
§
l

' CoNTRATO N.o 2020001í

''li clÁusuu pRtMEtRA:
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cuÁusula sEGUNDA:

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO OO PN,NÁ

Govemo Municipal de Itaituba
Fundo Municipal de Educação
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1. í. É objeto deslâ contrata gão a aquisiçáo de GÊNEROS ALTMENTÍctos DA AGRtcuLTURA FAM|LIAR E
EMPREENDEDOR FAMIL IAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), para alunos da rede de educação básica, verba FNDE/PNAE ano letivo d
2020, descritos no quadro previsto na C láusula Quarta; todos de acordo com a Chamada pública n.9 OOS/201g

arte integrante do prêsente contrato, independentemente de anexação ou transcriçâo.
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do1 - O CONTRATÁDO se_ compromete a fornecer os gêneros alimenticÍos da Agriculiura Fam

Empreendedor. Familiar Rural para o atendimento ao programa de Alimentáção Esólar ao coNT
conforme descrito na Cláusula Quarta deste Contrato.

CúUSULA TERcEIRA:

1. O timite individüal de venda de gêneros alimentícios do CONTRATADO para cada associado será de a
20.000,00 (vinte mil reais) por DAp por ano civit, referente à sua produçáo, conforme a legislação" do, prog
Nacional de Alimentação Escolar

cúUSULA QUARTA:

1. Pelo fornecimento dos gêneros alimentÍcios, nos quantitativos descritos abaixo (no quadro), o CONTRAIADO
recebêrá o.valor t-otal de Rg í 1:187,20 (onze mil, cento e oitenta e sete reais e vinte centavos)

2. .O recebimento das mercadoria s dar-se-á mêdiante apresentaÇâo do Termo de Recebimento e das
Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentaçáo no local de entrega, consoante aneio deste Cont[atoi
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3. O preço de aquÍsição é o preço pago ao fornecedor dos gê
estar lncluldas as despesas com Írete, recursos humanos e

. sociais, co;nerciais, trabalhistas e prevideniiários e quaisquer
obrigaçÕes decor[entes do presente contrato.

4. .O fornecimento dos gêneros alimentícios da agricultura iami
conforme a Chamada Pública n" 005/20íg-DL, com entÍega
programação do Setor de Alimentaçào Escolar.
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neros alimentÍcios, e no cálculo Oo preço p Oevea
materiais. assÍm como com os encargos fiscais,

outras despesas necessárias ao cumprimentó das

lr,,
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REPUBLICA FEDERA TIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA
Govemo lrduniciPal de ltaituba

Fundo MuniciPal de Educagão

ÍorAL: R$ í 1.187

cúUSULA QUINTA:

1. As desPesas decorrentes do Presente contrato correráo à conta das segutntes dotações grça mentárias:

Exerclcio 2020 Atividade 12.306 0251.2.037 PROG. ALIMENTAÇÁO ESCOLAR PNAE,

EconÔ mica 3.3.90 3O.OO Material de Consumo; Exerciôio 2020 Ativida e 12.306.0253.2 042 MANUT. DO PROG,

DE ALIMENTAÇÁO ESCOLAR - PEJA, Classificaçáo EconÔmica 3.3 90.30.00 Materla I de Consumo; Exerclcio

2O2O Ativldade 306.0251.2.039 MANUT. DO PNAE INTEGRA L / MÀIS EDucAÇÃo,

Econ ôrnica 3.3.90 30.00 Material de Consumo: Exercício 2020 Atividade 12.306.0252.2 O4O MANU

DE ALIMENTAÇÂO ESCOLAR.PRÉ-ESCOLA, Classificaç áo EconÔm ica 3.3,90 30 0O Material

0251.2.038
Exercício 2020 Ativi dade 12 306.0252.2.041 MANUT. PROG. DE ALIMENT AÇÃO ESCO LAR - PNA EC/CRECI'lE,

Classificaçá o Econômica 3 3.90.30.00 Material de Consumo; ExeÍcÍcio 2020 Atividade 12.306

MANUT. DO PNAE - INDIGE NA, ClassiÍicaÇáoEconÔmica3390 30.00 Material de Consumo

d

Classificqçáor Do PRgp.
de Consumo;
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FU ND
500KG

FUND
500MÇALFACE

FUND1.000
MÇ
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coENTRO
VERDE E

Rg 2,ooFUND
1.000

R$ 9,25FUND
100KGMAXIXE

R$ 3,26FUND400400KG. 
PEPINO

R$ 9,48
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Rg 3,33
500

ABÔBORA I

Rs 1.500,00R$ 3,00
500

R$ 1,94.
1.000

.."R$ 2.000,00
1.000

MÇCOUVE
R$ 925,00

100

R$ 853,20
FUND90

R$ 1.000,00
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ
Governo Municipal de Itaituba
Fundo Municipal de Educação

CLAUSULA NONA: .:
1. É dê exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos causados ao CONTMTAN
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, náo excluindo ou reduzindo
responsabilidade à Íiscalização

CúUSULA DÉCIMA:
,,,i

1. O CONTRATANTE em razão da s

, 'i.1 . modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interessp p
respeitando os direitos do CONTRATADO; " 

l

1.2. rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou lnaptidão do CONTRATADO;

4.3. fiscaliz"âr a execução do Çontrato;

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

2. , Seàpre que o CONTRATANTE alteíar ou rescindir o contÍato sem restaÍ caracterizâda culpa do
CONTRATADO, deverá respeitar o equilÍbrio econômico-flnanceiro, garantindoJhe o aumento Aa le.mungrF!ãg I

respectiva ou a indenização por despesas já realizadas. 'l
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CLÁUSULADÉcIMAPRIMEIRA: ,, , .:,. . |l,.: , ,

1. Â nlulta aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos *";,*,*inr[i i

devídos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. ii li ; il ,
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CUÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: , ,' . II ii .I it ; ]!
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upremacia do interesse público sobre os interesses particulares.poderá

úb co

1, A flscalização do presente contrato ficará a cargo do respectivo fiscal de contrato, da Secretaria Municip

Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e outras entidades design
peto côNtRnrnnTE ou pela legisiação. '. I 'l 
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cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:
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: 1. b prbsente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública n."..005/201g-DL, pela Resolução no 26 do FNDEj d

fircàt2ojg e Resolução-n.o o;4, de oLto4l2o15, pêla Lei n.o 11.947t2009, aplicândo subsidiariamente a Lei n

I 8.666/93, em todos os seus teiinos. : - ; I lln

CLÁUSULA DÉGIMA QUARTA: 1]rli

Estê Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo format entre as partes, resguardadas

' suas condiçÕes essenciais

CUÁUSULA DÉCIMA QUINTA:

1. As óômunicaçóes com origem neste contrato deveráo ser formais e expressas' p

teà validade se'enviada mediante registro dê recebimento, transmitido pelas partes
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or meio de carta, que so
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