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CoNTRATO N" í4512018

CoNTRATO PARA AQUISIÇAO
oÉNenos Runaeuríctos
AGRICULTURA FAMILIAR PARA
ALIMENTAÇÃO ESCOUER, QUE ENTRE S!

CELEBRAM A PR.EFEITURA MT'NITIPAI-

DE SANTA IZABEL, SOB y'

IN'{"ÉRVENIENCIA DA SECRETÀRIÂ
MuNrctPAt- DE EDUCAÇÃo ccnn $?v\hli\
I-IUNGRIA IIMA -'$Rt.'FCI II'iFORMAT"'

t

clÍ nnul$cípls DE sÂhlrÂ IZABEL Do pl*nÁ, pessoa irrrí,:liça e tlirettc público, atraltrás c1* sii.rít

\
Êrefeitura Muiricipalcom sede no PALACIO MUNICIP/\L CAP. NOÉ DÉ: CARVALFIO' nesÍ:s (:;idi'idt' de

Santa lza,".iel do Estadc clo Pará, na av. Baráo do Rio Branco' l'l' 1060, CEP: §87§0 ü(lÜ' corrt

cNpJ/MF no. 05.171.699/0001-76, doravante denominada CoNTRA]-ANTE, representada n*;i.g tricr

peto Prefeito, sr. EVANDRO BARROS WATANABE, brasileiro, casado, prefeito munrcipai ce $anta

lzabeldot]ará,inscrritonoCPF/MFsobonÔ304.410.562-53,oAtsiPArr"6.584',iesirletitee
oomiciliado na cidade de santa lzabel do Pará, na Tv. José Amâncio, número 1522', Ct-F íjíl i 9c"

000, doravante denominada coi'tTRATANTE, juntamettte com a SECRETARIA Mui§lcipÀL LJi;

EDUÜ,ô.ÇAO representada neste ato por sua secretária, senhora ELLEN CRISTINA Lt/'\ tlFlt-li:

Á.t-VtS, brasileira, norneada airavés de L)ecreto Municipal n": 003i2017, restdente e donri;iiii-ici'r rro

I\.4uiricípio cie Santa izabel Co Pará, CEP: 68.790"000, e o GRIJPO$ lt{FORMAIg OZA}JA }itiillGhit';t

LIMA, inscriia no cpF de n.': 334.4g7.792-s3. DAP n': $DW033448779253150ô'i60637, í,esi'i â'r(]

representado peta a senhora OZANA t{UNGRIÁ LlM,À, inscrita no CPI- de n": 334.487 7911-51}, i)":'i}

n.: sDW03344g7792531506160ô37, c«:m sede no RAMAL ÜO pRA"rA, rro Municípic de sania i;r;rlrei

clo pará, CEp: 68.7g0-000, dorevante cienominado CQNTRATADO i'esolvem celebr'ar (: ir:-'?i+'11í:

contrato, realizado mecliante procedimento licitatório, n:l modalir:ladr; CHAMADA PiJüL'iiiA l§"

oo2l2o1g/pMSlp, resolrrem celebrar o presente contrato rriediante ás cláusulas que .§e seguern.

O presente contrato se destina a aquisição de GÉNEROS Ai-li:N-fíCIOS DA AGRICU;1URA

FAMILIAR E EMPREE}.IDL-DOR FAMILIAR RUT'(Â1., t1ESl'Ii']ADCIS AO ATEh{L]iI\íEhil"iJ DO

pRocR,\MA NACTONAL DE ALiIúÊ.NTAÇ.ÂO ESCOLA.Ii (pl'JAE), rios inoldes da Lei n':'1'1"§tl./i?ÜÜg'

Lei n": 11.326t2006, Resoh.tção/ÜD/FNDE N': 25i2Ü12., ResoluçâoicD/FNDE No 2Al2l13'

Resoluçáo/CD/FNDE l,!,,: 38/2009 e Resolur;ão/CD/FhlÜF- n" 04 cle Ü8/04/2015, para a S'ecretaria

Municipal de Educaçâo cio rv-lurricípro cie $anta lrab,i:l, í4 fiil de trtender *s necessidades e desejcrs ;crs

educandos no ano letivc <!e 2C1 B, desc.ritos nes itens eniimeraiii:s na Cláusula Terceira, todüs cle:
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coMISSÃo pnnmANEI\TE DE LICITAÇAo
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§: x'tlresstt n"; 2 -$§i?0 I Íi
acordo com a Chamada Pública n': 002t2018, o qual fica fazendo parte integrante do prese

contrato, independente de anexação ou transcriçáo. Nas especificaçóes seguintes:

O CONTRATADO se rcompromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao

CONTRATANTE confgrme descrito no P§eto de Venda de gêneros Alimentícios da Agricultura

Familiar parte integrante deste instrumento.

O limite individual dê venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar é do Empreendedor

Familiar Rural, neste ato denominado CONTMTADOS será de até R$ 20.000,00 (vinte mil) reais por

DAp por ano civil, refereflte a sua produçáo, conforme a legislaçáo do Programa Nacional de

Alimentação Escolar.

OS CONTMTADOS FORNECEDORES deveráo informar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário-

MDA os valores individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda de Gêneros AlimentÍcios,'

consoante o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação

Escolar, em no máximg 30 dias, após a assinatura do contrato, por meio de ferramentas pelo MDA.

O lnício para entrega das mercadorias será imediatamente, sendo o prazo do fornecimento até o

término da quantidade adquirida ou até a vigência do Contrato.

a) A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades requeridos pela

CONTRATAi{TE, de acordo com a Chamada Pública n": 002/2018 e do cronograma a definido

pela SEMED

b) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentaçáo do Termo de Recebimento e

Notas Fiscais de Venda pela pessoa Responsável pela alimentação do local de entrega,

consoante o anexo neste contrato.
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ITEM DESCRTçAO/

ESPECIFICAÇÃO

UNIDADE QUANT. VLR

UNITARIO

VALOR TOTAL

PRODUTO BANANA JN 12,000.00 ),50 RS 16.000,00
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pelo fornecimento dos rgêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de venda de

Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o CONTRATADO receberá o valor de R$ í6'000'00

(Dezesseis mil reais), respeitando a seguinte planilha:

a

No valor mencionado na cláusula quarta estáo incluÍdas as despesas com frete, recursos humanos e

materiais, assim comor os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e

quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente

contrato.

As despesas decorrentes;do presente contrato correrão á conta das seguintes dotações orçamentárias:

Unidade Orçamentária: 040í - Fundo Municipal de Educação

PT í2 306 00122.081- l.lllanutenção da Alimentação Escolar

121220002 2.079 - pperacionalizaçáo da Secretaria Municipal de Educação
i

NATUREZA DA DESPESA: 339030

O CONTMTANTE, apoB receber os documentos descritos na cláusula Quinta, alínea "b", e após a

tramitação do processo para instrução e liquidaçáo, efetuará o seu pagamento no valor correspondente

ás entregas do mês anterior. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTMTADO enquanto

houver pendência de liquidaçáo da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência

contratual.
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ITEM DESCRIÇAO/

ESPECIFIC^çAO

UNIDADE QUANT. VALOR

UNITARIO

VALOR TOTAL

}RODUTO BANANA -iN i2,000.00 ),50 r$ r 6.u00,00
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O CONTMTANTE que nâo seguir a forma de liberaçáo de recursos para pagamento ao CONTMTADO

FORNECEDOR, deverá pagar multa de 2o/o, mais juros de 0, í % ao dia, sobre o valor da parcela vencida.

Ressalvados os casos quando não efetivados os repasses mensais de recursos do FNDE em tempo

hábil.

^ 
Os casos de inadimplência da CONTRATANTE proceder-se-á conforme o §í', do art' 20 da Lei n":

1 1 .g47 t2OOg e demais legislaçóes relacionadas.

O CONTMTADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das Notas

Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos paÉicipantes do Projeto de Venda de Gêneros

Alimentícios da Agricultura Familiar Alimentaçáo Escolar, estando a disposição para comprovaçáo.

ãu.. 93.!,

O CONTRATANTE se compromete a guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos das Notas Fiscais de

Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentado nas prestações de contas, bem como

o Projeto de Venda de Gêneros.

É de exclusiva responsabilidade do CONTMTADO FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados

ao CONTMTANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, nácr

excluindo ou reduzindo e§ta responsabilidade á fiscalizaçáo.

O CONTRATANTE em razâo da Supremacia do lnteresse Público sobre os lnteresses Particulares

poderá:

a) Modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação ás finalidades de interesse público,

respeitando os direitos dos CONTRATADO;

b) Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infraçáo contratual ou inaptidáo do

CONTMTADO;

c) Fiscalizar a execuçáo do contrato;

d) Aplicar sançóes motivadas pela inexecuçáo total ou parcial do ajuste.

Sempre que a contratante alterar ou rescindir o cotttrato sem culpa do CONTRATADO, deve respeitar o

E)b."^.*



PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ.,J.
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equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneraçáo respectiva ou indenizaçáo

despesas já realizadas.
T r't,,

A multa aplicada após regular processo adminlstrativo poderá ser descontada dos pagamentos

eventualmente devidos pelo CONTMTANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

A fiscalizaçáo do presente, contrato ticará a cargo da Secretaria Municipal de Educação, da Entidade

/\ Executora, do Conselho de,Alimentação Escolar- CAE.

O presente contrato re§feise, ainda, pela Chamada Pública n": OO212O18- SEMED, pela Resoluçáo

CD/FNDE n'38/2009 e pela Lei n': 11.g47t2}Og e o dispositivo que a regulamente, em todos os seus

termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omisso.

Este contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes,

resguardadas as suas condlções essenciais.

As comunicações com origem neste contrato deverâo ser formais e expressas, por meio de carta, que

somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento, por fax, transmitido pelas partes.

Este contrato, desde que,observada a cláusula vigésima, poderá ser rescindido, de pleno direito,

independentemente de notificação ou interpretaçáo judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

a) Por acordo entre as partes;

b) Pela inobservância de qualquer de suas condições;

c) Quaisquer dos motivos previstos em Lei,

I

O presente contrato terá prazo de vigência de 12 (doze) rneses, a contar da sua assinatura.

Salienta-se gue, o presente contrato, atenderá as necessidades do Calendário- Escolar, podendo ser
prorrogado ou aditado conforme os interesses da CONTMTANTE.
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CAMI§SÃO T'ERMÀNENTI, DU LICITAÇÀO

É Competente o Foro da ,Oomarca de $anta lzabel do Pará para dirirnir qualquer controvérsia que se

originar dêstê contrâto.

E, por estarem assim, juntos e contratados, assinam o prêsente instrumento em três vias de igual teor e

forma, na presença de duas testemunhas.

§anta lzabel do Pará, 25 de Setembro de 2018.

Elen C.ristina da Cruz Alves
Secretária de Educação
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PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

TE§TEMUNHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL I}E SANTA
PÁ.LÁCIO MUNICIPAI, CAP. NOE N&

IZABEL DO PAR.Á
CAR.VALI{O

33

OZANA HUNGRIA LIMA
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