
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Govemo Municipal de ltaituba
Fundo Municipal de Educação

CoNTRATO N." 20190088

o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ITAITUBA, pessoa jurÍdica de direito público intemo, inscrito

no CNPJ n" 25.317.772/OOOI-82, com sede à Rod. Transamazônica, s/n, Cornércio, CEP 68.180-010, na cidade de

Itaituba, Estado do Pará, neste ato legalmente representada por seu Secretário Municipal de Educação, Exmo. Sr.

Amilton Teixeira Pinho, brasileiro, casado, portador da Cédula de ldentidade RG n'2803609 SSP-PA e do CPF

n" 586.519-772-04, domiciliado e residente neste município, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro

tado RAIMUNDA LINDOETH SOUSA MUNIZ, portador do CPF n'387.905.802-49, residente e domiciliada na

Estrada de Barreiras, Km 45, Ramal Pedra Branca, Comunidade Bela Vista, Sítio Canaã, ltaituba - PA, doravante

denominada CONTRATADA, celebram o presente contrato, sujeitando-se as normas disciplinares das Leis no

11.94712009 e n" 8.666i93, e alterações posteriores, tendo em vista o que consta na Chanlada Pública n" 001/2019-

DL, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

t. l. É objero desta contraração a aquisição de CÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA ACRICULTURA FAMILIAR E

DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL REMANESCENTES, PARA O ATENDIMENTO AO
pRocRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), ano letivo de 20i9, descritos no quadro

previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a Chamada Pública 001/2019 - DL, o qual fica fazendo paÍe

integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

CLÁUSULA SEGI]}IDA:

1. A CONTRATADA se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do

Empreendedor Familiar Rural pàra o atendimento ao Programa de Alimentação Escolar ao CONTRATANTE

conforme descrito na Cláusula Quarta deste Contrato.

v cr.Áusur,l 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 DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa

Nacional de Alimentação Escolar.

CLÁUSULA QUARTA:

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

receberá o valor total de R$'8.100,00 (oito mil e cem reais).

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

de Venda pela pesSoa responsável pela alimentação no local de entrega, consoante anexo deste Contrato.

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

estar'inciuídas as despesas .o, ir"t., i"crrsos humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais,

comerciais, trabalhistas e previdenciiírios e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações

deconentes do presente contÍato'
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4.ofolnecimentodosgênerosalimentíciosdaagriculturafamiliaredoempreendedorfamiliarruraldeverásedar
conforme a chamada pública n" 001/2019-DL, com entrega nos locais àspecificos de cada Polo' conforme a

programaqao do Setor de Alimentação Escolar'
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-PRODUTO

Qru ror,ql PROG VALOR TOTAL

COLORAL PCT 5.400 5..100 I:UND RS t. 50 R§ 8 100,00

( US tO l orAl. RS 8.100,00

O CONTRATANTE se comPromete em guardar Pelo Prazo estabelecido no 1l o art o45daR ol

CD/FNDE n" 2612013 as coplas das Notas Fiscais de ComPra' os Termos de Recebimento e Aceitabilidade,

apresentados nas PrestaçÔe sdecontas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura

Fam iliar para Alimentâção Escolar e documentos anexos, estando à disposição Para comProvação

CLÁUSULA NONA:

responsabilidade à fi scalização'

CLÁUSULA QUINTA:

I.Asdespesasdecorrentesdopresenteconlratocorrerâoà^c.ontatasSeP'uintesdotaçõesorçâmentárias:Exercicio
2019 Atividade 12.306.025t.2'o;;'pnôt' oLilaENreçÀo r'iãoÜaR - PNAE' classificação Econômica

3.3.90.30.00Materialdeconr,,o;e*""í"ioz0rsAtivid;de12306025l2038MANUTENÇÃODOPNAE-
rndíeena. classificação u*"0ilr#"';.i.õ03;íó 

" ú;;"i 
- 
d" conruro, Exercício 20le Atividade

12376.0251.2.039 MANUT. Oô"i'Nee - INTEGRAL l.pteis e'puceÇÃo' classificação Econômica

3.3.90.30.00 Materiat de Conruío; f*"].i"io"ZOiS Atividade _12.306.0252.2.X41 
MANUT DO PROG DE

ALMENTAÇÃO ESCoLAR -'i'ib:;ióôiÃ, õrassincaçao rconômica 3.3.90.30.00 Material de Consumor

Exercício 2019 Atividade rzjü'oxíi'oiz' MANUT ,PRoG DE ALIMENTAÇÃo ESCoLAR -
PNAEC/CRECHE, Classifrcaçao Éi""".i"" 3.3.90.30.00 rraateriai oe consumo; Exercício 2019 Atividade

12.3o6.o2s3.z.o43MANUTENÇiõ óô inóc«a.r.ae DE ALTMENTAÇÀo ESCOLAR - PEJA, classificação

Econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo'

CLÁUSULA SEXTA:

l.oCoNTRATANTE,apÓsreceberosdocumentosdescritosnoitem2daCtáusulaQuarta,eapósatramitação
do processo para instruçâo e riquúaçao' efetuará o t"u pugu"* no valor correspondente às entregas do mês

anterioÍ.

CLÁUSULA SÉTIMA:

l. o .'NTRATANTE que não seguir a forma de liberaçâo de recursos para pagamento da coNTRATADA' está

sujeito a pagamento a. ,rt,u o" iizi]'"it i""t ãt o' rv" ao dia' sobre o valor da parcela vencida

CLÁUSULA OITAVA:

1.ÉdeexclusivaresponsabilidadedaCoNTRATADAoressarcimentodedanoscausadosaoCONTRATANTE
ou a terceiros, decorrentes o. ,r-uãipã' or' ãàio nu .*..ução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta
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CLÁUSULÀDÉCIMÀ:

1. o CoNTRATANTE em razão da supÍemacia do interesse público sobre os interesses particulares poderá:

l.l. modifrcar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público'

respeitando os direitos da CONTRATADA;

l.2.rescindirunilateralmenteocontrato,noscasosdeinfraçãocontratualouinaptidãodaCoNTRATADA:

1.3. fiscalizar a execução do contrato;

1.4, aplicar sançÕes motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste'

restar caracterizada culPa da

o-lhe o aumento da remuneração2. Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem

ó'oNineieba, deverá respeitar o equitíbrio econômico-financeiro' garantind

ispectiva ou a indenização por despesas já realizadas'

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

l'Amultaaplicadaapósregularprocessoadminisrrativopoderáserdescontadadospagamentoseventualmente
iltd;t ü;ãôúnÁreNis ou, q'ando for o caso' cobrada judicialmente'

CLÁUSULA DÉCIMÀ SEGIJNDA:

l.Afiscalizaçãodopresentecontratoficaláacargodolespectivofiscaldecontrato,daSecretariaMunicipalde
Educação, da Entidade e*""rroru, io càn.Jt o á""etir.ntuçao Escolar - cAE e outras entidades designadas pelo

CONTRATANTE ou Pela legislação'

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

l.oplesentecontratorege-Se,ainda,petaChamadaPúblican."00l/20l9.DL,pelaResoluçãon.26doFNDE'de
t7lo6l2ot3 e Resolução * oq,'i"'o5ioiíoii, p"tu Lei n" 11.94712009' aplicando subsidiariamente a Lei n"

8.666/93, em todos os seus termos'

CLÁUSULA DÉCIMÀ QUARTA:

l. Este contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acorclo formal entre as partes, resguardadas as suas

condições essenciais'

CLÁUSULA DÉCIMÀ QUINTA:

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

àrá validade se enviada mediãnte registro de recebimento ou por fax, transmitido pelas parles'

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:

l. Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, por carta, consoante cláusula

oe.ú ôrirá poaera sêr ,escinàiãã, o. fr*o diráito,'independentemente de notificação ou interpelação judicial

ou extrajudicial, nos seguintes casos:

X
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1.1. Por acordo entre as PaÍes;

1.2. pela inobservância de qualquer de suas condições;

1.3. por quaisquer dos motivos previstos em lei'

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMÂ:

l. O presente contrato vigorará da sua assinatura até a 
'entrega 

total dos produtos mediante o cronograma

.pr."..iiãã" iôrar.ula Quaria) ou até 3 I de dezembro de 2019'

- clÁusuuDÉcIMAoITAvA:

l.ÉcompetenteoForodaCidadedeltaitubaparadirimirqualquercontrovérsiaqueseoriginardestecontrato.

2. E, por estarem assim, justas e acordadas' as partes assinam o presente instrumento em 03 (Íês) vias de igual teor

" 
foiru, nu pt.t"nça de duas testemunhas'

Itaituba, l9 de fevereiro de 2019

AMILTON TEIXE õ - Secretário de Educa ção

FUNDO MU AL DE EDUCAÇ Ão
C ratante

b. 5 o -u Ç c1 *tt .".'tt3al,-r
inuNo.c LINDoETH SOUSA MUNIZ

ContÍatada

RG/CPI]':

RG/CPF

Testemunhas
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