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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Govemo Municipal de Itaituba
Fundo Municipal de Educação

l\.

o trluntipio de ttaituba através do FUNDo MUNtc-tPÂ.L gE EDUcAçÃo DE ITAITU.B_1, pesqoa jurldic?-d-e d]çltoi

ãuiliü"]íü,"á i.sórito no CNPJ n.o 25.31i 772t0001-82, com sedá na Travessa 15 de Agosto, n o 169, BaiÍro

ãã|iiÃ .ã 
"ioãa" 

o" ttritru", e.Láo ao Éará, neste ato legalmente representado por seu Secretário Municipal dÇ

Educação, Exmo. Sr. Amitton feixeira Pinho, brasileirõ, casado, portador da Cédula de ldentidade RG ni?'

ãeoã6õó §Sp-pn e do CpF n." 586.519.772-04, domiciliado e residente neste município, doravante denominado

õôúinÀiÁr1rc, e de outro raàó pmucrscr DE ASSts roRREs ALvES, portadora do RG n.o 4495106

õ§pipÀ " 
do ci,F n.o zzo.osdsSz-ea, residente e domlciliada na Rodovia TransamazÔnica, IT ]]l^l'J"1

úriirá^â i;"ã -comúnidade 
São João Batista, Sítio Santo Antônio, ltaituba - PA, doravantê -denomrnaoa

CONTRATADA, cetebram o presente contrato, sujeitando-se as nãrrnaá Oisciptinarês das Leis n" 
-11'-g.!l?-O!!,e

da'Lei n.o 4.660/93, e atteraçoes lósteriores, tendô em vista o que consta na Chamada Pública n o 005/201g-DL'

mediante as cláusulas e condições que se seguem:

CúUSULA PRIMEIRA: i

1. 1. É objeto desta contrataÇáo a aquisiÇão de GÊNERO^S ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E,DO

EMeREENDEDOR FAMILIAR 
-aÜnni 

PARA o ATENDiúENio Ao PR6GRAMA NA3IONAL 'rPE

ALTMENTAÇÁO ESCOLAR (PNAE), para alunos da reOe Oe eOucaiaá básica verba FNDE/PNAE ano letivó de

;'0?0, à;;;r'tt"" ; úãJro p[ui.tã'ná Cláusuta Quarta, todos de aóordo com a Chamada Pública n o 005/2019 -
õl;;,i;rt;;;êr;rláo part'e i.dil;L;ó;*.ente contrato, independentemente de anexaçáo ou transcrição'

CLÁUSULA SEGUNDA: ,,

I . A 66NTRATADA se compromete a fornecei os gêneros alimentÍcios da Agricultura 
- 
F?plT*:.iJ9

Emoreêndedor Famitiar nurat iarà o atendimento ao Prtgrama de Alimentação Escolar ao cONTRATANTE

"onforme 
descrito na Cláusula Quarta deste Contrato l

CLÁUSULA TERCEIRA:

'1. o timite individual de venda de gêneros alimentícios da coNTRATADA para-cada associado será de até R$

20.0O0,oo (vinte mil reais) por õÁÉ;";;il;úit, referentê à sua produçá6, conforme a legislação do Programa
,l_IlNacional de AlimentaÇáo Escolar. 

í,
CLÁUSULA QUARTA:

,1. pelo fomecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo (no quadro), a OONTRATADA

rà."Ééra o:valor total de R$ 3.060,00 (três mil e sessenta reais) , r .r 
.

2. o recebimento das mercadorias dar-se-á mediánte apresentaçâo do.Termo de R-ecebimentg e das Notas

Fiscais.de Venda"peta pessoa Ãô1"ã*f p"f" alimentação no locál de entrega, consoante anexo de-ste Contreto'

t'lr

3. O preço de aquisiçáo é o preço pago ao fornecedor dos,gênêros alimentÍcios, e no cálculô do preço já devÊm

estar ínctuÍdas as despesas .oiÀ itu'ê, recursos humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais'

sociaiS, comerciais, trabalhistas e previdenciários ê quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das

ãúiigudo* áà.otrentes do presente contrato
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA
Govemo MuniciPal de ltaituba

Fundo MuniciPal de Educagáo

4. O fornecimento dos gêneros alimenticios da agricultura familiar e do emPreendedo r Íamiliar rural deverá se

conforme a Chamada Pública n OO5/201g-DL, com entrega nos locais esPecíficos de cada,Polo, conÍo rm?

progÍama çâo do Setor de Alimen taçáo Escolar

ÍotlL: 3.060

CúUSULA OITAVA:

cLÁusuLA sExrA: 
I item 2 da cláusula Quarta' e após a tramitação

1. o ..NTRATANTE. apôs receber os documentos descritos no tL- 
' o'üLi.orà.pondente às entregas do mês

à""ô;"il;ia intt*dao e liquidação' efetuará o seu pagam

anterior.

CúUSULA SÉTIMA:

1 o coNrRArA\rE-ql: ruzg;:'.L,t',iT,Xs:Jr{?:i""ii,:"""#il:9:n!:'il:13'1f','."}'
sujeito a pagamento de multa oe z'l0 ' 

I I rdr§ lur w'

*ororo llo i

O CONTRATAN TE se comPromete em guardar Pelo P-razo estabelecido no

as cóP ias das Notas Flscais de Compra' os Termos dê Receb imento e Ace
o rt

itabili
Agric Ía

Eou

t*'
tt',

ap resentados nas prestaçÕes de contas, bem como o Projeto de Venda de GêÃeros Alimenticios da ul
1D/ N E

Familiar para Alimentaçáo Escolar e documentos anexos, estando à disposição Pa[a comProvaçáo

CLÁUSULA DÉCIMA:

l.oCoNTRATANTEemrazáodasupremaciadointeressepÚblicoS0

CLÁUSULA NONA:
r' rii . ^^r,a-ó^Í^nÀ ô rê§sarcimento de danos causados ao CONTRATANT

- : Ê,1ç§':x;,;;lll""r'J''.",x"iffi"|'-iâlJ?â:Hüt"J1T'"J'i';ü:;il-ãià'inao 
ou redq:indo

- 
I".óoniauirioade ã fiscalizaçáo'

I'
I

VALOR TOTAL

uNrrARto
VALORPROGOTD, POR

PROG
OTD. TOTALUNDPRODUT o

R§R§ 3,OOFUND1.0201.020KG... sÀNANA '
PRATA

\

bre os interesses particulares poderá:.

!
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t_lr

'-' 1.1. modiírcar unilateralmente o contrato

,"rp"itânào à-t Jittitos da coNTRATADA;

para melhor àdequaçao as finalidades de interesse

í.2. rescindir unilateralmente o contrato' nos casos de

'1.3. fiscalizar a execuçâo do contrato;

- 
1.4. aplicarsançÔes motivadas pela inexecuçâô total ou parcial do aiuste'

2 seàpre -or'" " 99*Ilâlit'5r,1iff,.::"J;',:lil""..ill'!X1""'iil'"'';T':";fl:;§'!?":**3ti:3
CONTRATADA, deverá respettat -:-:::: ,"; ;.;i;Jrt
t".!ilJ,i"l l, t 

'"denizaçáo'por 
despesas lá realiza0as

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

: i;â;::'iffitr,iiálili,?J:l 1::::Tál|i::n§'::ffiã ::J'#:i::'lada 
dos pasamentos

CIjÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

*li**lilt*Uç{Li,,i:j,i:l;]sãRffi 
'siff 

'*"'1e"'x"'""'i":

contrato, da Secretaria Municipal de

;lÊ ; ;";;.-;tÚades desisnadas

pela
a Lei n.o

- cúusuul oÉctltl QUARTA:

* 
,. E.," 

"onuato 
Soderá ser âditado a qualquer tempo'

suas condiçÕes essenclals

mediante acordo Íormal entre as partes' resguardadaÀ nas

l

cúubuua oÉcttrltl QUINTA:

' formais e expressas' por meio de carta' que somenter

1 . As comunicaçÕes com orisem neste contÍato d?t"'?:'=[iffiiir"" ";lià! 
riãÃà5,. terá vatidade se enviada ,"3'"J;';';:à"'# àJi-"ãJi."nto transmitido pelas partgs 

. : 
, 
I, I

- [.h.,
ct-Áusuu oÉctMl sgxta: --.- ^,^,,-,,ro'

l.Ei,l?""",X1i?jl;ff:ff*i"'""'H fii:';""T:'ãí:i: il"'s:XffiH"""':'#Í&f$::Ti;'iffi:'[?'r"':il;
ou extra.iudicial, nos segulntes casos: .' '1 il

'1.1. por acordo entre as Partes;

i.2. peta inooservância de qualquer de suas condiçÕes;

1.3. por quaisquer dos motivos previstos em lei'

i

l'.
I
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA
Governo MuniciPal de Itaituba
Fundo MuniciPal de Educação

cLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:

DÉCIMA OITAVA:

c0mpetente o Foro da Cidade de ltaituba para dirimir qualquêr controvérsia que se orig

1. O presente contrato vigorará da sua assinatura atê a entrega total dos produtos media nte o

(Cláusula Quarta) ou até 31 de dêzembro dê 2020
apiesentado

cLÀUSULA
I

, por estareniâssim, justas e acordad as, as partes assinam o presente instrumento em

teor e forma, na presenÇa de duas testemunhas

AMurou rEtxet Ô - Secretário de Educagão

FUNDO MU AL DE EDUCA
c tratante

Contratada

çÃo

RG/CPF

RG/CPF

lr,

'!'t
i

i

Itaituba, 07 de janeirP de 2020.
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