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RrpÚsllce FEDERATIvA Do BRASIL ' IIr iliI ,.-.-___-^_.*^

,t,. ; ; , ESTADoDoPARA ' !l iiii tl1 rl '

_ Fundo Municlpal de Educação '. i, I I li, li , , .' :* 
"q*,L-".".o,ooo,o : ii, liililtii,i, 'r. '" l'r. i, ,li;ilil;,i::' iii il":

-, O MunicÍpio de ttaltuba atravês do FUNDO MUNICIPAL 9E EDUCAçÃO Oe lfAirUel, pessoa iurÍdica de dlrpito ' -

púbrico.interno, inscritono'blíiJ n.;'às.áiilt'ztooor-az,'com seoà na rravessa',u o" 
§3:,.Jiá.[#f,}|$[Et4|:itli

éãiiJ, 
"ã 

óioãa" ae rtaituoal',Êsiaào ãõ Éuia, neste ato le.oalmente representado por seu Í
., EducaÇão, Exmo. sr. rriiiài-iuii"io pinho, brasireirol-;;.;à;: fu,úd; da cédula de ldentidade *6ltn.cr ',i'

r 2803609 ssp-pAe ao cr'ii.l áààãig.zzà-oa, oomiciriaá'oãiãiiàeÁte neste municÍpio, doravante denominadg" 'l'

' coNTRATANTE, e de ortio iàaá ÀÀrr"rÜNóo Hot'tlTo ôa srlúÀ' portador do R-G'n o 7768397 S§P/PA e doi il 
:'

'cpF 
n..o s41.147.tg2-oa, re-stà:;e ã'ão*i"iri"oo sitio §ar*o.nntonio, bomunidade Monte das oliveiras, ltaitubal'' I

,. pA, doravante denominaoã'ôõúiiniÂoo, cetebráin o prãsente contrato, sujeitando-se as normas disciplinare§ ,

-.dasLeisn.o11.947/2009"ãuL"in.;o.ooolsg,eatteraçoóspoiteriores,tendoêmvistaoqueconsta-nq9n"Tll ,,

Éuori"ã'n." oo5/20í9-DL, mediante as cláusulas e condiçÕes que se seguêm: 
1" ill ii ,,

cúusuua PRIMEIRA: ' ;: 
I- i ir

' i. ,1. É.o01",o desta contratação a aqüsição-de 9ÊNER9§ 
ALlMENTlclos DA AGR1çg-LTURA FAMILIAR E Do' 'l

EMpREENDEDOR FAMILtÀR RURAL PARA O nrer.rorrtrer'rTo AO PROGRAMA NACIONAL DE

;|i[,ià'*iiõÃffiàcôiÀir (pNAE), para atunos-da 
'eo" 

i. 
"dr.uiaó 

básica, verba FNDSPNAE, ano letivo de ,

- zL2l,descritos no quadro previsto na cláusula Quarta,.toãàsae aóordo com a chamada PÚblica n-o 005/2018 -
DL, o qual fica fazendo partê integrante do presente contrrto,l"a"pànOánt"mente de anexação ou transcriçâo'1\ ' i I ;

' cúusuLA SEGUNDA: - ti 'i , tl.t :t--:-- -
. i. , O CONTRATADO se compromete a fornecer 'os- gêneros alimentlcios da Agricultura Familiar 'ç dôl I

,. Êmpreendedor Famitiar ;tr*i ;;;;;;dnoimento."o p,ãóiJrà dL Atimentação Escolar ao CONTRATANTE' '

,*.conformedescritonaCláusüa-oIãrtaaesteContrato'

1. O lii.ite individual de venda de gêneros alimentÍcios do coNTRATADO para cada associado será'de até R$ i

, 20,O0O,OO (vinte mit reais) por DAp poÍ ano civit, referenie ã iÉ pioorçao ' .onforme a legislaçáo o9 erost?mfti 
il

.. - Nacional de Alimentação EscolaÍ i t ': ll I 'i

_, 
..-_-t-'.:.

-. cúusur-eeuARrA: 
^:.,,i^^_l[:; i .

1. pelo fornecimento dos gêneros alimentÍcios, nos quantitativos dêscritos abaixo (no quadro), o cp r'rlnnrnüq | il;,1

reôebqrá o valor totar oe n"si."süõ'(";d;iii;it#;tot u no'"ntu e sete reais ê cinqúenta centavos) 
l 
,' jl

'^'^^'r^'i^ê 'târ-êê-á mârliântÊ: cebimentô e'das Notas; ll z. O receuimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação d".I",tl?-t^l:

- Éi.I",i:Jãt"i.i;"dü"d.".";;;;;;";ã;"'iÊ; ;-Ã;;iãçãã.ó-róôár de entresa, consoante anexo desle contratq , I

,*,3.opreço.deaqyisiçãoéopreçopagoaofornecedordosgênérosalimentÍcioslenocilculgdo-!l:91-1i93:T, i

àstar'inctuÍdas àí aé.p"tut'"ãin iiêiu, r."tu"ot humanoJe materiais' assim como til:::,H1rt;:rli3ffi;gj 
ii,'l

sociais. comerciais, trao"úi.tr. á previáenciários e quaisquer outras despesas necessál

obiigaçÔes deconentes do presente contrato tr

4. o fornecimento dos gêneros alimentÍcios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural deverá §e'dar, ll i

conforme a chamada pública n" oo5/201g-DL, .0. .ni.iâ nó.- tocais àspectficos de cada Polo, conforme ? I

programaçáo do Setor de Alimentaçáo Escolar

lr
lr

ll
!)

;lt

Qowntu-b ,vo ;n do do WV *



11 do o45 a. Re
e Recebimento e Aceitabili
neros Alimeritícios da Agricu la
ara comprovação

TOTAL: RS 7.597,

CúUSULA QUINTA: .: 
,. 

,, 
,

f .iAs despesas decorrentes do presente contrato correrâo.à conta das seguintes dotaçóes orçamentárias:

Exercício 2020 Atividade 1r.ã06.üiã03?'piioô AUMÉNrAõÃ. ESd.LAR - PNAE' classificaçáo

Econômica 3.3.90.30.00 rvrate,iaÍoeôãnàuÃã; exercicio zozo Ãiiviàaãe p.306:0253.2.042 MANUT DO PRoG'

DE AL|MENTAÇÃo ESCoLAR 
'--;àÃ, 

ôrár.irorça_o E.onon Ê. ãã,õ0 el.õrJ üãàrrar gs.consumo: Exerclcio

2020 Atividade 12.306.0251 z.1àg-iíÀ[ui Do PNAE - iNiãGüij 
-úns 

eoucnçÁo"classifi*i§âo

Ec.onômica 3.3.90.30.00 urateriaiãã óã..r."; Éiercicio 2020 Ativúade 12306.02522.040 MANUT' DO PROG'

DE AülMENrAÇÁo EscoLAR --fnÊ- isCôú. cr"r.in."ç#''ÉJJ,ià.iã, ã.á.10-.1o.oo rtaaterial de,consumo;

ExercÍcio 2020 Atividade tzsoa.oààà2oil úÀrlÚr. pnoc. ôÊÀr-rúer'rrnçao ESCoLAR - PNAEC/CRECHE!

ctassificaÇão Econômica s s.óõãõ.ôõ-M"iàiiãi-a" consumã;' Érãigà" .zololtividad-e 
'12 306.02sí'2'038

úÃrlüi. óôprlne - tuolcErun, ctãsàiRcaçao EconÔmica 3 3'90 30 00 Material de consumo r . l

lr, .

[:\

CLÁUSULA SEXTA: ,, ,, .

I

1. o CoNTRATANTE, apÔS receber os documentos descritos no item 2 da cláusula Quarta, 9 apÓs a tramitagâq,

do.processo para instrução e liquidação, eÍetuará o 
'"u 

p'g""ntã no valor correspondente às entregas do mêsi

anterior. ' '! !

cúusuLA sÉrluA: ' i ,'1,* ,l

l.,oCoNTRATANTEquenâoseguiraformadeliberaçãoderecursosparapagamentodoooNTRATADo,êstá
sujeitoapasamentodemurtao"lYii',Í#'ir'ãJ;;,ôi"ã;;;r,ffii"ãiãiã,iãpr'.eravencida ';ri'

. I 
z7o' mals lulus uc \r' 170 a!' urq' 

-,, , l, ' . , :,1,il

cúUSULA OITAVA:

cúUSULA NONA:

1. O CONTRATANTE se comi:romete em guardar pelo prazo estabelecido no

ào7ru-õJ ii.; )átàôú às copi"" das Notai Fiscais de compra, os Termos d

;rre;ntad"s rt"" pr".taçÕes de contas, bem como o Projeto de Venda de Gê

Éã.irãr. ááànrirentaçãó Escolar e documentos anexos, estando à disposição p

'' 
t. É oe exctusiva resDonsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos causados ao CONTMTANTF ou

- a t"r."li"S, decorrentes de sua culpa ou dolo na exeóução do contrato, não excluindo ou reduzindo '{sta
responsabilidade à fiscalização. 't't ,, i

VALOR TOTALVALOR
uNrrÁRro

PROGOTD, POR
PROG,

UNDPRODUTO

R$ 2.497 IFUND750750KG

060,00R$3''_t]
,i

Rg 3,ooFUND1.0201.020KGBANANA
PRATA

R$ 2.040,00Rg 2,55FU ND800800KG

rH ota 1vd{o çLuu

.; REPÚBLICA FÉDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA

Govemo MuniciPal de Itaituba
Fundo MuniciPal de Educação

(!,

i

I

I

i.

\

t,

tt'r

OTD, TOTAL
I

RS 3,33.' 
ABÔBORA

I

] BANANA

. 
PACOVAN .



-i REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Govemo Municipal de Itâituba
Fundo Municipal de Educação

nos casos de infração contratual oy

I

respeitando os direitos do CONTRATADO;
,|,

1.2. rescindir unilateralmente o contÍato,

1.3. fiscallzãr a execução do contrato;

Ir

í.4. aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste

do respectivo fiscal de contrato; da
AlimentaÇáo Escolar - CAE e outras entidades

pelo CONTRATANTE ou pela legislaçáo.

2. Sempre que o CONTFTATANTE âlterar ou respindir o contrato sem .restar caracterizada culpa dÔ

CONTRÀTADO, deverá respeitar o equilÍbrio econômico-Íinanceiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração

respectiva ou a indenizaçáo por despesas.iá realizadàs. , I . ,

_ . ,l\.',

1. A mülta,aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmehte

devidos peIoCONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. ,i f] ;.i,.il'
GLÁUSULA DÉCIMA SEGUNOA: :;.

1. A fi§:calização do presente ôontrato ficará a cargo
EducaÇão, da Entidade Executora, do Conselho de

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

1. O presentê contrato rege-se, ainda, pela Chamada-Pública n.o 005/201g-DL, pela Resolução no 26 do FNDE, dé
1710612013 e Resoluçâo n.o 04, de 0210412015, pela Lei n.o 11.94712009, aplicando subsidiatiamente a
8.666/93, ém todos os seus termos.
cLÁUSULA DÉcIMA QUARTA:

1. Estê ConÍato poderá sêr aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguaÍdadas as
suas condiçÕes essenciais.

Lei n.o
t,

'fi

CLÁUSULA DÉcIMA oUINTA:

,,t',
rt

1. As comúnicações com origem neste contrato deverâo ser formais e expressas, por meio de carta, que somApte
terá validade se enviada mediante registro de recebimento, transmitido pelas partes. il tl'l :l

1,,

cúubuu DÉcrMA sExrA: il, i:l ii
; r il

1. Este Contrato, desde que observada à formalizaçáo preliminar à sua efetivaÇáo, por carta, consoante Cláusula
Décima Quinta, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificaçâo ou interpelaçâo judicial
ou extrajudicial, nos seguintes casos: :. [ ''

. 1 .1. por acordo entre as partes; , . t' lf:.r;j'l:
:. 1.2. peta inobservância de qualquer de suas condiçÕes;

I

Q alwl.trnao * sto a/eua,
ii
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