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coNTRAÍo N.o 20200005
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REPÚBLICA FEPERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA

Govemô MuniciPat de Itaituba
Fundo MuniciPal de Educagão

4. Ô fornecimento dos gêneros alimentÍcios da agricultura familiar e do empreendedor Íamiliar rural deverá se dar

conforme a chamada pública n. oo5/201g-DL, iom entrega nos locais especÍficos de cada Polo, conforme a

;;;ó;à;çã" do setor de Alimentaçâo Escolar' 
,

PRODUTO UND OTD, TOIAL QTD, POR
PROG.

PROG VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL
j

ABÓBORA KG 750 750 FU ND R$ 3,33. "^r r.orr,uo'lt

ABACAXI KG 500 500 FUNO R$ 3,17 RS '1.585,00

BANANA
PRAÍA

KG 1.400 1.400 FUND R$ 3,00 R$ 4.200,00

i

BANANÂ
PACOVAN

KG 800 FUND R$ 2,55
!s 2. 040

\

TOTAL: Rt 10.322,50

CLÁUSULA QUINTA:

rs orçamentáiÇs:
1. As despesas 'decoÍrentes do presente golttgl!^1o""1?9. .à conta,das seguintes dotaçÕ€

Exercício 2o2o Atividade P.á06.õist.z.oz7 PRoG ALIMENTAÇAo E9q-o-!lR ^-.^P.ryf 
classificaÇão

Ecônômica 3.3.90.30.00 fUrt"tiri a" Cãn.umà; Exerctcio 2020 Atividaie 12 306 0253 2 042 MANUT DO PROG'

õãÀtiüÊru1ÃõÀó-Etcóún -ãeJÃ ôâriiúuçao Econômica 3.3.e0.30.00 Material de consr;mo; Ex-ercÍc-io

2020 Atividade 123060251.2.03S úÀNUr. DO PNAE - INTEGRAL / MAIS EDUCAçÃO, Classiflcaçãa

Econômica 3.3.90.30.00 laateriaiãÉ ôãn"rro; Êxercício 2o2o Atividade 12 306 0252'2'040 MANUT Do PROG'

õãÁiiü-àr.riÁõÁó-estóún -inÉ - ESCôLA, ClassiÍicaçáo Econômica 3.3 90.30.00 Material de consumo:

Exercício 2020 Alividade tz.zoa.oààzz.oii MANUT. PR9G. ôr nltrrlerurnçÃo EScOLAT - PNAEC/cRECHE'

ctassiflcacâo Econômica 3.3.90.30.00 Materiat de consumo-; É*ài"i.io )ozo _ntirio"d. 12 306.0251.2 u38

úÃr.rür.õO pr.leÉ - truOÍOEruA, Classiftcação Econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo,

cúUSULA SEXTA:

.1. o g9NTRATANTE, após receber Os documentos descritos no item 2 da cláusula Quarta, e após a tramitação

áoiró."r.o p"ráinstiuçao ê liquidaçâo, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do qnês

anterioi. i h

cúUSULA SÉTIMA:

1. O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberaçâo de recursos para pagamento da ooNTRATADA, está

.riãito ã pugàr""to áe'multa de 2ãl0, mais juros de 0,í 7o ao dia, sobre o valor da parcela vencida.

CLÁUSULA OITAVA: \,
dh

1. O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no § 11 do.artiào 45 da Resoluôào

Co/rúóe n." zOlzot à as cópias das Notaó Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade'

ãpr"r"n-trd". .as pr"stações de contas, bem como o Proieto de Venda de Gêneros Alimentícios"da Agricultura

Éããiriãr p"ànrirentaçao Escolar e documentos anexos, eltando à disposição para comprovaÉo
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA

Governo MuniciPal de Itaituba
Fundo MuniciPal de Educaçào

CúUSULA NONA:

responsabilidade à Íiscalizaçáo

CLÁUSULA DÉCIMA:

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

1.1. modificaÍ unilateralmente o contrato para .melhor adequaçáo às finalidades de interesse públ

respeitando os direitos da CONTRATADA;

1..2. rescindir unilateralmênte o contrato, nos casos de infraçáo contratual ou inaptidão da CoNTRATAD4iL

. 1 .3. fiscalizar a execução do contrato; 
! 
t

I

1.4. aplicar sançÕes motivadas peta inexecução total ou parcial do aiuste 
t I

2. Sempre que o CONTRATANTE alterar ou fescindir o contrato sem restar caacteÍizada culpa da

CONTRATADA, deverá respeitar'à equifiúrià econômico-Íinanceiro, garantindoJhe o aumento da remuneragâo

rêspectiva ou a indenizaçâo por despesas já realizadas. lt, ,

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

í. A multa aplicada apÓs regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos êventualmente

OeviOôs peto CONTRATANTE ou, quando foÍ o caso, cobrada judicialmente'

CLÁUSULA DÉSMA SEGUNDA: 
1,,,

1. A fiscalização do presente contrato Íicará a cargo do respectivo fiscal de contrato, da Secretaria Municipaibe

Edu;;;á;, àá entidáde executoã,-ào óonsetho d'e Alimeniaçáo Escolar - CAE e outras entidades designadas

pelo CONTRATANTE ou pela legislação.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

1. O presente contrato rege-se; ainda, pela chamada PÚblica n o oo5/201g-DL, péla Resoluçáo no 26 do FN

tt tOánOtl e Reloluçao-n." 04, d;02n4t2015, pela Lei n.o 11.947/2009, aplicando subsidiariemente a

8.666/93, em todos oé seus termos.

cúUSULA DÉCIMA QUARTA:

L Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo,

suas condiçóes essenciais.

CúUSULA OÉCTTVTI QUINTA:

mêdlante acordo formal entre as partes, resguardadas as

meio de carta, que somente

h
I

1. É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou

a terceiros. decorrentes oe ar" 
"rtp"-o, 

dolo na execuçáo do contrato, nâo excluindo ou reduzindo esta I

t..
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1. As comunicaçÔes com oÍigem neste contrato deverão ser formais e expressas' por

úàvalidaoe se enviada mediante registro de recebimento, transmitido pelas partes.
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RspúgI-tca TPDERATIvA Do
ESTADO DO PARA

BRASIL

l.Estecontrato,desdequeobservadaàformalizaçâopreliminaràsuaefetivaçáo,porcarta,consoanteCláusula
Décima Quinta, poderá ser,"."i.àiãà, oã pránã ãíÀito,'inoepenâ"itã|.i"niáoã'notiti"açao ou interpelagâo judicial

ou extraiudicial, nos seguintes casos:

1.1 Por acordo entÍe as Partes;

i.z.petainorSerVânciadeqUalquerdeSuaScondiçóes;

í.3. por quaisquer dos motivos previstos em lei

cúusuLA DÉclMA SÉTIMA: 
)diante

1. O oresente contrato vigoÍará da ry-a .as:inatyllaiê^ 
a entrega total dos produtos m€

- ,ráffiü ôu,.,r'ã"''i'l ou até 31 de dezembro de 2020'

cuÁusuu oÉcluA olrAVA:

1. É comPetente o Foro da Cidade de Itaituba Para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato'

2 É. oor estaÍem assim, iustas e acordadas' as

t""i . torÃã, na presençá de duas testemunhas'
partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual

t\

Itaituba, 07 de janeiro de 2020'

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:

.,2

Governo MuniciPal de Itaituba

Fundo MuniciPal de Educação

Contratante
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MARIA DAS

Contratada
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