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Serviço de Inspeção Municipal (SIM), e adesão ao Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA), Serviço de Inspeção

Estadual (SISP) e Serviço de Inspeção Federal (SIF);

f. Para os produtos orgânicos, apresentar cópia do Certificado de Conformidade Orgânica para o Mercado Brasileiro ou outra documentação
comprobatória de produtos orgânicos;

g. Proposta de Fornecimento de Alimentos para o Agricultor Individual, conforme modelo do Anexo I deste Edital, devidamente preenchido;

h. Declaração de Comprometimento das condições do edital, conforme Anexo III.

Da exclusão do Programa

Estou ciente que qualquer irregularidade constatada e não denunciada poderá ensejar sanções de natureza civil, penal e administrativa e
que ao descumprir as regras do PAA poderei ser excluído automaticamente do Programa, além de estar sujeito a outras penalidades
conforme a lei.

Do pagamento

Estou ciente que o pagamento será realizado pelo Governo Federal, via cartão por meio do Banco do Brasil, uma vez por mês, mediante a
entrega dos documentos obrigatórios de comprovação das entregas de alimentos.

Validade do Termo

O presente Termo de Compromisso tem a vigência da Proposta de Participação no PAA nº ______________________________, podendo
ser rescindido por qualquer uma das partes mediante comunicação expressa, com antecedência mínima de 30 dias. A Unidade Executora do
PAA pode encerrar o presente Termo caso este Beneficiário Fornecedor não cumpra com as diretrizes e obrigações do Programa, sendo
permitido seu retorno somente após as adequações necessárias, com a observância da conveniência e oportunidade da administração
pública.

E por ter lido e estando de acordo com os termos apresentados, as obrigações assumidas, e as condições estabelecidas, as partes assinam
o presente Termo em duas vias de igual teor e para um só efeito.

____________________________________________

Local e Data

_____________________________
Beneficiário Fornecedor
Nome:
CPF:
DAP:

________________________________
Responsável pela Unidade Executora do PAA
Nome:
CPF:
Matrícula:

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ALDEIAS INFANTIS SOS
BRASIL

EXTRATO do Termo de Colaboração nº 501/2018 - 2º Aditamento, em regime de mútua cooperação técnica que entre si celebram o
Município de Rio Claro e Aldeias Infantis SOS Brasil, para consecução do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescente
- Modalidade Casa Lar, de ambos os sexos, no valor de R$ 68.000,00 (Sessenta e Oito Mil Reais), mediante 02 (duas) parcelas, cuja
vigência será de 01 de janeiro de 2020 a 29 de fevereiro, totalizando 26 (vinte e seis) meses.

RETIFICAÇÃO - EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

Retifica o extrato referente ao 2º aditamento do Termo de Colaboração 101/2018, publicado edição nº 1056 - sexta-feira, 31 de janeiro de
2020

EXTRATO do Termo de Colaboração nº 101/2018 - 2º Aditamento, em regime de mútua cooperação técnica que entre si celebram o
Município de Rio Claro e Aldeias Infantis SOS Brasil, para consecução do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescente
- Modalidade Casa Lar, de ambos os sexos, no valor de R$ 538.000,00 (Quinhentos e Trinta e Oito Mil Reais), mediante 03 (tres) parcelas,
cuja vigência será de 01 de janeiro de 2020 a 30 de março de 2020, totalizando 27 (vinte e sete) meses.
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