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ADil|NISTRATIVO N.o 7U2022

DE GÊNEROS ALITENTICIoS DA AGRICULTURA
FATILIAR PARA A ALIT

Por este instrumento, dê um lado o tUNlCiPlO DE IGARATÁ,SP, com sedê à Avenida
Bênedito Rodrigues de Freitas, 330, Cêntro, lgaratá, Estado de São Paulo, devidamente
inscrita no CNPJ sob no 46.6%.1471000í-20, neste ato representada pelo seu Prefeito
Municipal, Sr. EIZO ELIAS DE OLIVEIRA SOUZA, brasileiro, casado, portador do RG.
no 9.292.23&8 SSP-SP e do CPF/MF n.o 788.299.098-15, residente e domiciliado neste
MunicÍpio, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a
produtora, SÍ'. ENI BENEDITA DONIZETI ALVES DA CRUZ, CPF no 338.856.768-93,
RG no 38.082.567-3 com endereço no Sítio Família Tena, Jardo, Rosa Helena, nesta
cidade de lgaratá, Estado de São Paulo devidamente inscrita no CNPJ sob no
16.880.491/0001.42 denominada CONTRATADA, fundamentados nas disposições Lei n"
11.94712009, pela Resolução CD/FNDE no 26, de '17 de junho de 20í3 (atualizada pela
Rêsolução CD/FNDE n" 21 DE16 de novembro de 2021),e tendo em vista o que consta
na Chamada Pública no Ml2O22, resolvem celebrar o presentê contrato mediarúe as
cláusulas que seguêm:

Cáusula 1'- É objeto desta corÍratação é a DE GÊNEROS ALITIENTÍCIOS
PARA A ESCOLAR, PARA ALUNOS DA

VERBA FNDE PNAE, do exercÍcio de
2O2U2023, descritos nos itens enumerados na Gláusula Terceira, todos de acordo com a
Chamada Pública no Mf2022, o qual fica fazendo parte integrante do presente Contrato,
independentemente de anexação ou transcrição.

DA OBRIGAçÃO DE FORNECITENTO

GIáusula 2! - O CONTRATADO se compromete a fomecer os gêneros alimentÍcios de
Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito na Cláusula Quarta deste
Contrato e no Projeto de Vende, que integra e8se instrumento.

ffi
Cláusula 3' - O limitê individual de venda de gâneros alimentícios do CONTRATADO
seÉ de eté R$ 40.000,00 (quarênta mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua
produção, conforme a legislação do Programa Nacional dê Alimentação Escolar.

DAS COND!çÕES DE FORNEGTTENTO

Cláusula 4' - Pelo fornecimento dos gêneros alimêntÍcios, nos quantitativos descritos

abaixo (no quadro), de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a)

e nove mil eR$ 39.
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1000 4,52 4.520,00

2500 4,6ô í 1.6s0,00

2945 5,52 16.256,40

500 6,42 3.210,00

500 72 4
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a) O recebimento das mercadorias dar-se-á mêdiante aprêsentação do Termo dê
Recebimento e das Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela el
no local de erúrega, consoante anexo destê Contrato.

b) O preço de aquisição é o prcço pago ao fornecedor da agricultura familiar ê no
cálculo do preço já devem estar incluídas as despesas com fÉte, recursos humanos ê
materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e
previdenciários e quaisquer oúras despesas necessárias ao cumprimento das
obrigações deconentes do presente contrato.

C!áusula 5' - Os gêneros alimentícios deverão ser entregues no Setor de Merênda
situada à Rua Jose de Sousa Palau, s/no, Jardim Rosa Helena, lgaratíSP, pelo perÍodo
de 12 (doze) meses contado a partir da data de assinatura do contrato com periodicidade
conforme demonstrado no quadro de Distribuição constante no Anexo I dêstê edital.

Cláusula 6r - O prazo dê entrega dos prodúos seÉ de até 02 (dois) dias úteis, contados
a partir da data de cada solicitação, mediante autorizaçáo de fomecimento ou documento
equivalente.

já se encontram incluldosaCláusula 7t . Nos preços referidos na
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todos os custos diretos e indiretos, como frete, oncargos fiscais, sociais, trabalhistas e
quaisquer outros.

Gláusula 8' - ConeÉo exclusivamente por conta da CONTRATADA quaisquer tributos,
taxas ou preços públicos devidos.

G!áusula 9' - A CONTRATADA náo será rcssarcida de quaisquer despesas dêconentês
de custos ou serviços não previstos no presênte coÍÍrato, independentemente da causa
que tenha determinado a omissão.

Gláusula í(F - O pagamento da CONTRATADA pela CONTRATANTE, de acordo com o
estipulado na cláusula nona, seÉ devido a cada fornecimento reâlizado, desde que tenha
sido este regularmente formalizado pelo têrmo reêrido nes cláusulas seÍa, sétima e
oitava deste Contrcto.

Cláusula íí' - O pagamênto do preço devido em cada fomecimento seÉ efetuado
diretamente à CONTRATADA mediente a apresentação dos documentos pertinentes ao
Setor Requisitante da CONTRATANTE, no prazo de 30 (binta) dias coÍÍido3, após o
enceÍramento da quinzêna êm que se concluiu a obrigação após o recêbimento
deÍinitivo dê cada parcela dos produtos fomecidos, com a respec'tiva nota fiscaUfdura
que seÉ acompanhada de laudo de rêcêbimonto emitido pelos responsáveis da área êm
que seÉo utilizados.

Cláusula íã - Os pagamentos eÍetuados com atraso por culpa exclusiva do
CONTRATANTE terão o valor do principal reajustado pelo índice dê remuneração básice
da cademeta de poupança e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes
sobrê a cademeta de poupança para Íins de compensação da mora (TR + 0,5%'pro.rata
tempore'), observando-se, para tanto, o período coÍrespondente à data prevista para o
pagamento e aquela data em que o pegamento efetivamênte ocorrer.

Parágraío único. O pagamento da compensação Íinanceira previste na Cláusula í5r,
dependerá de requerimento a ser formalizado pela CONTRATADA.

Gláusula í3r. O CONTRATANTE se compromêtê em guardar pelo prazo estabelecido
no § í 1 do artigo 45 da Resolução CD/FNDE no26/2013 as cópias das Notas Fiscais de
Compra, os Termos de Recêbimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de
contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimêntícios da Agricultura Familiar
para Alimentação Escolar e documentos anêxos, estando à disposição para

comprovação.

CONTRATADO o ressarcimento deCláusula í4' - É de exclusiva

lolxa
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artigo 78 da Lei 8.666/93, cebendo
artigos 79, inciso I e 80 da citadâ Lei.
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danos causados ao GONTRATANTE ou a terceiros, deconentes de sua culpa ou dolo na
execução do corÍrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a
exercida pela Contratante.

Cláusula í5' - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas
carac'terizará a inadimplência do licitante e/ou da Adjudicatária/Detêntor, sujeitando-a as
seguintes p€nalidades, conforme Decreto no 16/2021 (ANEXO lV do Edital).

para rescisão da contratação os relacionados
à ADMINISTRAÇÃO as prenogetivas contidas

no
m.E

Cláusula íf - Não sendo pagas as multas no pÍazo prêvisto no Decreto no 1612021,
haverá a incidência dê juros de mora, nos teÍmos êstabêlêcidos no artigo 406 de Lei
10.406|02 - Codigo Givil.

Cláusula íg! - O Contrato poderá ser modificado pelo MUNICÍP|O, sendo mantidas suas
demais cláusulas, na forma prevista no artigo 58, inciso I e seus §§ 1o e 20 e/ou no artigo
65 e seus respectivos parágraÍos, ambos da Lei Federal no 8.666/!93, mediante a
assinatura de Termo Aditivo.
19.1. Este Contrato poderá ser alterado qualitativamentê ê quantitativamente, por acordo
das partes e mediante prévia justificativa da autoridadê compêtente, vedando-se
alterações que resultêm em violação ao dêvêr de licitar.
'19.1.1. A altêração qualitativa do objeto poderá ocorÍer quando houvêr modiÍicação do
projeto ou das especiÍicaç6es, para melhor adsquaçáo técnica aos objetivos da
Prefeitura.
19.1 .2. A alteração quantitativa podeÉ oconer, nas mesmas condições contratuais,
quando forem necessários acÉscimos ou supressões do objeto até o limite máximo de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

í9.2. O Contrato poderá ser alterado para restabelecer a relação que aB partes
pac{uaram inicialmente êntre os êncergos da CONTRATADA e a retribuição par€l a justa
remuneração do objetivando a manutenção do equilíbrio êconômico-
financeiro inicial do ajuste, na hipótese de sobrevirem Íatos imprevisíveis ou previsÍveis,

de consequências incelculáveis, retardadoras ou impeditivas da sua, ou ainda, na
hipótese de força maior, caso Íortuito ou fato do príncipe, conÍigurando álea econômica
extraodinária e extracontratual.

Cláusula 20r - A fiscalizaçáo do presente contrato ficaÉ a cergo do rêspectivo fiscal de
contrato, de Sêcretaria Municipal de Educação, da Entidade Executora, do Conselho de

pelo contratante ou pelaAlimentaçâo Escolar - CAE e oúres
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DAVrcÊNCh E PRORROGAçÃO

Cláusula 21' - O presente Contrato terá vigência de í2 (doze) mêses, a contar da data
de sua assinatura;

Gláusula 2? - Considêrando tratar-se o objeto contratual de fomecimento contÍnuo, o
contrato poderá excepcionalmente ser pronogado nos têrmos do aÉ. 57, inc. ll de Lei
Federal no 8.666/1993, desde que devidamente comprovada a vantajosidade econômica
êm sua manúenção, conforme orientado no TC no 17ü026106 do E. Tribunal de Contas
do Estado de Sáo Paulo.

DAS DTSPOSTçÔES RrruS

Cláusula 23' - Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste contrato indica
que tem pleno conhecimento dos elementos nele constantes, bem como de todas as
suas condiçôes gerais e peculiares, não podendo invocar qualquer desconhecimento
quanto aos mesmos, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.

Cláusula 24' - A CONTRATADA, no ato da assinatura destê, apresentou os documentos
exigíveis por ocasião
solicitados pelo MUNICÍ

da habilitação, necessários à contratação, atualizados, caso
Pro.

Gláusula 25' - O ajuste, suas altêreções e Íescisão, obedecerão à Lei Federal no
8.666/93, Decreto Municipal no 1612021 e demais normes pertinentes, aplicáveis à sua
execução e especialmente aos casos omissos.

Cláusula 26t - Nenhuma tolerância das partes quanto à Íalta de cumprimento de
quaisquer das cláusulas do ajuste podeÉ ser entendida como aceitação, novação ou
precedente

Cláueula 2'|^ - A CONTRATADA deveÉ comunicar ao MUNICÍP|O toda e qualquêr
alteraçâo de seus dados cadastrais, para atualizeÉo, sendo sua obrigação manter,
durante a vigência do contrato, todas aB condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação.

Cláusula 28t - Para a execução dêstê contrato, nenhuma das partes podeÉ oferecer dar
ou se comprometer a dar e quem quer que seja ou aceitar ou se compromêter a acêitar
de quem quer quê seja, tanto por conta própria quanto por intermédio dê outrem,
qualquer pagamento, doação, compensação, vantagêns Íinanceiras ou não financeiras ou

ilegal ou de conupçáo, seja debeneficios de qualquer espécie que constituam
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de oúra forma a ele não
relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prêpostos e colaboradores ajam da
mesma forma.

C!áusula 29P - Para todas as o foro seÉm

trFI!]
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o dâ Comarca do MunicÍpio de SANTA ISABEL, com renúncia de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

25 de julho de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATÁ
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Gioona Maria Santos EleutéÍio
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ANEXO LC-Oí -TERTO DE CIÊNGN E DE NOTIFICAçÃO

CONTRATANTE: MUNrcÍPIO DE IGARATÁ
CONTRATADO: ENI BENEDITA DONIZETI ALVES DA CRUZ
ooNTRATO No7U2022
oBJETO: AOU|S|ÇÃO DE GÊNEROS ALTMENTÍC|OS DA AGRTCULTURA FAMIL|AR
PARA ALTMENTAÇÃO ESCOT-AR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO a$rCn
PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, Do ExERcÍcD oE2o2u2o23.
ADVOGADO (S/ No OAB/email: LUAN APARECIDO DE OLIVEIRA - OAB/SP 387.05í -
e-mail: iuridico(Aiqarata.sp.oov.br

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

CÍ*J:4â6§a,l47m1;)0

í. Estamog CIENTES de que

2.

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua
execução contratual, estraÉo sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorreÉ pelo sisteme eletrônico;
b) podetemos ter acesso ao prooêsso, tendo vista e extraindo cópias das
manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cedastramento no
Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução no

01/2011doTCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processor serão publicados no Diário
Oficial do Estedo, Cademo do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar no 709, de '14 de
janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais,

conforme regras do Código de Processo Civil;
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no

módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP", nos termos prêvistos

no AÉigo 20 das lnstruções no0í12020, conforme "Declaração(ões) de Atualização
Cadastral' anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atua

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consêquênte
publicação;

b) Se for o caso e de nosso interessê e nas formas legais ê rêgimentais,

exeroer o direito de mais couber.

lgaratá, 25 de julho de 2022

Etrs

SOUZA

zrl
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Ído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

$nIÀ{6á(

CPF: 788.299.098-15
Assinatura:

Nome: ELZO ELIAS DE
Cargo: PREFEITO
CPF: 788.299.09&í5
Assinatura:

Nome: ELZO ELIAS DE OLIVEI
Cargo: PREFEITO
CPF: 788.299.098-15
Assinatura:

Nome: ENI BENEDITA
Cargo: Produtora lndividual
CPF/hrF no 338.856.768-93
Assinatura:

Nome: ELZO ELIAS DE OL
Cargo: PREFEITO
CPF: 788.299.098-15
Assinatura:

(*) Facultativo. I
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