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CQNTRATO N.o 20200006

anexo deste Conlrato

a Agricultura Familiar e do

AlimentaÇão Escolar ao

t,
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residente e domiciliado na \
Itaituba-pA, doravante 0".á,ii"ãiã-CóNtiüfnOO ."t"'O'"' " pt*"tt" c-ontrato' .sujeitando-ser1âs

normas disciplinares das.",J'..i rj"SãilZbog " 
Or-l-"i 

"Jí'OtêÀOi" 'iterações 
posterioÍes' tendo em

vista o que consta na cnarn'a'Ja piüri-Já 
'i; 

oósliore-or-,"À"àirnie as ctáúsutas e condições que se

seguem:

cúusuul PRIMEIRA: ..,_.,+í^,^ô n^ \,

I I E obieto desta contrataçao a aqui?li?o- {: GÊNEROS RLtttlEt'ttictos-?A^AGRIoULTURA

FAr\iilLrAR Ê oo rupREENiS;ôôà iÀüirinn nunn,-'JÀiÃ ciÀiEúóir'aeNro Ao PRoGRAMA

NACT.NAL DE ALTMENTAÇXôêàoüa1pNAÉ),.para'íuil."aá 
rJ" a" 

-educação 
básica' verba

FNDE/PNAE, ano tetivo o.?õzó'-oãoiior'no qú0. J;i[i;".;ãã,iuta ouarta' tooos de acordo

com a chamada Pública n' oõslzors -D-!^lj"l 
nt' t'I"tiã pãttã inttgttnt" do presente contrato'

in-á"p"naànt.r"nte de anexaÇáo ou transcrrÇao 
It

clÁusull SEGUNDA:

l.ocoNTRATADosecomprometeafornecer,.osgênerosalimenticiosd
à';,;";; 
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CONTRATANTE conÍorme or .

cúusull TERcEIRA:

1 . O limite individual de venda de gê

àiJ áó zo.ooo,oo (vinte mil reais)

üõi.iria" do Programa Nacional de

neros alimentícios do CONTRATADO para cada as'sociad

';;õil;-;;; ano civil, referente à sua produção' co

Àlimentação Escolar'

tjn

o será de
nforme a

CúUSUUN QUARTA: I.

'A^^'^ê ãrimênti(:ln"- nos quantitativos descritos abaixo (no guadro{t o 
'

l"'-?e^';rsel""S;"f :f,:::in'iIH§'i:i%l#i"8i;'i;sessentareais)

2.orecebimentodasmercadoriasdar-se.ámedianteapresentaçãodoTermodeRecebimentoedas
Notas Fiscais de venda pela pessoa responsáver p.'. .r-".jáiáo no local de entrega' consoante
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3. O pteço de aquisiçáoéoPreçoPag o ao fornecedor dos gêneros alimentícios, e no cálctllo do P
os

.iá .devem estar incluidas as desPesas com frete, recursos humanos e materiais, as§iIn com
AS

encargos fiscais, sociais, comerctats' tÍabalhistas e Previdenciár ios e quaisquer outras

necessárias ao cumprimento das obrigações decorre ntes do Presente contrato.

4.Ofornecimento dos gêneros alimentícios da agricultura familiar e do emPreendedor familiar rural

deverá se dar conforme a Cham ada Pública n' 005/201g-DL, com entréga nos locais esPeciÍico1 de

i

cada Folo, confôrme a Programaçá o do Setor de Alimentação Escolar

GLÁUSULA SÉTIMA:

CLÁUSULA QUINTA: i

ffi **
CLÁUSULA SEXTA:

1. o CoNTRATANTE, após receber oS documentos d€scritos no item 2 da Cláusula Qu",ta, " 
apJS a ;

trámitação do processo p"|.ri;:fta;;iiqrio"çao, "t",lriã "'à"'i'agamento 
no valor correspondente

às entregas do mês anterlor'

TOTAL: R§ 3.060 ,00
t\
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l"R-3ii^'§á:'âUí,:X;"1X""X:ilâ§ffi 
:':"")::"J:f i"::

recursos para pagamento \do
obre o valoü Ua

de 0,1% ao dia, s

paicela vencida'

CLÁUSULA OIT

1. O CONTRAT

no § 1 1 do artiqo .45 da

Termos de Receblmenro
to de Venda de Gêne7bs

ntos anexos' estando a

AVA:

ANTE se comp romete em guárdar Pe lo prazo estabelecido

D/FN E o 0 3 as cóPias das Notas Fiscais de ComPra' os

e Ace itabilidade' aPiesentados nas prestaçóe s de con tas, bem como o ProjeRe

Alimentícios da Agricu Itura Fami
o Escolar e docume

disposiçáo Para comPro

CLÁUSULA NONA:
lr

'l

)

VALOR TOTAL

UNITÁRto
VALORPROGOTD. POR

PROG.
OID TOTALUNDPRODUÍO

R$ 3,00FUND1.0201.020KGBANANA
PRÂTA

vaçáo.

liar Para Alimentaçá
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RS 3.060,00
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1. É de .exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos causados

coNfnnrÁúrg ou a ierceiros, decorrentes de sua cutpa ou dolo na execução do cóntrato,

"JrinJo 
ô, t"Juzindo esta responsabilidade à fiscalizaÇão'

CúUSULA DÉCIMA:
i-.1,1

- ,1. o ooNTRATANTE em razâo da supremacia do interesse público sobre os interesses particulareg'

* poo"tã, . . : ': ','l ',Ir ,,

. 1 .1 . modiÍicar unilateralmente o contrato para melhor adequação às Íinalidades de intere§se

público, respeitanoo os oiàitài do CoNTRATADó; i ' :i

i

1.2. rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de inÍração contratual ou inaptidão do '

CONTRATADO;

"l .3. ÍiscalÊar a execução do contrato;

í .4. aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste'

ao

h
1

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

COf.fiúfnbO, deverá r".p"itrt o equilíbrio econômico4inanceiro, garantindo-lhe o aumento

ãmrneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas

t,

do
da

,\

I

I

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

eventualmente devidos pelo CôN]úiÃNlÉ ou, quando for o caso, cobrada judicialmente' I ll ri il' i

cLÁusuLA DÉCIMA SEGUNDA: i,
lr

1..A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do respectivo fiscal de contrato, da secretaiia

rrrrü.i"ipár J" Êarcaçáo, oa Éntiààà" Executora, do-Conselho de Alimentação Escolar - CAE e outras

;;til;ãt ãàsisnaoas peto cóúIúTANTE ou pela lesislação' : i

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

1. O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada P-ública n.o 005/2019-DL, pela Resolução'no 261po

FNDE, de 17t06t2013 " R;i;É; "niO+, a" o2t.o4tio1s, pela Lei n.d 11.947t2009, aplicatlgq i

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

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

cúUSULA DÉCIMA QUARTA:

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:

1. Este Contrato poderá ser aditado a qualqüer tempo, mediante acordo formal entre as partes'

resguardadas as suas condições essenciais l[' 'Jsr sroç,,v,q,e. 
t, l;
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por meio de cqÍta:

orisem neste contrato dev€rã:"Sre;:"J'[:'ffi;:ts"fiiit: pelas partes i,. ]
. l;âi"",i}.i!.i:,'ff:'.::T"""':'""fl'lã].ã"".í].i,i.j,",.tio-je 

receuimento' transmitido 
.i].i' 

'l 
,

cúusuua oÉctlitl sExrA: I 
'

,or caÍta, consoantÇ

lue observada à lotT"li':^çio, 
"[.;iiràit", 

l"ã"p""dentêmeáte cle notificaçãq oll il

1. Éste Contrato, desde que ?b':ry^1d:11::mlizaÇão 
nreliminar à sua efetivação' I

' Cláusula Décima Quinta' ooderá ser rescindido' de pl' 'l ' 
'- interpelação iudicial ou exiráfuoiciat' nos seguintes casos: 

\, :ht' i,i

1.2' pela inobservância de qualquer de suas condições; - il I it i
r'l

1.3 por quaisquer dos motivos previstos em lei 
- . I

i;"3"J,'"',i3ii,":"J:',:f"ô::lTí't'lx?r3i'#tl"':f"#l:f:3i3i1 

o* produtos '"0'""'{I 
",

CúUSULA OÉCIUN OITAVA:

- 1. É comPetente
contrato.

2 E, por ..:?f 
T^ i::*,§T:":" il: Htx';.t §:*",'..'§1 

.,."

vias de igual teor e torma'

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

o presente instrumento em 03 (três)

deste

x,

Itaituba, 07 de ianeiro de 2020'
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