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CoNTRATO No í48120í8

coNTRATo PARA aoutstÇÃo
oÊruenos euruerurícro§
AGRICULTURA FAMILIAR PARA A
ALIMENTAçÃo escolAR, euE ENTRE st
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL, SOB A
INTERVENIENCIA DA SECRETARIA
MUNtctPAL DE EDUcAÇÃo coru o sR.
ANTONIO MARCO BRITO.

O murulciplo DE SANTA IZABEL oo PaRÁ, pessoa jurídica e direito público, através de sua

Prefeitura Municipalcom sede no PALACIO MUNICIPAL CAP. NOE DE CARVALHO, nesta cidade de

Santa lzabel do Estado do Pará, na av. Baráo do Rio Branco, No. 1060, CEP: 687g0-000, com

CNPJ/MF no. 05.171.699/0001-76, doravante denominada CONTRATANTE, representada neste ato
pelo Prefeito, Sr. EVANDRO BARROS WATANABE, brasileiro, casado, prefeito municipal de Santa

lzabel do Pará, inscrito no CPF/MF sob o no 304,410.562-53, OAB/PA no 6.584, residente e
domiciliado na cidade de Santa lzabel do Pará, na Tv. José Amâncio, número 1522, CEp:68.790-
000, doravante denominada CONTRATANTE, juntamente com a SECRETARIA MUNICIPAL DE

EDUCAçÃO representada neste ato por sua Secretária, a senhora ELLEN CRISTINA DA CRUZ
ALVES, brasileira, nomeada através de Decreto Municipal n": OO312O17, residente e domiciliado no

Município de Santa lzabel do Pará, CEP: 68.790-000, e o senhor ANTONIO MARCO BRITO, inscrito

no CPF de n": 593.432.812-34, DAP n": SDW0593432812341706160738, cod sede no Ramat do

Clovis/Comunidade Santa Rosa, no Município de Santa lzabel do Pará, CEP: 68.790-OOO, doravante
denominado CONTRATADO resolvem celebrar o presente contrato, realizado mediante procedimento

licitatório, na modalidade CHAMADA PÚBLICA N': 002/2018/pMslp, resolvem celebrar o presente

contrato mediante ás cláusulas que se seguem:

o presente contrato se destina a aquisição de GÊNERoS ALTENTÍctos oR AGRTCULTURA

FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), nos motdes da Lei n :11.94Tt2009,
Lei no: 11.32612006, Resoluçâo/CD/FNDE N': 25t2012, Resolução/CD/FNDE No 26t2013,
Resolução/CD/FNDE No: 38/2009 e Resolução/CD/FNDE n" 04 de OBtO4t2O15, para a Secretaria

Municipal de Educaçáo do Município de Santa lzabel, a fim de atender as necessidades e desejos dos

educandos no ano letivo de 2018, descritos nos itens enumerados na Cláusula Terceira, todos de

acordo com a Chamada Pública n': 00212018, o qual fica fazendo parte integrante do presente
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DE CALINHA 4.032,00

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

CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de gêneros Alimentícios da Agricultura

Familiar parte integrante deste instrumento.

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

Familiar Rural, neste ato denominado CONTRATADO§ será de até R$ 20,000,00 (vinte mil) reais por

DAP por ano civil, referente a sua produçáo, conforme a legislação do Programa Nacional de

Alimentaçáo 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 máximo 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

CONTRATANTE, de acordo com a Chamada Pública n": 00212018 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.

ITEM DESCRTÇAO/

ESPECIFICAÇÃO

UNIDADE QUANT. VLR

UNITARIO

VALOR TOTAL

t7 JN i3.4 I 0,00 t,42

.A

A



o.nãr-:J",§à\

ffMPREF'EITURA MUNICIPAL DE SÀNTA IZABEL DO PARÁ
PALÁCIO MUNICIPÀL CAP. NOE DE CARVALHO

coMrssÃo pnnMANENTE DE LTCTTAÇÃO

§lt'u*rssrl x": ?{{ri2$ §S

Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de venda de

Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o CONTRATADO receberá o valor de R$ 14.032,00

(Quatorze mil e trinta e dois reais), respeitando a seguinte planilha:

^ ESPECTFTCAÇÃO

OS DE GALINHA 3.4 I 0,00

No valor mencionado na cláusula quarta estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e

materiais, assim como os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e
quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigaçóes decorrentes do presente

contrato.

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

Unidade Orçamentária: 040í- Fundo Municipalde Educação

PT 12 306 0012 2.081- Manutenção da Alimentação Escolar

12122 0002 2.079 - operacionllização da secretaria Municipal de Educação

NATUÀEZA DA DESPESA: 339030

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

tramitação do Processo para instruçáo e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente
ás entregas do mês anterior. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATAbO enquanto

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

contratual.
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ITEM UNIDADE QUANT. VLR

UNITAR!O

VALOR TOTAL

7 JN \,42 4.032,00
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O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento ao CONTRAT

Os casos de inadimplência da CONTRATANTE proceder-se-á conforme o §1', do art. 20 da Lei n':
1 1 .947 l20Ag e demais leg islações relacionadas.
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O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das Notas

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

Alimentícios da Agricultura Familiar Alimentação Escolar, estando a disposiçáo para comprovação.

O CONTRATANTE se compromete a guardar pelo prazo de 05 (clnco) 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 CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados

ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não

excluindo ou reduzindo esta responsabilidade á fiscalização.

O CONTRATANTE em razão 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 infração contratual ou inaptidáo do

CONTRATADO;

c) Fiscalizar a execução do contrato;

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

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

equilíbrio econÔmico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneraçáo respectiva ou indenizaçáo por
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FORNECEDOR, deverá pagar multa de 2%, mais juros de 0,1o/o ao dia, sobre o valor da parcela

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

hábit.
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despesas já realizadas.

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

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

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação, da Entidade

Executora, do Conselho de Alimentação Escolar- CAE.

O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública n": 0A212018- SEMED, pela Resoluçáo

CD/FNDE n'38/2009 e pela Lei n": 11.94712009 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 condiçÕes essenciais.

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, por fax, transmitido pelas partes.

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

independentemente de notificaçáo 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.

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

Salienta-se que, o presente contrato, atenderá as necessidades do Calendário- Escolar, podendo ser
prorrogado ou aditado conforme os interesses da CONTRATANTE.

rtrtu /ve'á



\";. eF 
"a7PRBFEI'T'UII.A MUNICIPAL DE §,dNT,d IZABEI, DÜ PÀRÁ -4I1,, I:-:.

pALÁcr() MUNICIpÀL clp. NoE Do c,aRV,A.LHCI Áç'. 
-%

coMrssÃo PERMANENTE DE LrcrrAÇÃo 
H_, ?§:ç,I §,'"

,

E Competente o Foro da Comarca de Sania lzabel do Pará para dirimir qualquer controvérsia que se

originar deste contrato.

E, por estarenr assim, juntos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias cle igual teor e

forma, na presença de duas testemunhas.

Santa lzabeldo Pará, 25 de Setembro de 2018,

Asín.do dê íoÍmà dlgllàl poÍ
EVANDRO BARROS EvANDRoBARRos

WATANABE:30441 05625J :wAreNeee,:oletosczs:

PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL üO PARÁ

TE$TEMUNHAS:

1).

2\.
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SÉCRETARIA MU

ANTONIO MARCO BRITO
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