Estado de Rondônia
Prefeitura Municipal de Ji-Paraná
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONVÊNIO N.º 081/PGM/PMJP/2014
QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ E A APP
PAULO FREIRE, PARA OS FINS QUE
NAS
CLÁUSULAS
ABAIXO
SE
ESPECIFICAM.
O MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
no CNPJ/MF sob o n.º 04.092.672/0001-25, com sede e administração na Av. Dois de Abril, 1.701, bairro
Urupá, nesta cidade e Comarca de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal JESUALDO PIRES FERREIRA JÚNIOR, brasileiro, casado, agente político, portador da Cédula
de Identidade RG n.º 8512889 SSP/SP e CPF/MF n.º 042.321.878-63, residente e domiciliado, nesta cidade e
Comarca de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, denominado CONCEDENTE e, de outro lado, a ASSOCIAÇÃO
DE PAIS E PROFESSORES PAULO FREIRE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
FUNDAMENTAL PAULO FREIRE (APP PAULO FREIRE), associação privada, pessoa jurídica de
direito privado, com natureza e fins não lucrativos, com autonomia administrativa e financeira, inscrita no
CNPJ sob n.º 05.588.763/0001-19, com sede e administração na Linha 153, Lote 3, Gleba 1B, nesta cidade de
Ji-Paraná, Estado de Rondônia, neste ato legalmente representada por seu presidente JURANIR MARQUES
BARBOSA, brasileiro, casado, portador do RG n.º 690224 SSP/RO e inscrito no CPF sob o n.º 617.264.60282, residente e domiciliado na Linha KM 12 B, Lote 241, Gleba Pirineus, nesta cidade de Ji-Paraná, Estado de
Rondônia, denominada CONVENENTE, resolvem celebrar o presente Convênio, conforme a Lei Municipal
n.º
1201/2003,
Lei
Federal
n.º
11947/2009,
Resolução
Federal/FNDE/CD/N.º67/2009,
Resolução/FNDE/CD/Nº38/2009, Resolução/FNDE/CD/N.º 26/2013, Decreto n.° 7083/2010, Portaria
Normativa Interministerial n.º 17/2007 e art. 208, inc. VII da Constituição Federal, estabelecendo deveres
e obrigações que mutuamente se outorgam e aceitam, para serem fielmente cumpridas, na forma das leis
supracitadas, do Processo Administrativo n.º 1-8146/2014 (SEMED) e cláusulas que seguem abaixo.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O CONCEDENTE, por força do presente Convênio e em conformidade com a Lei Municipal
n.º
1201/2003,
Lei
Federal
n.º
11947/2009,
Resolução
Federal/FNDE/CD/N.º67/2009,
Resolução/FNDE/CD/Nº38/2009 e Resolução/FNDE/CD/N.º 26/2013 repassará à CONVENENTE, recursos
financeiros do programa PNAEF (Programa Nacional Alimentação Escolar - Fundamental) para atender os
alunos participantes do Programa Mais Educação.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O valor total do presente instrumento compreende é de R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos
reais) a ser repassado em dez parcelas mensais no valor de R$ 1.260,00 (mil, duzentos e sessenta reais).
§ 1º – Os valores dos repasses serão repassados até o quinto dia útil, a contar da efetivação
do crédito realizado pelo FNDE, diretamente à CONVENENTE, conforme previsto no artigo 7º, Caput da
Resolução 26/FNDE/2013;
§ 2º – A CONVENENTE deverá manter conta bancária específica para o recebimento dos
recursos repassados pelo Município, nos termos do Art. 6º, § 1º da Lei Municipal n.º 1201/2003 c/c art. 8º, § 4º
da Resolução 26/FNDE/2013.
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas oriundas do presente instrumento correrão à conta da Dotação Orçamentária de
2014. Para esse fim foi extraída a Nota de Empenho GL – Global 2480, emitida em 09 de julho de 2014, na
seguinte forma:
EMPENHO GL – Global 2480
02 – Poder Executivo
06 – Secretaria Municipal de Educação
12.361.0002.2113.0000 – Programa Alimentação Escolar
3.3.70.41.99 – Contribuições
VALOR: R$ 12.600,00
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CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O prazo de vigência do presente instrumento será até 31 (trinta e um) de dezembro de 2014,
nos termos da Lei 8.666/93, retroagindo seus efeitos ao mês de janeiro de 2014.
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENENTE
Nos termos da legislação pertinente, a CONVENENTE se obriga a:
a) Utilizar os recursos financeiros recebidos do FNDE à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar – PNAE, somente para aquisição de gêneros alimentícios conforme
legislação pertinente (art. 5º, § 2º da Lei 11.947/09);
b) Realizar processo licitatório, nos termos da Lei n° 8.666/1993, da Lei n° 10.520/2002 e do
Decreto n° 6.447/2008, excetuando-se os casos de aquisição diretamente da agricultura
familiar de que tratam os arts. 18/24 da Resolução/FNDE/CD/Nº26/2013;
c) Adquirir os gêneros alimentícios através de levantamento de preços junto a três empresas ou
profissionais do ramo pertinente ao objeto, mediante pedido de Cotação de Preço;
d) Realizar o controle de estoque e o armazenamento dos gêneros alimentícios;
e) Promover a elaboração dos cardápios da alimentação escolar, que deverão ser elaborados por
nutricionista responsável com utilização dos gêneros alimentícios básicos, respeitando-se as
referências nutricionais, os hábitos alimentares, a cultura e a tradição alimentar da localidade,
pautando-se na sustentabilidade e diversificação agrícola da região na alimentação saudável e
adequada (art. 11/12 da Lei 11.947/2009 e art. 15/16 da Resolução/FNDE/CD/Nº38/2009);
f) Comprar no mínimo 30% (trinta por cento) dos recursos financeiros repassados pelo FNDE,
no âmbito do PNAE, diretamente da agricultura familiar e empreendedor familiar rural ou de
suas organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades
tradicionais indígenas e comunidades quilombolas (art. 14 da Lei 11.947/2009 e art. 24 e
seguintes da Resolução/FNDE/CD/26/2013);
g) Poderá a unidade executora dispensar a obrigatoriedade do percentual de 30% (trinta por
cento) relativo às compras de gêneros alimentícios da agricultura familiar, desde que
comprovadamente ocorra uma das seguintes circunstâncias:
 Impossibilidade de emissão do documento fiscal correspondente,
 Inviabilidade de fornecimento regular e constante dos gêneros alimentícios,
 Condições higiênico-sanitárias inadequadas;
h) Priorizar na aquisição dos gêneros alimentícios, as propostas de grupos do município. Em
não se obtendo as quantidades necessárias, estas poderão ser complementadas com propostas
de grupos da região, do território rural, do estado e do país, nesta ordem de prioridade;
i) Observar as restrições previstas nos artigos 22 e 23 da Resolução/FNDE/CD/Nº26/2013
quanto à aquisição dos alimentos;
j) Nomear comissão, instituída pela Unidade executora, que deverá ser composta por três
pessoas da comunidade escolar para receber os gêneros alimentícios;
k) Efetuar os pagamentos através de cheques nominais com cópia, emitidos pela unidade
executora, constituída pela Direção da escola e APP;
l) Realizar os pagamentos somente após a entrega dos materiais adquiridos ou realização dos
serviços contratados e mediante apresentação de nota fiscal, a qual não poderá conter rasuras;
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m) Prestar contas dos recursos recebidos da Entidade Executora (Município) e praticar todos os
demais atos relacionados à correta utilização dos recursos financeiros.
n) Divulgar todos os recursos financeiros recebidos pelo PNAE, assim como sua prestação de
contas em locais públicos como murais das escolas, jornais comunitários, rádios, etc.;
o) Manter todos os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais mensais e atualizados,
relativos aos recursos repassados à disposição dos órgãos federais e estaduais de controle
externo, assim como da Câmara Municipal e dos órgãos municipais de controle interno e
externo;
p) Cumprir integralmente os preceitos estabelecidos na Resolução/FNDE/CD/N.º38/2009 e
Resolução/FNDE/CD/N.º26/2013, que são normas regulamentares do programa nacional de
alimentação escolar.
CLÁUSULA SEXTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
O representante legal da CONVENENTE deverá prestar contas da aplicação dos recursos do
PNAE que lhe forem repassados através do Município de Ji-Paraná, no prazo de até 60 dias após o
recebimento do repasse à Secretaria Municipal de Educação (art. 7º da Lei Municipal 1201/2003, sob pena
de ficar impedida de obter repasses futuros, bem como sujeitar-se as demais penalidades impostas pela lei.
§ 1º - As despesas realizadas com recursos do PNAE deverão ser comprovadas mediante
documentos fiscais originais ou equivalentes sem rasuras, na forma da legislação a qual a unidade executora
estiver vinculada.
§ 2º - Os recursos repassados pelo município provenientes do presente convênio deverão ter sua
aplicação comprovada mediante prestação de contas à Coordenação-Geral de Contabilidade do Município.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA LEGALIDADE
O presente convênio está amparado pela Lei Municipal n.º 1201/2003, Lei Federal n.º
11947/2009,
Resolução
Federal/FNDE/CD/N.º67/2009,
Resolução/FNDE/CD/Nº38/2009,
Resolução/FNDE/CD/N.º 26/2013, Decreto n.° 7083/2010, Portaria Normativa Interministerial n.º
17/2007 e art. 208, inc. VII da Constituição Federal, bem como nos demais documentos integrantes ao
Processo Administrativo n.º 1-8146/2014 (SEMED).
Parágrafo Único: A eficácia do presente instrumento é condicionada à publicação de seu extrato
na forma e prazo previsto pelo parágrafo único do artigo 61, da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE DA CONVENENTE
A CONVENENTE se responsabiliza pela correta aplicação dos recursos recebidos, que não
poderão ser destinados a quaisquer outros fins, ainda que na mesma instituição, sob pena de rescisão deste
instrumento e responsabilidade de seus dirigentes, prepostos ou sucessores.
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE
O CONCEDENTE, nos termos do art. 9º da Lei Municipal n.º 1201/2003, verificará, através da
Secretaria Municipal de Educação, o acompanhamento e o controle social quanto à aplicação dos recursos
repassados.
Parágrafo Único: Prestar contas ao FNDE do total de recursos recebidos na forma estabelecida
pela legislação pertinente supracitada.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Ji-Paraná/RO, em detrimento de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja para julgar toda e qualquer demanda oriunda do presente Convênio.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente CONVÊNIO, digitado em 04
(quatro) laudas sem erros, emendas ou rasuras, que depois de lida e achada conforme, é assinada pelas partes,
na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram para que produza todos os efeitos legais em
direito admitidos, dela sendo extraídas as cópias que se fizerem necessárias para a sua publicação e execução,
através de processo reprográfico, devidamente certificado pela Procuradoria-Geral do Município.
Ji-Paraná/RO, 10 de julho de 2014.

CONCEDENTE – MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO
CNPJ/MF n.º 04.092.672/0001-25
JESUALDO PIRES
Prefeito de Ji-Paraná

CONVENENTE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES PAULO FREIRE
CNPJ/MF n.º 05.588.763/0001-19
JURANIR MARQUES BARBOSA
Presidente

LEIVA CUSTÓDIO PEREIRA
Secretária Municipal de Educação
Decreto n.º 0014/GAB/PMJP/2013

LENI MATIAS
Procuradora-Geral do Município
Decreto n.º 0016/GAB/PMJP/2013

SÔNIA TEIXEIRA COSTA
Servidora Municipal
Testemunha

CLÁUDIA MARIA DE ANDRADE SILVA
Servidora Municipal
Testemunha
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