PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IACANGA
Estado de São Paulo
Site: www.iacanga.sp.gov.br
E-mail: licitacoes@iacanga.sp.gov.br
Av. Joaquim Pedro de Oliveira, 401 – Centro – Fone (14) 3294-9400
CEP 17180000 – IACANGA – SP
CNPJ:46.137.477/0001-14

CONTRATO Nº 066/2022
16 de setembro de 2022
PROCESSO Nº 112/2022
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022
O MUNICÍPIO DE IACANGA, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede administrativa
localizado na Avenida Joaquim Pedro de Oliveira, nº 401, Centro, em Iacanga/SP, inscrito no
CNPJ (MF) sob o nº 46.137.477/0001-14, representada por seu Prefeito, ELI DONISETI
CARDOSO, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG/Nº
26.444.113-8 SSP/SP, e do CPF/MF/Nº 170.421.378-92, residente e domiciliado na Rua
Valentim Dionísio Modolim, nº 111, Residencial Vale das Águas, na cidade de Iacanga, estado
de São Paulo, e de outro lado como CONTRATADA: FÁBIO AUGUSTO PERES, CNPJ sob o nº
09.689.047/0001-89 e DAP: SDW0217246988260902220950, representada neste ato por seu
representante legal o Sr. FÁBIO AUGUSTO PERES, CPF/MF N° 217.246.988-26, telefone: (14)
99674-2674, residente e domiciliado no Sitio Santana, S/N, Bairro Areão, na cidade de
Iacanga/SP. Dessa forma, as partes acima qualificadas doravante denominadas neste ato,
respectivamente, CONTRATANTE e CONTRATADA, fundamentados na Lei n.º 11.947, de
16/07/2009, Resolução n.º 26 do FNDE, de 17/06/2013, alterada pela Resolução nº 4, de
02/04/2015, (alterada pela Resolução nº 06, de 08/05/2020), firmam o presente Contrato
nos termos da Chamada Pública nº 002/2022, têm entre si, por esta e da melhor forma de
direito, tudo de conformidade com a o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições
seguintes, que reciprocamente outorgam e aceitam:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto desta contratação é aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, para atender as Unidades Escolares da Rede de Educação,
verba FNDE/PNAE, de acordo com a Chamada Pública nº 002/2022, a qual fica fazendo parte
integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
§1º - A CONTRATADA se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura
Familiar conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura
Familiar, conforme listagem do anexo I.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da
assinatura do contrato podendo ser prorrogado por igual período.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IACANGA
Estado de São Paulo
Site: www.iacanga.sp.gov.br
E-mail: licitacoes@iacanga.sp.gov.br
Av. Joaquim Pedro de Oliveira, 401 – Centro – Fone (14) 3294-9400
CEP 17180000 – IACANGA – SP
CNPJ:46.137.477/0001-14

§1º - Havendo prorrogação do contrato, será formalizado termo de aditamento de acordo
formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda
da Agricultura Familiar, a CONTRATADA receberá o valor total estimado de R$ 39.280,00
(trinta e nove mil, duzentos e oitenta reais).
§1º - O limite individual de venda de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do
empreendedor rural não ultrapassará a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por DAP
Familiar/Ano/Entidade Executora, referente à sua produção.
§2º - A CONTRATADA ou as entidades articuladoras deverão informar ao Ministério do
Desenvolvimento Agrário – MDA os valores individuais de venda dos participantes, em no
máximo 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato, por meio de ferramenta
disponibilizada pelo MDA.
§3º - No valor mencionado na cláusula terceira estão inclusas as despesas com frete,
recursos humanos e materiais, assim como os encargos fiscais, sociais, comerciais,
trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das
obrigações decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO
Os produtos deverão ser entregues: diariamente semanalmente, ou quinzenalmente,
conforme planilha de entrega (Anexo IV) previamente liberada pelo Departamento de
Alimentação Escolar.
§ 1° - Antes da formalização do contrato e após a fase de escolha do projeto de venda do
grupo formal ou informal, a Secretaria da Educação, CAE e Secretaria da Agricultura
realizarão uma visita aos produtores, inclusos no projeto de venda, a fim de certificar-se se
sua produção está de acordo com o declarado no projeto.
§ 2° - O não cumprimento das entregas no dia estabelecido acarretará em sanções ao
contratado, conforme previsto no contrato;
§ 3° - Tendo em vista que após a Chamada Pública os produtores deverão se programar para
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o fornecimento dos produtos, de acordo com a sazonalidade, não haverá análise de
amostras, devendo o produto ser avaliado pela nutricionista na primeira entrega;
§ 4° - Os entregadores deverão estar uniformizados e calçados com sapatos fechados e
deverão também esperar a conferência dos produtos no local da entrega;
§ 5° - As caixas para entrega dos alimentos deverão estar higienizadas e não poderão ser de
madeiras;
§ 6° - As mercadorias serão devolvidas no ato da entrega se não corresponderem à
qualidade exigida no Edital.
§ 7° - As caixas dos alimentos deverão ter o peso especificado na caixa;
§ 8° - O recebimento dos gêneros alimentícios dar-se-á mediante apresentação do Termo de
Recebimento e as Notas Fiscais de venda pela pessoa responsável pela alimentação no local
de entrega;
§ 9° - É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA o ressarcimento de danos causados
ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes sem culpa ou dolo na execução do contrato,
não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.
§ 10° - Constatadas irregularidades na entrega, a Contratante poderá:
a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituição ou rescindindo a contração, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
a-1) Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a
indicação da Secretaria Municipal da Educação imediatamente, contados da notificação por
escrito, mantidos o preço inicialmente contratado;
b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b-1) Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a
indicação do Contratante imediatamente, contados da notificação por escrito, mantendo o
preço inicialmente contratado.
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CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS
Os recursos provenientes para os pagamentos devidos em função das contratações
decorrentes desta CHAMADA PÚBLICA serão cobertos com recursos disponíveis nas
dotações orçamentárias do orçamento vigente e futuro: 3.3.90.30.00, fichas: 127, 128, 132,
133, 134, 156, 157, 167, 168, 173, 174 e 175.
CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento será efetuado em até 30 (trinta), após a entrega e aceite do produto, a contar
da entrega da nota fiscal na Secretaria Municipal de Fazenda, obedecendo a ordem
cronológica de sua exigibilidade mediante ordem bancária através de instituição financeira a
ser determinada pelo Município.
Não serão aceitas propostas com pagamento antecipado ou contra entrega e ainda, não
serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações
exigidas.
§ 1° - O vencimento do Documento Fiscal dar-se-á somente após a entrega do objeto da
licitação, e não da emissão do mesmo.
§ 2° - Deverão constar no documento fiscal o nº da Chamada Pública 002/2022, nº. do
Pedido de Compras, nº do Empenho, bem como Banco, nº da Conta Corrente e Agência
bancária, sem os quais o pagamento ficará retido por falta de informação.
§ 3° - Se forem constatados erros no Documento Fiscal, suspender-se-á o prazo de
vencimento previsto, voltando o mesmo a ser contado, a partir da apresentação dos
documentos corrigidos.
§ 4° - O Contratante reserva-se o direito de descontar do pagamento devido à licitante
vencedora, os valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas por
descumprimento de cláusulas contratuais.
§ 5° - Nos preços ofertados estarão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, sem
nenhum outro ônus para o Município além do preço proposto.
§ 6° - Não será efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto houver pendência
de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
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CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES
Pela inexecução parcial ou total será aplicada multa de 5% (cinco por cento) do valor da
obrigação descumprida após regular processo administrativo, sem prejuízo das sanções
aplicadas no art. 87 da Lei n° 8.666/93.
§ 1° - A multa pela inexecução parcial ou total será aplicada após regular processo
administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
§ 2° - O CONTRATANTE se não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento da
CONTRATADA, deverá pagar multa de 2% (dois por cento) acrescida de juros de 0,1% (um
décimo por cento) ao dia sobre o valor da parcela vencida, ressalvados os casos quando não
tiverem sido efetivados os repasses mensais de recursos FNDE em tempo hábil.
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO
O Contrato poderá ser rescindido pelo CONTRATANTE sem quaisquer ônus para a
Municipalidade, nas seguintes hipóteses:
a) Se verificar a falência, recuperação judicial e extrajudicial da CONTRATADA;
b) Se a CONTRATADA transferir o Contrato no todo ou parte, sem anuência por escrito do
CONTRATANTE;
c) Se ocorrer manifesta impossibilidade da CONTRATADA de dar cabal e perfeito
desempenho das obrigações assumidas.
d) Caberá ainda rescisão administrativa deste Contrato no caso da CONTRATADA,
reincidentemente ou não, deixar de cumprir quaisquer das obrigações deste Contrato, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal que o couber.
e) Por acordo entre as partes;
f) Pela inobservância de qualquer de suas condições;
g) Qualquer dos motivos previstos em Lei.
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CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação, do
Conselho de Alimentação Escolar – CAE, outras entidades designadas pelo FNDE e também
pelo agente fiscal do contrato, o Sr. Nathan Garbo, RG nº 48.765.967-3, CPF. nº
439.492.378/60, designado através da Portaria nº 6.474/2015, conforme artigo 67, da Lei
8.666/93.
§ 1° - Compete ao Agente Fiscal de execução do contrato acompanhar e conferir a entrega
dos materiais e atestar no Documento Fiscal, a sua exatidão em conformidade com o Pedido
de Compras e liberar o documento para o setor responsável, para pagamento, bem como
conferir os saldos existentes e prazo de vigência do contrato, devendo regularizar caso
necessite aditamento.
§ 2º - Fica nomeada a Senhora Lidiane Camila Boza Morais, Nutricionista, inscrito no CPF nº
357.004.818-71 para atuar como Gestora do Contrato, que ficará responsável pela
fiscalização e acompanhamento da execução do objeto contratado, devendo fazer
anotações e registros de todas as ocorrências, determinando o que for necessário à
regularização das falhas ou defeitos observados para o fiel cumprimento das cláusulas e
condições estabelecidas, e, ainda, atestar a nota fiscal quando do recebimento definitivo, o
que não exclui nem reduz as responsabilidades da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente contrato da Chamada Pública nº 002/2022, é regido pelas Resoluções FNDE nº
26/2013, Lei n.º 11.947/2009 e o dispositivo que a regulamente, pela Lei Federal 8.666/93 e
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
São partes integrantes deste Contrato, independentemente de transcrição, o Edital de
Chamada Pública nº 002/2022, o Processo Administrativo n.º 112/2022, a proposta da
CONTRATADA e todos os documentos que o acompanham.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Iacanga para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente contrato, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
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E por estarem de acordo com todas as cláusulas aqui contidas, vai assinado pelos
representantes legais das partes, inicialmente nomeados, juntamente com duas
testemunhas.

ELI DONISETI CARDOSO
Prefeito

FÁBIO AUGUSTO PERES
Contratado/Produtor Rural

TESTEMUNHAS:
________________________
RG/N°

____________________________
RG/N°
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ANEXO I – CONTRATO 066/2022
Item

01

Produto

Qtd.

Unid.

Preço
unitário

Preço total

Frequência
de entrega

FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - Pacote de 1kg,
natural, de primeira qualidade, constit uido
de no mínimo, 95% de grãos inteiros e
correspondente a variedade no tamanho e
cor, maduros, limpos e secos. Constituido
de grãos da mesma coloração, isento de
matéria terrosa, parasitas, pedaços de grãos
ardidos, brotados, chocos, imaturos,
mofados. Safra nova. Deve estar de acordo
com a legislação vigente. Embalagem
primária:
saco
plástico
atóxico,
transparente,
resistente,
lacrado,
devidamente rotulado conforme legislação
vigente, com peso de 01 (um) kg. Validade
mínima
de
03
(três)
meses
e
empacotamento não superior a 30 (trinta)
dias da entrega do produto.

4.000

Kg

R$ 9,82

R$ 39.280,00

SEMANAL

Endereços para entregas, unidades escolares - zona urbana – Município de Iacanga.
EMEI Orlando Castro, Avenida Das Primaveras, 590 – Jardim das Flores;
Creche Escola Maria Ap. Andozia Castro, Av. Das Primaveras, nº 560 – Jardim das Flores;
Creche Escola Alcebíades da Silva Mattos, Avenida rui Barbosa, nº 1300, Jardim Vitória;
EMEF José Ferraz de Souza, Avenida Rui Barbosa, nº 649, Centro;
EMEF Joaquim Caldas de Souza, Rua Antônio Trentrim, nº 253, Jardim Paraíso;
EE Padre Jorge Mattar, Rua Dr. Jonas Nunes Brigagão, nº 01, Centro;
APAE, Rua Padre Jorge Mattar, nº 186, Centro.

ELI DONISETI CARDOSO
Prefeito
Testemunhas:
________________________
RG/N°

FÁBIO AUGUSTO PERES
Contratado/Produtor Rural

____________________________
RG/N°

