
REÚBLICA FE#,- Do BRASIipsraoo oo paRÁ
Governo Municipal de Itaituba

' Fundo Municipal dé Educagão

coNTRATO N.o 20200012

i

í, 1. É ob.jéto desta contratação a aqUiSiçãO dE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMI LIAR E DOEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ,O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DEALTMENTAÇÁO ESCOLAR (PNAE) , para alunos da rede de educaçâo básica, verba FNDE/PNAE ano letivo de
2020, descritos no quadro previsto na Cláusul â Quarta, todos de acordo com a Chamada pública n.p 005/20
DL, o qual fica fazendo parte integrante do presente conÍato, independentemente de anexaçãp ou transcrição

CLAUSULA SEGUNDA:

1. !-A CONTRATADA se compromete a fornecer 'os gêneros alimentÍcios da Agricultura
Empreendedor Familiar Rural para o atendimento..ao programa de Alímentaçâo Escolar ao C
conforme descrito na CIáusula Quarta deste Contrato

CLÁUSULA TERCEIRA:

t. O. tilnite individual dê venda de gêneros alrmentÍcios da CONTRATADA para cada associado será
20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano civil, refere nte à sua produção, conforme a legislagão do Progra ma
Nacional de Alimentaçáo Escolar

cúusuLA eu{RTA:

1. Pelo fornecimento dos gêneros alrmentÍcios, nos quantitativos descritos abaixo (no quadro), a CONTRATÀ\àA.
recebe.rá o valor total de R$ 5.164,50 (cinco mil, cento e sessenta e quatro reais e cinquenta ceritavos)., 

| ,, 
jl

2. O recebimento das mercadorias daÊse-á mediante apresentaçáo do Termo de Recebimento e das Notr§,
Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alime_ntaçâo no local de entrega, consoante anexo deste Contratol ,

3. O preço de aquisiçâo é o preço pago ao fornecedor dos gêneros alimenticios, e no cálculo do preçp já deyem
estar ihcluÍdas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como com os encàrgos fisqhi§f,
sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento las:
obrigaçÕes decorrentes do presente contrato. i ' l

...r:_.1,
4. g fornecimento dos gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural deverá se dar'

conforme a Chamada PUblica n" 005/2019-DL, com entrega nos locais especÍficos de cada Polo, confotme a.

programação do Setor de Alimentação Escolar
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REPÚBLICA FEDÉRATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA
Governo MuniciPal.de Itaituba

. Fundo MuniciPal de Educação

i\
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Íôtru: 5.í64

CúUSULA QUINTA:

1. ,As despe sas decorrentes do Presente contrato corre râo à conta das seguintes dotagÕes orça men!áriasf l

Éxerclcio 2020 Atividade 12 306 251.2.037 PROG. ALIMENTAÇ Ão Esco LAR PNAE, Õlassificação
0

20 Atividad ê 12.306.02 53.2.042 MANUT. DO PROG.

EconÔmica 3.3 90.30.00 MateÍial de onsumo, ExêrcíÇio 20

DE ALIMENTA ÇÁo ESCOLAR . PEJ A, Classificaçá o EconÔmica 3.3.90.30.00 Materi al de Consumo;

2020 Atividade 12 goo.oZst.z.osg I'ilANUT. DO PNAE INTEGRAL / MAIS EDUCAÇÁO, Cla

EcbnÔ mica 3.3.90.3 0.00 Material de Consumo; ExercÍcio 2020 Ativíaad" tz.loa.ozsz.z O4O MANUT, D

DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA, CIassificaçáo Econômica 3.3.90.30 00 Material de Consumo;

Exerclc io 2020 Atividade 12.306.0252.2.04
,1 MANUT PROG, DE ALIMENTAÇ Âo ESCoLAR . PNAEC/CRECHE'

Classificaçã o EconÔmica 3.3.90.30.00 Material de Consumo; Exerclcio 2020 Atividade 12,306.0251 2.038

MANUT. DO PNAE - INDIGENA, ClassiÍicaçã o EconÔmica 3.3.90.30.0 0 Material de Consumo

Exerdicio
ssifica{à0,
O PROG.'

cúusuLA sÉrlMA:

1.o CONTRATANTE que náo seguir a forma de liberação de recursos para pagamento

suJeito a Pagamento de multa de 2%, mais Juros de 0,'1% ao d ia, sobre o valor da parcela vencidã

CúUSULA SEXTA:
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anterior.

CúUSULA OITAVA:

ffi P*-,.',-*'i,TiiÉili1"il'Jd*":i

2 da Cláusula Quarta, e apÓs a tramitiaÇão

":;H;;;ü";dente 
às entresas do mês :
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da CONTRATADA, ê§tá
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GomPra, os Termos de Recebim éÀto e nceitabilid e,

Íojeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricu

estando à disposiÇáo Para comProvaçáo

os interesses particulares poderá:, : liCLÁUSULA DÉCIMA:

em razáo da supremacia do inteÍesse público sobre
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VALOR .

uNrrÁRlo
PROGOTD. POR

PROG,
oro. TOÍUNDPRODUTO

'" R$ 2.164,50Rg 3,33FUND650650KGABÓBORÂ

R$3 .000,00

ri
R$ 3,00FUND1.0001.000KGiBANAM
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Govemo Municipal de Itaituba
Fundo Municipal de Educação

1.1. modificar unilateralmente o coritrato para melhor adequação às fiJlalidades de
respeitandó os direitos da CONTRATADAI

úbinteresse p

1.2. rescindir unilateralmentê o contÍato, nos casos de infÍação contratual ou inaptrdão da coNTRA

', '1.3. fiscalizar a execução do contratoi

' ''.' 1.4. aplicar sanções motivadas pela inêxecuçáo total ou parcial do ajuste

a

1. A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser desco
devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

2. , Se0pre que..o CONTRATANTE alterar ou re§cindir
CONTRATADA, deverá respeitar o equilíbrio econômico-fina
respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.

CLÁUSULA DÉcIMA PRIMEIRA:

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:

1. A fiscalizaÇão do presênte contrato
Educação, da Entidade Executora, do
pelo CONTRATANTE ou pela legislaçã

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

t. O pilsente contrato rege-se, ainda, pela Chama
171061?013 e Resolução n.o 04, de 0210412015,

i I666193, em todos os seus termos.

: CTÁUSULA DÉcIMA QUARTA:

o contrato sem restar caiacteÍiza a. cu lp
ncetro, garantindo-lhe.o aumento da ieriiu

ntada dos pagamentos eventualmenté l
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ficará a cargo do respectivo fiscal de contrato, da Secretaria Municipalide
Conselho de Alimentação Escolar - CAE e outras entidades desigpa{ag,

o, . ,i, lll :l,lit,l,
I,\

da Pública n." 005/201g-DL, pela ResoluÇão n" 26 do FNDEq'rde
pela Lei n.o 11.94712009, aplicando subsidiariamente a Lei n.o

I
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1. Este Contrato poderá ser adÍtado a qualquer tempo, medianté acordo formal êntre. as partes, resguardad
suas condiçÔes e§senciais. -i, 
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1. As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de cartà, q

terá validade se enviada mediante registro de recebimênto, transmitido pelas partes. :

cLÁusuLA DÉc.lMA sExrA: '

1, Este'Contrato, desde que observada à formalizaçáo preliminar à sua efetivação, 
-por 

carta," consoante Clá

Décima euinta, poderá sàr rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou iriterpelação jV

ou exkajudicial, nos seguintes casos:
'I :-.t: 1.1. bor acordo entre as Partes;

, 1.2. pela inQbservância de qualquer de suas condições;

" 1.3. por quaisquer dos motivos previstos em lei'

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:
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apiesántado (cláusula QuaÍta)
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o Foro da Cidade de ltaituba
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2. E, Por estarem assim, justas e acoÍdadas, as Partes assinam o

ConÍatante

Contratàda
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