
cúusuu PRIMEIRA:

1.'í. E objeto desta contratação a aquisiçã o de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA

FAMILIAR E DO EMPRE ENDEDOR FAMILIA R RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA

NACIQNAL DE.ALIMENTAÇÂO ESCOLAR (PNAE)' para alunos da rede de ed

FNDE/PNAE, ano letivo de 2020, descritos no quad ro previsto na Cláusula Qu

com a Chamada Pública n.o 005/2019 - DL, o qual fica fazendo parte integran te

indepàndentemente de anexação ou transcrição

cúUSULA SEGUNDA:

1. O CONTRATADO se comP romete a fornecer os gêneros alimenticios da Agricultura Familiar

ucação b{sica, veçba
arta, todos de acqFo,
do presente contrqtoi'

Empreendedor Familiar Rural para o atendimento ao Programa de Alimentagão E§

CONTRATANT E conforme descrito na Cláusula Quarta deste Contrato

cola ã

CLÁUSULA TERCEIRA:

1. O limite individual de venda de gêneros alimenticios do CONTRATADO para cada associado s

ate R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, c9nfo a

legislábão do Program a Nacional de Alimentação Escolar

CúUSULA QUARTA:

í. I Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quàntitativos descritos abaixo (no, quad

CONTRATADO receberá o va lor total de R$ 17.200,00 (dezessete mil e duzentos reais)

2, O rêcebimenio das mercadorias dar-se-á mediante apresentagão do Termo de Recebimento e

Notas Fisca is de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entreg

ti

anexo.deste Contrato
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Governo Municipal de Itaituba
Fundo Municipal de Educação
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. PRODUTO t' OTD, TOTAL
---orD.FoR.

PROG.

PROG VALOR
NITARIOU

qryl'
I TARANJA UN 40.000 40.000 FUND R$ 0,43
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nspúel-tcA, rÊoERATIVA Do BRASIL. 
ESTADO DO PARA

Govemo MuíiciPal de Itaituba
Fundo MuniciPal de Educação i! '

usados ao
ntrato; não

ri li i-l
t1 , . i I

I . : É de ,exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos ca

coilrnnrnrtriÉ'or r-i"r."iã., o""tt*"út a" sua culpa ou dolo na execuçáo do co

excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à Íiscalizaçáo'
i

lares'ii i : sse Público sobre os inteie
t.1O CoúrnnrnNTE em razáo da supremacia do intere.

poderá:

S

e outras
li,,

,,

cLÁÚ§ULA DÉCIMA:

1.1 .' modificar unilateralmente o contrato" pa

pOofico, resóáitándo os direitos do CoNTRATADO;

- i.2. rescindir unilateralmente o contrato' n

cQITRATADo;

,' . i: 1 .3.:Íiscalizar a execução do contrato;

ôüusuu DÉclMA PRIMEIRA:

ra melhor adequaÇãq às finalidades de. interesse

\"
Itr ,l

os casos de infração contratual ou inaptidão 

"do."tli
!lli

' ou Parcial do ajuste ' il lll'
. r 'l .4..aplicar. sanções motivadas pela inexecuçáo total ' i, . ,i.,

2..SemprequeoCONTRATANTEalterarourescindirocontratosemrestarcarabterizada'culpa.l|d
coNrRATADo, oere,a r"'fiit'i " 

'ãq'ilõti" át-"-i91'llc;;;;;tiià' garantindo-lhe o aumento d

remuneração respectiva ou a indenização por despesas ja 
'ã'iàáàã-' 

-- 
' 
li 1;il., ;' ; :' ri, lllri I

SSES

é",-4^'6

^,r-;^iorrativn noderá ser descontada dos pagam
í. A multa aplicada apos regular processo administrativ

eventuatmente devidos pelo iB'-lü;;"-"# ;' ;;;;;; i"-' á cãio' cooraaa judicialmente'

t,

ecre

t.

cLÁusuLA DÉclMA SEGUNDA: ,,i rit

i.inRscatiraçao do presente contrato flcará a iln:^o-:,*t*ctivo 
fiscal de contrato' dà's

lrrunicioal de Educação, d, J"il;ü'ilà.rtor., do-consetnã'de Alimentação Escolar - cAE

entidaáes desigiiadas pelo ooNTRATANTE ou pela legislação ' I'

taria

cúusuLADÉctMATERcEIRA: '.:ii o
o

poderá ser aditado a .qualquer 
tempo, mediante acordo tormal ellre 

Í: lpltliili ii

= ainda' Pela Chamada Pública n'
1. O presente contrato rege-s(
ii"""i'-ãã rzlo6t2oÊ õ Resolução n'o 04, de 0210412015'

"rt'.-iirtiár.nt" 
a Lei n.o 8 666/93, em todos os seus termos'

o OO5/2019-DL, pela Resoluçáo no 26 d-ó"f, 
t-"i n.o 11.947t2009,, aplicand

l.,

tlt

,. iesguardadas as suas condiçÔes essenciais'

cúUSULA DÉCIMA QUARTA:

1. ' Este Contrato

üJ ) {2

lr

GúUSULA DÉCIMA QUINTA:
ç-



§
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

, ESTADODOPARA
Govemô MuniciPal de Itaitubâ
Fundo MüiciPal de Educação

1.'As,comunicaçóescomorigem.nestecontratodeverão^serformaiseexpressas'iiormeiolde
que somente terá validade t"L'*iàoã'ÃJiánt"i"!ittro de recebimento, transmitido pelas pa(es'

cLáUSULA DÉCIMA SEXTA:

'eliminar à sua efetivaçáo', 1. Este Contratoi desde que observada à formalização pr

crá'*ür""óàl,i'i',i ôü;i": p;ürá ser rescindido, de pleno direito' independenteme

úterpãiaçao iudicial ou exirajudicial, nos seguintes casos:
,, rl 

,

.' f.f. Por acordo êntre as Partes;

por
ntg

carta,, con
de notifica

l

oqS

çá

1.2. pela inobservância de qualquer de suas.condiçóes;

'i.g. por quaisquer dos motivos previstos em lei'

cüusur-l DÉclMA sÉTIMA:

'f .i.O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total

;;"J"r;ãpresentado tc]ã'iJa ou"tta) ou até 31 de dezembro de2020
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dos produtos mediante

1.ÉcompetenteoForodaCidadedeltaitubaparadirimirqualquercontrovérsiaque
i contrato. '

lir:rr:iii ,'i i I

| 
à'tÉ,'ôo, estarem assim, iustas e acordadas' as partes.assinam o presente instrum

I uia.'Oã igrrr teo.r e forma, na presença.de duas testemunhas 
. ' ..

Itaituba, 07 d

1,,

tl'

se originar deste

,i

ento em 03 (três)

I

,,t

e janeiro de 2020.
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