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coNTRATO N.o 20200004

condiçÕes que se seguem

CLÁUSULA PRIMEIRA:

\
I

i

o Município de ltaituba através do FUNDO MUNICIPAL oE EDUcAçÃO OE ITAITU-B-A, pessoa jurtdica 
1e 

di/ê'lto ;

p,iiji[. ]ít",.,], iÃrã,ito no q.rpj À.; zs.et z .772tooo1-82, com sedá na Travessa 15 de Agosto' n o 169' Bairro l

õentro, na cioaoe de ltaituba, esLáo oo pará, neste ato legalmente representado por seu secretário Municipal de

Educação, Exmo. Sr. Amitton ieiieira Pinho, brasileiro-, casado, portador da Cédula de ldêntidade RG n'o

2803609 ssp-pA e do CpF .." áãõãiszi2"ô+, aômicitiaoo e residente neste municÍpio,_d-oravante denominado

CoNTRATANTE, e de outro r"io-Er_r§ BETANIA OA COSTA VtEtRA, portagor?_dg R9.n.o 4754581 3" via

SSp/pA e do Cpf n.o Arc.OSl .zii-lí, íesidente e domiciliada na Vicinal do Cacàu (Brabos), km 40' 
-Comunidpde

úãni":rr,roria, siiiô nno aontto, ltaiiuoa - pA, doravante 
-denominada 

CoNTRATADA, 
"","1JãI.or,lii".og!

ãontrato, sujeitando-se as normal disciplinares dasLeis n'"'11947/2009 u--d?^ l9i n" 8,.6691

posteriores, tendo em u'.t, o ãr" .oí.ta-nã CnamaOa Pública n.o 005/201g-DL, mediante âs cláusulas e

t. 1. É objeto desta contrataçáo a aquisição de_GÊruenO.S-nltUf ruTíCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR EIpO

EMpRÉENDED9R FAMILIAR ÀÜnni PARA o ATENDiúENio Ao PR9GRAMA NAcIoNAL ;DE

ALIMENTAçÃO ESCOLAR (prunei-pàà arunos-da redê Oe eOuCaçao básica, verba FNDE/PNAE' ano letivó de

2020, descritos no quadro pr"risiá'ná ótarsula Quarta, todos de aóordo com a Chamada PÚblica n o 005/2019 -
ó1,ã q*r nl" t r"noo part'e int"g1-"niu âó piàiente contrato, independentemente de anexaçáo ou transcriçâo'

CLÁUSULA SEGUNDA:

1. A .CONTRATADA se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura 
- 
F?4q'-:.iJ9

Emoreendedor Familiar Rural para o atendimento ao Pàgrama de Alimentação Escolar ao CONTRATAryIE

"onform" 
descrito na Cláusula Quarta deste Contrato

CLÁUSULA TERCEIRA:

1. O limite indivldual de venda de gêneros alimentícios da CoNTRATADA para-cada associado será de até R$

á0.õOô,ôõ úi.tà mit reais; po, óÃÉlo1 ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa

Nacional de Alimêntação Escolar. fl
CLÁU§ULA QUARTA:

1. Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos dêscritos abaixo (no quadro), a CoNTRATADA

receberaoValortotaldeR§7.o82,5o(setemil,oitentaêdoisreaisecinquentacentavos).

2. o recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentaçáo do Termo de Recebimento e das Notas

ii.ái.ããüá.àã'pãr, pàr,"ã,.JIp"".ã"j;; ffi;;ãÉã;;l;;,j;;;Átreóa, óonsoante anexo deste contr![o.

3. O preço de aquisiçâo é o preço pago ao fornecedor dos gêneros alimentÍcios, e no cálcuto do preço já devem

estar incluÍdas as despesas co, irei", recursos humanoJe materiais, assim como com os engargos fiscais,

iõàiài., 
"o.er.luis, 

trabalhistas é previáenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das

obrigaçóes decorrentes do presente contrato.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA

Govemô MuniciPal de Itaituba
Fundo MuniciPal de Educagão
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTA,DO DO PARA
. Govemo MuniciPal de Itaituba

Fundo MuniciPal de Educação

ir

i\,

"dar
O fornecimento dos gênero s alimentÍcios da agricultura Íamiliar e do emPreend edor familiaÍ rural deverá s

conforme a Chamada PÚblica n 005/20íg-DL, com entrega nos locais especlÍicos de cada Polo, conforme a4

,â#fl;l',;Lltffi á?',s"'sisiiff{:m:"'i1"4Êl"',rn{,:,:s:,nü,jlÍfr .,jffi
F..,i'*fúl3ii:i.,:,";St ,,i':fricl+ 'i'trTr!"J":::ffii"'-'f'1:ü{"q"ffi','.^3ia . ass ricaçã-o

ffi k*lüffiíi:##HfTr;Ei,t!ft ffi t+:{N:t5içr;4ggug6;;g1i
fi*11":3ã",fii"J1i1üi"É#,3;:'}Í'*,.i*"ig"s-:ít;:[:r,;.:mí.:l:l"tt*dade 

12 306 0251 2 038 

'

programaçã o do Setor de Alimentaçã o Escolar

PRODUTO UND OTO. TOÍAL QTD, POR.
PROG,

PROG VALOR
UNrrÁRlo

VALOR TOTAL

ABÓBORA . 750 750 FUND R$ 3,33

ABACAXI
500 500 FU ND R$ 3,17 R$ 1,585,00l

BANANA
PRATA

KG 1.000 1.000 FUND R$ 3,00 R$ 3.000,00

ÍOTÂL: R§ 7.082,50

anterior

clÁusut-l otrava:
R

l,

cLÁusuLA sExrA: .,.1",

rocontRnrR.r.iTE,apÓsreceberosdocumentosdescritosnoitem2daCláUsUlaouarta,eaoósatramiEÇa
do.processo para instruçào " "q'lüça"' "r"tuará 

o seu p"g"á;i;;":t;ioi"li'"tpono"nte às Lntregas do frê
o
s

cuÁusut-l sÉttMn:

1-oCoNTRATANTEquenâoseguiraformadeliberaçáodeÍecursosparapagamentodaCoNTRATADA,está
su.ieito a pagamento de multa t";Y;";ti;'i;;;;ã" õ' r v" 

'o 
oia' sàore o valor da parcela vencida l'''

i'

pÍazo estabelecido no

Comp ra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade,

rojeto de Venda de Gêneros Alimenticios da Agricultura

estand o à disposiçáo Para comProvação.

l,

a o

1. O CONTRATANTE se compromete em guardar. pelo

.n/ÉNntr n o 2612013 as coplas das Notas Fiscais de

ffior"r"nt dor nrr pr..tãóo"t a. contas, bem como' o P

ÉãÀirái'óàã er^entaçãó Escolar e documentos anexos'

cLÁusutl ttone: i

1. É dê exclusiva responsabilidade da CoNTRATADA 9.f:::!"]ttnto 
de danos causados ao CONTRATANTE ou

a terceiros, decorrentes de sua curpa ou doro na e*u"uçao" o"o"iJniàr,-;r" excluindo ou reduzind: esta,

iesáonsauiiiaaoe a Íiscalização

\; + ._t \,

€i-". 6&a.ua ô*§À*. thq-,'q t"
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cúUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

í. A Íiscalização do presente contrato Íicará a cargo do respectivo flscal de contrato, da Secretaria 
-MuniciPallde

Educaçãg, Aá fntiaáAe Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e outras entidades designâ0as

peio côrurnnrRruTE ou pela legislaçáo,

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 
i

1. O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública n.o OO5/201g-DL, pela Resoluçáo no 26 do FNDE, de

tl tO{iZOlS é Resotução-n.o U, de O)t0412015, pela Lei n.o 11 .94712009, aplicando subsidiariamente a Leirn.o

8.666/93, em todos os seus termos. 
t''i

CúUSULA DÉCIMA QUARTA:

1. Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo,.mediante acordo formal entre as partes, resguardadas aS

suas condiçÕes essenciais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: t,,,

ti
1. As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somentê

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

CLÁUSULA DÉCIMASEXTA:

l.'
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ
Govemo Municipal de Itaituba
Fundo Muiricipal de Educação

cúUSULA DÉCIMA:

.1. o CoNTRATANTE em razão da supremacia do interesse pÚblico sobre os interesses particulares poderá:

1.1. modiflcaÍ unilateralmente o contrato para melhor adequaçáo às Íinalidades de interesse pÚblico'

respeitando os direitos da CONTRATADA;

1.2. rescindir unilateralmente o contrato, nos cásos de infração contratual ou inaptidão da CONTRATADA;.t,-i,

1.3. flscalizar a execução do contrato; i'
1.4. aplicar sançÕe§ motivadas pela inexecuçâo total ou parcial do ajuste'

2. Sempre que o CoNTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada culpa da

óOf.ffnÀfnOÀ deverá respeitaÍ o equilÍbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração

respectiva ou a indenização por despesas já realizadas

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

1. A niulta aplicada após regular processo adminisÍativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente

devidos pelo CONTRATANTiE ou,'luando for o caso, cobrada judiclalmente 
r

h
l

lr

1. Este Contrato, desde que observada à formalizaçâo preliminar à sua efetivaÇão, por carta, consoante Cláusula

Décima euinta, poderá sàr rescindido, de pleno direito, independentemente de notiÍicação ou interpelaçáo judiçial

ou.extrajudicial, nos seguintes casos: .. lt ,,
l,

1.1. por acordo entre as partes;

1.2. pela inobservância de qualquer de suas condiçÓes; ,l

I
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il
REPÚBLICA FEDERATIV A DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ
Govemo MuniciPal de Itaituba

Fundo MuniciPal de Educação

i.3. por quaisqu"' dos motivos previstos em lei'

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:

1. O Presente contrato vlgorará da sua

apresentado (c láusula Quarta ) ou atê 31 de dezembro de 2020
assinaturaatéaentregatotaldosprodutosmedianteocronog

GLÁU§ULA DÉCIMA OITAVA:

de ltaitubâ para dirimir qualquer controvérsia que se originár deste

í. É competente o Foro da Cidade

2.É,p or estarem assim, justas e acordad as, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igu
t.

teor e forma, na Prese nça de duas

AMILT ON TEIXE O-Sec Íetário de Educagão

FUNDO MU PALDEE DUCAÇÃO
Contratante

Contratada

ff'',##m#**f-:au* lI
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Testemunhas
RG/CPF

RG/CPF
i
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- ltaituba, 07 de ianeiro de 2020'
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