodesleContrato.

3. O preço de aquisição é o preço pago ao fomecedor dos gêneros alimentícios, e no cálculo do preço já devem

estar incluídas as despeSas com irete, i"cursos humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais' sociais'
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comerciais, trabalhistas e previdenciiírios e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimentÕ das obrigações

decorrentes do presente contrato.

4. O fomecimento dos gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural deverá se dar

conforme a Chamada Éública n" o0l/2019-DL, com entrega nos locais específicos de cada Polo, conforme a

programação do Setor de Alimentação Escolar.

PRODLITO UND QTD TOTAL QTD, POR
PROG,

PROG VALOR
uNlrÁRIo

VA],OR TOTAL

ABÔBORA

KG

r 661 I 661 FUNI) RS 1.00
RS 4 992,00

BANANA
PRATA

l 912 19.12 FUND Íis 2,50 R$4 885,00

tusro toTeu Rs 9.8í7,00

1. O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no § I I do artigo 45 da ResoluÇão

CD/FNDE n" 26/2013 as cópias das Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade,

apresentados nas prestações de contas, bem como o Proj eto de Venda de Gêneros Alimenticios da Agricultura

Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, e

CLÁUSULA QUINTA:

l. As deSpesas decorrentes do presente contrato corerão à conta das seguintes dotações orçamentárias: Exercício

2019 Ati;idade 12.306.0251.i,037 PROG. ALIMENTAÇÃO ESCoLAR - PNAE, Classificação Econômica

3.3.90.30.00 Material de consumo; Exercício 2019 Atividade 12.306.0251.2.038 MANUTENÇAO DO PNAE -

indÍgena, Classificação Econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo; Exercício 2019 Atividade

t2.306.025t.2.03g MANUT. DO PNAE - NTEGRAL / MAIS EDUCAÇÃO, Classificação Econômica

3.3.90.30.00 Material de consumo; Exercício 2019 Atividade 12.306.0252.2.041 MANUT. DO PROG. DE

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - pRÉ - ESCOLA, Classificação Econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo;

Exercício 2ót9 Atividade 12.306.0252.2.042 MANUT. PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -
PNAEC/CRECHE, Classificação Econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo; Exercício 2019 Atividade

12306.0253.2.043 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO rSCOlAn - PEJA, Classificação

Econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo.

CLÁUSULA SEXTA:

l. O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos no itern 2 da Cláusula Quarta, e após â tÍamitação

do processo para instruçãô e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês

anterior.

CLÁUSULA SÉTIMA:

L O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do CONTRATADO, está

sujeito a pagamento de multa de 20Á, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da parcela vencida.

CL(USULA OITAVAI
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CLÁUSULANONA:

l. É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE

ou a terceiros, decoirentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta

responsabilidade à fi scalização.

CLÁUSULADÉCIMA:

1. O CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sobre os interesses particulares poderá:

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

Íespeitândo os direitos do CONTRATADO;

1.2. rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO;

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 çaracÍeÍizada culpa do

CONTRATAbO, deverá respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneraçào

respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.

CLÁUSULA DÉCIMÀ PRIMEIRA:

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

devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada j udicialmente'

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

1. A fiscatização do presente 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

CONTRATANTE ou pela legislação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCDIRA:

l. O presente contrato rcge-se, ainda, pela Chamada Pública n." 001/2019-DL, pela Resolução n" 26 do FNDE, de

1710612013 e Resolução n'04, de 0210412015, pela Lei n' 11.94712009, aplicando subsidiariamente a Lei no

8.666/93, em todos os seus termos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:

L Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardadas as suas

condições essenciais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:

l. As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente

terá validade se enviada mediante registro de recebimento ou por fax, transmitido pelas partes.
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CLIUSULA DÉCIMA SEXTA:

1. Este Contrato, desde que observada à formalização preliminff à sua efetivagão, por carta, consoante cláusula

Décima euint4 poderá sér rescindido, de pleno diráito,'independentemente de notificação ou interpelação judicial

ou extrajudicial, nos seguintes casos:

1.1 . por acordo entre as Partes;

1.2. pela inobservância de qualquer de suas condições;

1,3. por quaisquer dos motivos previstos em lei

v cLÁusuLA DÚcr}IA sÉrrur.l:

l. o presente conaato vigoraÍá da sua assinatura até a entrega total dos produtos mediante o cronograma

apresentado (Cláusula Quarta) ou até 3 I de dezembro de 2019'

CLIUSULA DÉCIMA OITAVA:

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

2. E, por estaÍem assim, justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teoÍ

e form4 na presença de duas testemunhas.

Itaituba, l9 de fevereiro de 20 19.

AMILTON TEIXI NHO - Secrctário dc Iducação
FUNDO CIPAL DE EDUCAÇÃO

Contratante

IVANIEL MOILAIS
Contratado

Testemunhas

RG/CPIi:

2 RG/CPF:

t.
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