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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Govemo Municipal de Itaituba

Fundo úuniciPal de Educaçâo

3. O Preço de aquislç ão é o Preço Pago ao fornecedor dos gêneros alimentícios, e no catqubao pàlo

já devem estar incluíd as as despe sas com frete, recursos humanos e materiais, assim como com'os

encargos fiscais, sociais, comercl ais, trabalhistas e PÍevidenciários e quaisq uer outras despesas

necessárias ao cumprimento das obrig ações decorÍentes do Pres ente contrato.

4. O fornectmento dos gêneros alimentícios da ag ricultura fam iliar e do emPreendedor familiar rural

deverá se dar conforme a Chamada Pública n" 005/2019-DL' com entrega nos loca is esPecíÍicoslçd

cada Polo, conforme a Programaçã o do Setor de Alimentaçáo Escolar

cúUSULA QUINTA:

'H,[fi,

ct-Áusuun sEXrA: ll
l.oooNTRATANTE,aposreceberoSdocumentos-descritosnoitem2daCláusulaQuarta,eapósa
tramitaÇáodoprocessop","'il!..,iàã.r.quio,çao,"t".ià?ã".à-.,,-Jagamentonovalorcorrespondente
às entregas do mês antertor'

ÍotlL: R$ 3.060, 0q,

tr'!

VALOR TOTAL

UNITÁRlo
VALORPROGQTD. POR.

PROG
OTD, TOTALUNDPRODUT o

R$ 3.060,00R$ 3,00
1.0201.024KGBANANA

PRATA

FUND

ct-ÁusuuasÉT.MA: 
,:L^.^^Ã^ .rê rêcursos para pagamentoldo

1. o.coNrRArANrE.que não sesuir a r"'Tg,g.r")::"J:ijir,::.$:{il'r"';;.ãniáo,rroiaa
àoirãqiÀôó, está sujeito a pagamento de multa de ZYo' ntat> 1ut "
parcela vencida

,c'Áusu'lolrAVA: 
11 do artiqo 45r,da

- 1 o coNrRArANrE se corqlomeg_:l9::'1fl-1"":1"::1Íi""Ü#-l1ã:xi"fr;;o;E"*u-.qit.iffi t+,,**l}lt'ài,".=",";*Ê*tv""""**ir.?.".rT';
Alimenticios da Agricull

disPosição Para comProvação'
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REPÚBLICAFEDERATIVADOBRASIL I

ESTADO DO PARÁ
Govemo N'{uniciPal de ltaituba
Fundo MuniciPal de Educação

í . É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos causados llao

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpã àr-ããfá 
"ã "1àçÀo 

do contrato, riibq

éxcluindo ou reduzindo esta responsabilidade à Íiscalização l

CúUSULA DÉCIMA: i

oooNTRATANTEemrazãodasupremaciadointeressepúb|icosobreosinteressesparticu
poderá

. .1 
.1 . modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse

público, respeitando os direitos do CONTRATADO;

l,2.rescindirunilateralmenteocontrato,noscasosdeinfraçãocontratualouinaptidãodo
CONTRATADO; r,,

1^ .J^ ^^ã1,^r^. tll
. i-3. fiscalizar a execução do contrato; 

',

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

2. sempre que o ooNTRAÍANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada culpa do

69NTRATAD9, oevera resiàiiai o 
'ãqririÉiio 

econômicoJinanceiro, garantindo-lhe o aumento da

iÃrn."i.çaã respectiva ou a indenização por despesas já realizadas 
l-

CLÁUSULA OÉCIMA PRIMEIRA: 
.,

1. A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos

eventualmentà devidos pelo CóNfúfnUff ou, quando íor o caso, cobrada judicialmente' "

cLÁusuLA DÉC|MA SEGUNDA: 
lr

1..A Íiscalização do presente contrato ficará a cargo do respectivo fiscal de contrato' da secretqria

üuni.ipái àá Êducação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e outras

"ntiJáá". 
designadai pelo CONTRATANTE ou pela legislação'

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 
i

i. o piesente càntrato rege-se, ainda, pela Chamada P_ública n.o 005/2019-DL, pela Resoluçã" !:1E19
rruoÊ, oe i7lo6t2o13 ã Resotuçâo n.o 04, de 0210412015, pela Lei n.o 11.94712009, aplicaldo

subsidiariamente a Lei n.o 8.666/93, em todos os seus termos'

CLÁUSULA OÉCIMA QUARTA:

1. Este Contralo poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as parles,

resguárdadas as suas condições essenciais. ii

Ir

ri\
l

CLÁUSULA OÉCIMA QUINTA:

)^_ Oe-il-ilr «".Bo.W^ao

h



It,

I
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA
Governo MuniciPal de Itaituba
Fundo MuniciPal de Educação

1. As comunicaçóeS COm origem neste co-ntrato deverão ser formais e expressas, poÍ meio de cqrta'

que somente terá validade se'enviada mediante registro de recebimento, transmitido pelas partes' ir

cúUSULA DÉCIMA SEXTA:

l.Estecontrato,desdequeobservadaàformalizaçãopreliminaràsuaefetivação,porcarta,consoante
Cláusula Décima euinta, poi"ãr"iiã".indido, dá pleno direito' independentemente de notificaÇáo ou

. 1 .'l . por acordo entre as Partes; 
t't

1.2. pela inobservância de qualquer de suas condições;

1 .3. poÍ quaisquer dos motivos previstos em lei'

.t.
cLÁusuLA DÉclMA SÉTIMA: ll\

l,opresentecontratovigorarádasuaassinaturaatéaentregatotaldosprodutosmedianteo
;;;ír".;';;r"t.niàao (ciáusula Quarta) ou até 31 de dezembro de2020'

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:

É competentà o Foro da Cidade de ltaituba para dirimir qualquer controvérsia que se originar dê1te

contrato.
1

2. É, por estarem assim, justas e aco

vias de igual teor e forma, na presença
rdadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três)

de duas testemunhas.

Itaituba, 07 de janeiro de 2020.

l,n

AMILTON TEIXEI HO - Secretário de Educação
FUNDO MU CIPAL DE EDUCA çÃo

Contratante

r
DANIEL D SOUSA PEREIRA

Contratado tr'

Testemunhas

1
RG/CPF

2
t
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