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AGRICULTURA FAMILIAR PARA À-.,+ OI\;V
ALTMENTAçÃo rscoLAR, euE ENTRE st -r#
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL, SOB A
INTERVENIENCIA DA SECRETARIA
MUNIcTPAL DE EDUcAÇÃo colvt o sR.
GILBERTO OLIVEIRA REIS GRUPO
INFORMAL GILBERTO REIS E OUTROS.

O mUrutCiplo DE SANTA IZABEL DO PARÁ, pessoa jurídica e direito público, através de sua

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

Santa lzabel do Êstado do Pará, na av. Barão do Rio Branco, No. 1060, CEP: 68790-000, com

CNPJ/MF no. 05.171.699/0001-76, doravante denominada CONTRA'I-ANTE, representada neste ato

pelo F'}refeito, Sr. EVANDRO BARROS WATANABE, brasileiro, casado, prefeito municipal de Santa

Izabel 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, CÉP68.790-

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''. 00312017, residente e domiciliado no

MunicÍpio de Santa lzabel do Pará, CEP: 68.790-000, e o GRUPOS INFORMAIS GILBERTO REIS,

inscrito no CPF de no: 361.221.732-15, DAP n"',0361221732151606160907, com sede na Rua

Gilzitnaria, Vila de Americano, no Município de Santa lzabel do Pará, representada neste ato pelo

Senhor GILBERTO OLIVEIRA REIS, brasileiro, agricultor rural, inscrito no CPF de n": 361.221.732-

15, DAP tt" SDW 0361221732151606160907, portador da carteira de identidade no: 1966284,

doravante denomtnado CONTRATADO resolvem celebrar o presente contrato, realizado mediante

procedimento licitatorio, na modalidade CHAMADA PUBLICA N': 002/2018/PMSlP, resolvem celebrar

o presente contrato mediante ás cláusulas que se seguêm:

O presente contrato se destina a aquisição de GÊNEROS ALIENTÍCIOs DA AGRTCULTURA

FAMILIAR E EMPRÊEI{DEDOR FAMILIAR RURAL, DESTII{ADOS AO ATENDIMENTO DO

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÂO ESCOLAR (PNAE), nos moldes da Lei n"'.11.947t200g,

Lei no: 11.32612006, flesoluçãoiCD/FNDE No: 2512012, Resoluçáo/CD/FNDE N0 2612013,

Resoluçác,/CD/l-NDE Nn: 38/2009 e Resoluçáo/CD/FNDE n" 04 de 0810412015, para a Secretaria

:.i.i ce -Ç):r
;( '(*r \



PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOE DE CARVALHO
coMrssÃo pnnnnANENTE DE LrcrrlÇÃo

§I l'lt{:i;$$r xl" l'1"${v'2i} I i§

-'.,,4

,§
íà:..}

'.i?ô

Municipal de Educação do MunicÍpio de Santa lzabel, a fim de atender as necessidades e desejos ldn,n
educandos no ano letivo de 20'18, descritos nos itens enumerados na Cláusula Terceira, toOor'@N'
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l" ha,*'acordo com a Chamada Pública n"'. OO2I2O1B, o qual fica fazendo parte integrante do presenta''-, Ií - :.-').J ç\.j ?- __/
contrato, independente de anexação ou transcrição. Nas especificaçÕes seguintes:

ITEM DES

ESPECTFTCeÇÃO

AC/rXEIt{A

VALOR TOTAL

3.724,75 /

O CONTRATADO se compromete a fornecer

CONTRATANTE confcrme descrito no Projeto

Farn iliar parte inieg ra nte deste instru mento.

os gêneros alimentícios

de Venda de gêneros

da Agricultura Familiar ao

Alimentícios da Agricultura

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

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

DAP por ano civil, referente a sua produção, conforme a legislaçáo do Programa Nacional de

Alimentaçâo Escolar.

OS CONTRATADOS FORNECEDORES deverão informar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário-

MDA os valores indivitjuais de venda dos participantes do Projeio de Venda de Gêneros AlimentÍcios,

consoante o Projeto de Venda de Gêneros AlimentÍcios da Agricultura Farniliar para Alimentação

Escolar, em no máxirno 30 dias, apos 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 ncs locais, dias e quantidades requeridos pela

CONTRA

@
TANTE, de acordo com a Chamada Pública n": 002/2018 e do cronograma a definido

UNIDADE QUANT. VLR

UNITARIO

VALOR TOTAL

\BOBORA ((l r.2s0,00 \.70 3.$ 4.625,00 r
t)- (C r.585,00 2.3 5

R$ 8.349,75
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b) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebim.r{õU,,*9fr{ 
E

Notas Fiscais de Venda pela pessoa Responsável pela alimentação do local Oe entreq]âr.,*À-,:;:;
consoante o anexo neste contrato. \ :i nP'

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

Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o GONTRATADO receberá o valor de R$ 8.349,75 (Oito

mil, trezentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos), respeitando a seguinte planilha:

ITEM DESCRTÇÃO/

ESPECTFTCAÇÃO

UNIDADE QUANT. VLR

UNITARIO

VALOR TOTAL

I ABOL}OR;\ KCJ ,250,00 3.70 r.$ 4.62s,00

12 MACAXEIRA KG 1.585,00 2.35 \$ 3.724"1s

VALOR TOTAL R$ 8.349,75

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 obrigações decorrentes do presente

contrato.

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

Unidade Orçamentária: 040í- Fundo Municipalde Educação

PT 12306 00í2 2.081 - Manutenção da Alimentação Escotar

12122 0OO2 2.079 - Operacionalização da Secretaria Municipal de Educação

NATUREZA DA DESPESA: 339030

@"w



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA ,

p^r Áí.rô lvrrTNltí-rpÂr í-ÂI} Nôú ntr' d-,Àp\/Àr IIn : jiirtPALÁCIO MUNICIPAL CAP" NOE DE CARVAI-,HO
coMrssÂo ppnMANEl\TE DE rrcrTAÇÃo

ji'f i.:r.'ivyr;,qv :i"l ll,lS.li::;t: § S

'*a'n,*

"--1---'-:\r, 1, ,, !..\ 
,\.

O CONTRATANTE, apos receber os documentos cjescritos na cláusula Quinta, alínea "b", e apO§ ,ír
(lrtramitaçáo do Processo para instruçâo e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspon{S61i.,à'[Q_gá[*6]

ás entregas do mês anterior. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO .nqrulito 
*f;S7

houver pendência de liquidaçáo da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplênbi{'', '1 
' noo}"

contratual.

O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento ao CONTRATADO

FORNECEDOR, deverá pagar multa de2o/o, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da parcela vencida.

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

hábit.

Os casos de inadimplência da CONTRATANTE proceder-se-á conforme o §1", do art.. 20 da Lei n':

1 1.947 12009 e demais legislaçôes relacionadas.

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 disposição para comprovação.

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

Compra, os Ternros de Recebimento e Aceitabilidade, apresentado nas prestaçôes de contas, bem como

o Proleto de Venda de Gêneros.

E de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados

ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuçâo do contrato, náo

excluindo ou reduzindo esta responsabilidade á fiscalizaçáo.

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

poderá:@ fupw
\
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a) Modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação ás finalidades de interesse

respeitando os direitos dos CONTRATADO;

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

CONTRATADO;

c) Fiscalizar a execução do contrato,

d) Aplicar sançÕes motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.
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Sempre que a contratante alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO, deve respeitar o

equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou indenização por

despesas já realizadas.

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

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

A fiscalização do presente contrato Íicará 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' 00212018- SEMED, pela Resolução

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 interpretação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos.

a) Por acordo entre as paries;

b) Pela inobservância de qualquer de suas condiçÕes;

c) Quaisquer dos motivos previstos em Lei.
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0 presente Contrato terá prazo de vigência de 12 (<loze) meses, a contar da sua assinatura'

liá:lienta-se qLle, o pre$ente contrato, atenderá as necessidacles do Calendárío- Escolar, podendo ser

prorrogado our aclitado conÍornre os interesses da CONI-RATANTE'
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[I Competente o Foro Ca Cor'rrarca de Santa lzatrel do Pará para dirimir qualquer controvérsia que se

c"rriginar dêste contrato,

E, por estarem assim, jurrtr:s e corrtratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e

forma, rla preseÍlÇa rle duas testernunhas,

Santa lzabel do Pará 25 de Seterrbro de 2018'

SH6RETARIA MUN AL OE EDUÇAÇÃO

EVANDRoBARRoS fi';;à1"\/v';í^l[1,Êl!;t;lffig*'*"
WATANABE:30441 056253 Dador: 2022.08.re I lr2e:r3 {!'oo'

I'REFÉITO MUI\ICIPAL DE $ANTA IZABEL DO PARÁ
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üILBERTO OLIVEIRA REI§
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