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cúusuul QUARTA:

I pero Íornecimento d.os .t:i:ffi , iy§ôtà:l%} ;r'i,,3:?ll'f::::":i.'?::?;
CONTRATADO receberâ o v€

2. O recebimento das mercadorias dar-se-á me'diante- apresentaÇão do Termo

Notas Fiscais de Venda *':';&;;'t"tpo"tãta pela alimentaçáo no local

t,

er{'de
rmq a
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de Recebimento e das

de entrega, consoante
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anexo deste Contrato
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,. 3. o preço de aquisiçáo é o preço pago ao f:1ry::l:l dos sêneros alimenticios' e no cálculo do preço

* iá devem estar.incluidas as despesas com frete, recursos 
-hum"nos e materiais, assim como coq.os

,,ffi)d"": ;iJ;ü ;;;;., "oÃJ,àiri, 
trabalhistas e previdenciários e quaisquer outrâs despefas

necessárias ao cumpnmento-ãas oUrigaçOes decorrentes do presente contrato

I

4. ô Íornecimento dos gêneros alimentícios da 9919^u.ltyra 
familiar e

;;r""ã';;;;;;ntÀ,r"-. chamada Pública n" 005/201e-DL' com e

cada Polo, conforme a programaçáo do Setor de Alimentação Escolar'

do empreendedor'familiar rural

ntrega nos locais esPecíÍicos de

.,
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.. pRoouro UND ôÍ0. ÍoÍAL QTD. POR
PROG.

PROG VALOR
uNrÍÁRlo

-G Lro1[

BANANA
PRATA

KG 1.020 FUND R$ 3,00 R$ 3.060,00

TOTAL: R$ 3.060,00

de Consumo

"lrCúUSULA QU.INTA: ,.,

.l,ASdespesasdecorrentesdopresentecontratocoÍeráoàcontadasseguintesdotaçÓesorÇamentáilas:
Exercicio 2o2o Atividade .r,:ãoãüi;õãi'Éiioê ALrMÊNiÀÕÃo ESóoLAR - PNAE' crassiricaçáo

Econômica 3.390.30.00-Maieriáiã"-conrrro: Exercicio_ãõzo Àiiuiã"0" 12.30602532042 MANUT' Do

,. PROG. DE AL|MENTAÇAo tóõôüR - ÉiJÁ,'cressiícaÉã-ÉõonÔmica 3.3.90.30.00 Material de consumo;
.Exercício 

2020 Atividade ãiõãààr á.0ãg'úÃNur. bó ;r'iÀÊ': iúíÉôRÂ' /.MArs EDUcAÇÂo'

ctassificaÇáo Econômica s à.gó:iibt Material de consumi: exeãicio 2020 Atividade 12'306 0252'2'040

MANUT Do pRoG. DE nL,üÉiiiÃõÁci ãàCLÃá 
^ 15e^- 

ÊsõôLn classificaçáo EconÔmica 3 3 e0 30 00

Maierial de consumo: e*iJãià zõáo ntividade 12306o2iiiõti'üoliÚi ÉRôé DE ALIMENTAÇÂo

. ESCOLAR - pNAEC/CRECiii,' cr"..iii*ça" economiT_s'ã.0o3ô,00 Material de cons-umo, ExercÍcio 2020

Atividade 12.3060251.2038 üÀüfi. ôôÉnnE- rúotcrNÃ. õiã'sirrcaçao EconÔmica 3 3 e0 30 00 Material

CLÁUSULA SEXTA: \,,

1. O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos no item 2 da cláusula Quarta, e apÓ3.a 'l

tramitaçáo do processo p"r" iÃriruõao u riqriorçao, eÍetuará o seu pagamento no valor correspondente

às entregas do mês anterior

CúUSULA SÉTIMA:

do
da

\
lll

1. O .CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para Pagamento

ONTRATADO, está sujeito a pagamento de multa de 2%, mais juros de

paicela vencida

cúUSULA OITAVA:

O,1o/o ao dia, sobre o valo

1. O CONTRATANTE se comPromete em

Resolucão CD/FNDE n o 26/2013 as cópras

e Aceitabilidade, apresentados nas prestag

AlimentÍcios da Agricultura Familiar para

disposição para comprovação.

guáidar pelo prazo estabelecido no § 1 '1 do artiqo.45tda
ãas Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimepto

ões de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêne[os 
;

Alimentação Escolar e documentos anexo§, estando à

ç,//1/4 7'v "atl
t,
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t. É Oe exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos causados ao

CONTRATANTE ou a terceiãs] Oecortent"s de süa culpa ou dolo na execução do contÍato, rlão

excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização !

CúUSULA NONA:

cúUSULA DÉCIMA:

poderá:

i .1 . modificar unilateralmente o contrato para

público, respeitando os direitos do CONTRATADO;

1.2. . rescindir unilateralmente o contrato, .nos
CONTRATADO;

. : 1.3..Íiscalizar a execução do contrato;

::
melhor adequação às finalidades d-ê

..1

casos de infração contratual ou ina

t io conrRnrnNTE em Érzáo da supremacia do interesse público sobre os interesses

I

interesse

pttdao oo

lt

i\

t'
l4. aplicar sançôes motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste'

1
I

2. Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato se

õoflrúfnbo, deverá respeitar o equilíbrio êbonÔmico-flnanceiro

remuneÍação respectiva ou a indenização por despesas já realizadas'

m restar caracteri2àda culPa dq 
;

, garantindo-lhe o aumênto da.'

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:

i. Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as parte

resguardadas as. suas condições essenciais. - | 
l[

1'cúUSULA DÉCIMA QUINTA:

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

àrántrrrr*r'tà dévidos'pelo cóNrúrnrurE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. ' rl

1. A fscalizaçãô do presente contrato ficará a cargo do respectivo fiscal de contrato, da S
Municipal de Êducaçào, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - eAE

entidades designadas pelo CONTRATANTE ou pela legislação.

cúUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

I

ecret6[ia
e outras

1 . O presente cgntrato rege.se, ainda, pela Chamada Pública n.o 005/20 1g-DL, pela Resolução no 2Q do

FNDÊ; de 17to t2o13 ã Resotução n.o 04, de o2to4l2o15, pela Lei n.o 11.94712009, anlicaqCo

subsidiariamente a Lei n.o 8.666/93, em todos os seus termos
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l.Ascomunicaçõescomorigemnestecontratodgv.:lãoserformaiseexpressas'pormeiodecartaf'
que somente terá validaoe se-enviaJa mediante registroáe recebimento, transmitido pelas partes' I

. CLÁUSULA DÉ.CIMA SEXTA: iI
ri|l

1. Éste contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, por parta, consoante

Cláusula Décima euinta, poderá ser rescindido, o. pi"lo Jiiàitó, independentémente de notiÍicação ou

interpelação judicial ou extrajudicial' nos seguintes casos: :l:i

Govemo MuniciPâl de Itaituba

Fundo MuniciPal de Educação

1.1 . por acordo entre as Partes;

1.2. pela iábbservância de qualquer de suas condições;

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

cúUSULA DÉCtMA SÉTIMA:

* r. o presente 
"contrato 

vigorará da sua assinatura ate a entrega total dos produtos 
]n:diantt

cronograma apresentado iclã'i'ra Quarta) ou até 31 de dezembro de 2Q20' " 
rft

l]

t..

0

cüusuu DÉclMA olrAVAr I :

:l. E-competente o Foro da Cidade de ltaituba para dirimir qualquer controvêrsia gu: 
:e 

orislnar 
fest7, 

:1

contrato.

rmento em 03 (tiês)
2. E, por estardm assim, justas e acordadas, 1s ?artes 

assinam o presente instru

vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas 'lt ' l
I

Itaituba, 07 de janeiro de 2020-

- Secretário de Educação
FUNDO DE EDUCAçÃO
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