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REPÚBLICA FEDEMTTVA DO BRASIT

ESTADO DO PARA
. Govemo MuniciPal de Itaituba

Fundo MuniciPal de Educagão
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.OMunicipiodeltaitubaatravésdoFUNDOMUNIC-IPAL.DEEDUCAÇÁoDEITAITUB-A'pessoaiurídicadedireito
oúbticointerno, inscnto no c"üp.t ";âããrTlizioooça2,";";;;;;;íã,àti"-rs 

aéngostó' ne 16e' Bairre'

- bentro, na cidade ae ttaituoá'Êsiaáo Jo É"a neste'ato l"s;;;;;;";"táiiJJ" o9i*y sãcretário Municipal de

Educacáo, Exmo. sr. Amiil;"f"j;"i;'iiii'à'-oià'ir"r'":.üI,à;: õ;'ã;oi o"'céd't" de rdentidade RG n'o

- 28036óe ssp-pA e oo cpr''nll iàà.ài,izzà-il' oomicililo^oãiãJiã"'iü tátt" municlpio'-doravante'denominhdo

coNrRArANrE, e de outro ;;d;ÉiAriÁ ;-o-RàÉs nrves' ;J;;;;ffinê n " +s-oã+s9;se/PA e do cPfth 
'o

s17.zs1.zoz-lo,residente " 
à'"iito-irroá'rà Rodovia rransaÁiJáliJã, 

"tÃio -nóo en.- 1.63' km 45' comunidade

Monte das oliveiras, rta,tuia- - 
-pÃ, 

ooravante o"nori"ràã"ôõiiràniÃoÀ cereoram- o presente contrato'

suieitando-se as normas di;1pti"",; i;l;l;'; " r r gazióõgãoà L"i n ; a ooorg:' e, alteraçóes posteriores'

tendo em vista o que ."n.ã'l'r'õ'n"r-.ãiãFoiri", n " o0ír-d1g--Di, ;"diante as cláusulas e condiçÕes que se

- seguem: l.

cLÁusuLA PRrr[lEtRA: 'l' i

iú,,Eiff *,àã*;lifl 
''ffi ;llul",r#l-r-*i\ti$#ft ,;,ii{dfl'"'uuflffi ?it$,!iÉ

â;j*,o.,*f,.j:l]X;H1:,.fil';l?;",""J:',1x'#,:'ffi,]:1"::ü"dffi;tãÀ",'t"-oá 
ane*açaãóu transcrrçao

-.:^",ff:;*' " 
,.-,.-,,."l11 i

1..4'CoNTRATADAsecomprometeaforneceros.gênerosalimentlciosdaAgriculturaFamiliaredo
Emoreendedor ramiriar nu'ãi'!aà-o atendimento ." trà"nãtiã O"'ÁÍ'"tnãçaã Esõotar ao CONTRATANTE

conforme descrito nu cra"üIâüãã"-tt" óont"to 
vvrsriiq -- . 

: ' I

cúusutaTeRcetRn: .:. . .,i,-^

l.olirhiteindividualdeVendadegênerosalimentíciosdaCoNTRATADAparacadaassociadoseiádeatELFs
20 00o.oo (vinte mir reais) por Jiffi;;;;';i, iàr"àrt. a .uà piààrção, 

"onrorme 
a lesistaçáo do Progrâma

Nacional de Alimentação Escolar'

cúusuuQUARTA: : ' l

,,-^-.,^i^^ .^ê â,,ânrirârivos descritos abaixo (no quadro), a CONTRATADA

1. Pelo fornecimento dos gêneros alimentlcios' nos quantitativc- - - - 
- " \, '.

J".ã;ül;ã;i"à Jã n-s e ooo oo (três mil e sessenta rears) .r(l :

z.o,"""oi.untodasmercadoriasdaÊSe:ámedianteapresentaÇãodoTermodeRecebimentoedasNotas
Fiscais de Venda peta pessoa ;l;#;r",Ê" uliÁãnt"çao no'r'àãi"u ãtt'"óa' àonsoante anexo deste Contrato'-t,

3. O preço de aquisição ê o preço pago ao fornecedo:l::i:nt'ot alimentlcios' e no cálculo do preço já devem

estar incluldas as despesas t;t''^; ;';i;' recursos hgmanos 
" 
';;tJ;it' 

assim como com os encargos ftscais'

s.ôcieis. comerciais, trabalhlstas e previdenciários e quaisquer ffi;". ãp"*; necessárias ao cumprimento das
lr,

ãti.iãüoJ á."ouentes do presente contrato. 
lt ,

\*"- À'"'- \, ,
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REPÚBLICA FEDERATIVA Do BRASIL
ESTADO DO PARÁ

. Govemo Municipal de Itaituba
Fundo Municipal de Educação

4. O fornecimento dos gêneros alimenttcios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural deverá se dar, ,

conforme a Chamada Pública n" 005/201g-DL, com dnÍega nos locais especÍficos de cada Polo; confoime a
programaÇão do Setor de Alimentação Escolar. ' I

TOTAL: R§ 3.060,00

CLÁUSULA QUINTA:

1. 'As,despesas decorrentes do presente contrato correráo à conta das sêguintes dotações orçamentá nas:
Exercício 2020 Atividade 12.306 0251.2.037 PROG. ALIMENTAÇÂO ESCOLAR PNAE, ClassificaÉo

Clàssificação Econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo; ExercÍcio 2020 Atividade 12.306.0251.2.038
MANUT. DO PNAE - INDIGENA, Classificaçâo Econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo.

CúUSULA SEXTA:

1. O CONTRATAI.ITE, após receber os documentos descritos no item 2 da Cláusula Quarta, e após a tramiqção
do processo para instrução e liquÍdação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mÊs :

anterior. '', ,

CLAUSULA SETIMA:

1. O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberaçáo de recursos para pagamento da CONTRATADA,,eStá
sUjeitoapagamentodemultade2;/o'maisjÚrosde0,17oaodia,sobreovalordaparcelavencida'

Ir,
cLÁusuLA orrAVA: ,i* 

'

1. O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no § 1 1 do artioo 45 da Resoluóão
CD/FNDE r." 2612013 as cópias das Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade,
apresentados nas prestâçÕes de contas, bem como o. Projeto de Venda de Gêneros Alimenticios da Agricultu
Familiar para Alimentação Escolâr e documentos anexos, estando à disposição para comprovação. :

CLÁUSULA NONA:

i\

I

Econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo; ExercÍcio 2020 Atividade 12.306.0253.2.042 MANUT. DO PROGI
DE ALIMENTAÇÂO ESCOLAR - PEJA, Classificação Econômica 3.3.90.30.00 MateÍial de Consumo; ExercÍcio

- 2020 Atividad e 12.306.0251.2.039 MANUT. DO .PNAE - INTEGRAL / MAIS EDUCAÇÃO, Classificaçáo
,., Econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo; Exercício ?020 Atividade 12.306.0252.2.040 MANUT. DO PRpG.

DE ALTMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA, ClassiÍlcaçáo Econômica 3.3.90.30.00 Material de Consulpo;
ExercÍcio 2020 Atividade 12.306.0252.2.041. MANUT. PROG. DE ALli/ENTAÇÃO ESCOLAR.- PNAEC/CRECHE,

de da CONTRATADA o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANT
a culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo'

" CúUSULA DÉCIMA:

í. O CONTRATANTE em razâo da supremacia do interessê público sobre os interesses particulares poderá:

1. É de exclusiva responsabilida
a terceiros, decorrentes de su
responsabilidade à fiscalização.
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PRODUTO UND OTD, TOTAL OTD, POR.
PROG.

PROG VALOR
uNrrÁRró

v_ALOR TOTAÊ

BANANA
PRATA

KG 1.020 1.020 FUND
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R$ 3,00 . . RS 3.060,00
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO
ESTADO DO PARA

BRASIL
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1.1. modificar unilateralmente o contrato para melhor

,reapeitando os direitos da CONTRATADA;

adequaÇáo às ínalidades de interesse público,

l.2.rescindirunilateralmenteocontrato,noscasosdeinfraçáocontratualou

CúU§ULA DÉCIMA QUINTA:

í

t. A niulta aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmentÇ; 
.i

;;;id;;;;l"tôúinnrnNri ór,'quando for o caso' cobrada judicialmente , ii I

. CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA: , I .

^ ^^'^^ ^^ '" -'cretaria tÚünicipalde'
1. A fiÉbalizaçáo do presente contrato ficará a cargo do resoêctivo Íiscal de contrato' da St

Educação, da Entidade E*;il;;, à; õ;nsetno à'e p.'.eniàçâ-ricorat - CnE " 
outras entidades designardas

lr', pelo CôNTRATANTE ou pela legislação - I r. ;1.,

cúusuLA DÉCIMA TERCEIRA: l' _.._, .'l
-l.opresentecontratorege-se,ainda,pelachamadáPÚbljcan."005/201g-DL,pelaResoluçãono26doFNDE;de
,-. 

17to6t2o13e Resolução ..;"õ;,;; ói,üzóis, pera r-ei riJ'rr.õiíãoós, ãpiicanao subiidiariamente ' f"I[:
8.666/03, em todos os seus termos 'l 

'1

1. Este Contrato Poderá ser

suas condições essenciais
aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes' resguardadas as

Iu ,

meio dé carta, que somdnte

I

I

1. As comunicaçÕes com origem neste contiato deverão ser Íormais e expressas' por

ü,.âilíü;;;nriããà ."ãi"ni" i"lisià àe receuimento' transmitido pelas partes'

I

,; t.1. Por acordo entre as Partes;

. : 12. pela inobservância de qualquer de suas condiçóes;

1.3. por quaisquer dos motivos previstos em lei'

A-,.-.'. r",*- !§-*.
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, por esta
e forma,

REPÚBLICA FEDERATIV A DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ
Govemo Munic ipal de ltaituba

Fundo MuniciPal de Educação

sua assinatura até a entrega total dos produtos

31 de dezembro de 2020

Itaituba para dirimir qualquer controvérsia que se origi

rem assim, justas e acordadas, as partes assinam o presente instÍumento em 03

na presença de duas testemunhas'

AMILTO N TEIXEI - Sec retário de Educação

FUNDO MU ALDEE DUCAçÁO
Contratante

&ffi

Contratada

nhas
RG/CPF

RG/CPF
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CúUSULA DÉCIMA OITAVA:

Itaituba, 07 de ianeiÍo de 2020'

t,

{l
i

I

I

l
2.

il

l,ii
i

lr,

tlti
i

li

h
i

I


		2020-02-04T15:45:49-0300
	AMILTON TEIXEIRA PINHO:58651977204




