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Cáusula 1r
ALITENTiC

coitTRATo ADtlillsTRATtvo N.o 79t2022

CONTRATO DE AOUTSIçÃO DE GÊNEROS ALITENTICTOS DA AGRICULTURA
FATTLTAR PARA A ALTMENTAçÃO ESGO!-AR.

Por este instrumento, de um lado o tUNlciPlO DE TGARAÍfuSP, com sede à
Avenida Benedito Rodrigues de Freitas, 330, Centro, lgaratá, Estado de Sáo Paulo,
devidamente inscrita no CNPJ sob no 46.694.í470001-20, nêstê ato rêprêsentada
pelo seu Prefeito Municipal, Sr. EUZO ELIAS DE OLIVEIRA SOUZA, brasileiro,
casado, portador do RG. no 9.292.233{ SSP-SP e do CPF/MF n.o 788.299.09&í5,
rêsidente e domiciliado neste MunicÍpio, doravante denominado
CONTRATANTE, e de outro lado a prodúora, SÍ. A TARQUES GRUZ, CPF
no 499.018.855-í5, RG no 60.214.321 com endereço na Estrada da Boa Vista, s/n,
SÍtio Suely, Boa Msta, nesta cidade de lgaratá, CEP 12.350.000, Estado de Sáo
Paulo, denominado CONTRATADO, fundamentados nas disposições Lei n'
'11.94712009, pela Resolução CD/FNDE no 26, de 17 de junho de 20í3 (atualizada
pêla Resolução CD/FNDE n'21 DE 16 de novembro de2021), e tendo em viste o que
consta na Chamada Pública no Ul2O22, resolvem cêlêbrar o presente contrato
mediente as cláusulas que sêguêm:

- É objeto desta contrataçâo é a
IOS DA AGRICULTURA FAIILIAR PARA ALIT

FNOE PNAE, do exercício de 202212023, descritos nos itens enumerados na Cláusula
Terceira, todos de a@rdo com a Chamada Pública no 0412022, o qual Íica fazendo
parte integrante do presente Contrato, independêntemerúe de anexação ou
transcriçâo.

Cláusula 2' - O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentÍcios da
Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito na Cláusula Quarta deste
Contrato e no Projeto de Venda, que integra esse instrumento.

DOS LITITE§ DE FORNECITEilTO

Cláueula 3'- O limitê individual de venda de gêneros alimentÍcios do CONTRATADO
seÉ de até RS 40.000,00 (quarenta mil reais) por DAP por ano civil, reÍerente à sua
produção, coníorme a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

GONDIçÔES DE FORNECTTENTO

Gláusula tF - Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos
abaixo (no quadro), de Gêneros AlimentÍcios da Agricultura Familiar, o (a)

CONTRATADO (A) recebeÉ o valor total de R$ 38.965,00 (trinta e oito mil e
novecentos e sessenta e cinco reais).
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AFRÀNIO
MARQUES

CRUZ

199.0í8.85Sí5 ABOBORA
PAULISTA

KG

KG

KG

153001
TFFI']

MANDIOCA

ATEMOIA

EMnNrÀ

í,n 5,í I 2.595,00

tlrml 1,84 9.680,00

'1000 18,71 16.710,00

EIiIiN

a) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de
Recebimento ê das Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação
no local de entrega, consoante anexo deste Contrato.

b) O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no
cálculo do preço já devem êstar incluÍdas as despêsas com fr€|te, nêcunsos humanos e
materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabâlhistas ê
previdenciários e quaisquer outras despesas ne@ssárias ao cumprimento das
obrigações dêcorÍerúes do presente contrato.

CIáusula 5' - Os gêneros alimentícios deverão sêr entregues no Setor de Melenda
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

deste edital.

Cláusula 6'- O prazo de entrega dos produtos será de até 02 (dois) dias úteis,
contados a partir da datra de cada solicitação, mediante aúorização de fomecimento
ou documento equivalente.

Gláusula 7' - Nos preços referidos na cláusula antecedente já se êncontram incluÍdos
todos os custos diretos e indiretos, como ftete, encargos Íiscais, sociais, trabalhistas e
quaisquer outros.

Cláusula 8' - Conerão exclusivamente por corúa da CONTRATADA quaisquer
tributos, taxas ou preços públicos devidos.

G!áusula $ - A CONTRATADA não seÉ ressarcida de quaisquer despesas
deconentes de cuíos ou serviços não previstos no prêsente contrato,

independentemente da causa que tenha determinado a omissáo.
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Cláusula íO - O pagamento da CONTRATADA pela CONTRATANTE, de acordo com
o estipulado na cláusula nona, será devido a cada fornecimênto realizado, desde que
tenha sido este regularmênte foÍmalizado pelo termo referido nas cláusulas sexta,
sétima e oitava deste Contrato.

Cláueula íí' - O pagamênto do preço dêvido em cada fomecimento será efetuado
diretamente à CONTRATADA mediante a apresentação dos documentos peÉinentes

ao Sêtor Requisitante da CONTRATANTE, no prazo de 30 (trinta) dias
após o encêrr.mênto da qulnzena êm quê ge concluiu a obrigação aÉs o
recebimento definitivo de cada parcela dos prodúos fomecidos, com a rêspec'tiva nota
ÍiscaUfatura que será acompanhada de laudo de recebimento emitido pelos

responsáveis da área em que serão utilizados.

Cláusula í2' - Os pagamentos efetuados com atraso por culpa exclusiva do
CONTRATANTE terão o valor do principal reajustado pelo Índice de remuneração
básica da caderneta de poupança e de juros simples no mesmo percêntual de juros
incidentes sobre a cadêmêta de poupança para fins de compensação da mora (TR +
0,5% 'pro-rata tempoÍe"), observando-se, para tanto, o período correspondente à data
prevista para o pagamento e aquele data em que o pagamento eíetivamente ocorÍer.

PaÉgrafo único. O pagamento da compensaçâo Íinanceira prevista na Cláusula 15',
dependeÉ de requerimento a ser formalizado pela CONTRATADA.

Cláusula í3' - O CONTRATANTE se compromete em gueÍdar pêlo prazo

estabelecido no § í1 do artigo 45 da Resolução CD/FNDE no26/2013 as ópias das
Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresêntados
nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimêntícios da
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à
disposição para comprovação.

C!áusula í4r - É dê exclusiva responsabilidadê do CONTRATADO o ressarcimento de
danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, deconentes de sua culpa ou dolo
na execução do contrato, náo excluindo ou reduzindo êsta responsabilidade a

Íiscalização, exercida pela Gontratarúe.

Gláusula í5r - O descumprimento total ou parcial das obrigagões assumidas
caracterizará a inadimplência do licitante e/ou da sujeitando-a
as seguintes penalidades, conforme Decreto no 16n021 (ANEXO lV do Edital).

G!áusula 16r - motivos para rescisão da contratação os relacionados no

Istr.t
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artigo 78 da Lei 8.666/93, cabendo à ADMINISTRAÇÃO as prenogativas contidas nos
artigos 79, inciso I e 80 da citada Lei.

Cláusula íf - Náo sendo pagas as muJtas no prazo previsto no Decreto no'1612021,
haverá a incidência de juros de mora, nos termos estabelecidos no artigo 406 da Lei
10.406102 - Código Civil.

Cláusula í9 - O Contrato podeÉ ser modificado pelo MUNICÍPIO, sendo mantidas
suas demais cláusulas, na forma pÍevista no artigo 58, inciso le seus §§ 1o e 20 ey'ou
no ertigo 65 e seus respectivos paÉgrafos, ambos da Lei Federal no 8.666/93,
mediante a assinatura de Termo Aditivo.
19.1 . Este Contrato poderá ser alterado qualitativamente e quantitativamente, por
acordo das partes e mediantê prévia justiÍicativa da autoridade competente, vêdando-
se alterações que resultem em violação ao dever de licitar.
19.1.í. A altêração qualitativa do objêto podeÉ oconer quando houver modificação do
projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos objetivos da
Prefeitura.
19.1.2. A alteração quantitativa poderá oconer, nas mêsmas condições contratuais,
quando forem necessários acréscimos ou supressôes do objeto eté o limite máximo de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

19.2. O Contrato podeÉ ser alterado para restabelecer a relaçáo que as partes
pac'tuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuição para a

do equilíbrio
econômico-Íinanceiro inicial do ajuste, na hipótese de soblevirem fatos imprevisÍveis
ou previslveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadoras ou impeditivas da
sua, ou ainda, na hipótese de foça maior, caso Íortuito ou fato do príncipê,
conÍigurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

Cláusula 2Or - A fiscalizâÉo do presente contrato ficaÉ a cargo do respectivo Íiscal
de contrato, da Secretaria Municipal de Educação, da Entidade Exêcutora, do
Conselho de Alimentação Escolar - CAE e outras entidades designades pelo
contratante ou pela legislação.

DA VIGÊNGN E PRORROGAÇÃO

Cláusula 21' - O presente Contreto teÉ vigência de 12 (doze) mese§, a contar da
data dê sua essinatura;

Cláusula 22! - Considerando tratar-se o objeto contratual de fomecimento contÍnuo, o
contrato podeÉ excepcionalmente ser proÍrogado nos termos do art. 57, inc. ll da Lei
Federal no 8.666/1993, desde que devidamente com a vantajosidade
econômica em sua manutenção, conforme orientado no í781026/06 do E.
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

ctPl aâmat /dtr1.2,

justa remuneração do fomecimento, objetivando a

:il
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Cláusula 23r - 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 condiçõês gerais e pêculiarês, não podêndo invocar qualquer desconhecimênto
quanto aoS mesmos, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu
objeto.

Gláusula 21t - A CONTRATADA, no ato da assinatura deste, apresentou os
documentos exigÍveis por ocasiáo da habilitaçâo, necessários à contratação,
atualizados, caso solicitados pêlo MUNICÍPD.

a/\

Gláusula 25' - O ajuste, suas alterações e rescisáo, obedeceÉo à Lei Federal no

8.666/93, Decreto Municipal no 1612021 e demais normas pertinentes, aplicáveis à sua
execução e especialmente aos casos omissos.

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

C!áusula 27' - A CONTRATADA deverá comunicar ao MUNICÍP|o toda e qualquer
alteração de seus dados cadastrais, para atualizaçáo, sendo sua obrigação manter,
durantê a vigência do contrato, todas as condições de habilitaçào e qualiÍicação
exigidas na licilação.

Para a execução deste contrato, nenhuma das partes podeÉ oferecer
dar ou se @mprometer a dar a quem quer quê seja ou aceitar ou se comprometer a
ecêitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de
outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens Íinanceiras ou não
financeiras ou beneflcioe de qualquer espécie que constituam prátice ilegal ou dê
conupção, sêja de forma direta ou indireta quanto ao objeto dêste contrato, ou de
outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.

Cfáusula 29o - Para todas as questões , o foro
será o da Comarca do MunicÍpio
por mais privilegiado que seja.

TESTEMUNHAS:

de qualquêr outro,

2022

de SANTA

lgaratá,

rro

Barbosa
Santos

llntfdr]:f,{olilrrl
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CONTRATANTE: MUNrcÍPIO DE ICAARATA

CONTRATADO: AFRÂNIO MARQUES CRUZ
CoNTRATO No79t2022
OBJETO: AOUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR
PARA ALIMENTAçÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública,

verba FNDE/PNAE, DO EXERCÍCp Oe 202212023.

ADVOGADO (S)/ No OAB/email: LUAN APARECIDO DE OLIVEIRA - OAB/SP

387.051 - e-mail: iuridico@iqarata.sp.gov.br

Pelo presênte TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bêm como o acompanhamento de
sua execução contratual, estaÉo sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual oconeÉ pelo sistema
eletrônico;
b) poderemos ter acêsso ao processo, tendo vista e extraindo ópias das
manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento
no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na

Resolução no 01l2O11do TCESP;
c) além de disponÍveis no pÍooêsso eletrônico, todos os Despachos e
que vierem a ser tomados, relativamente eo aludido procêsso, sêrão publicados no

Diário OÍicial do Estado, 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 dê entáo, a contagem dos prazos
processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) as inÍormações pessoais dos responsáveis pela contratante estáo cadastradas no
módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP", nos termos
prêvistos no Artigo 20 das lnstruções noo1 /2020, conforme "Declaração(ões) de
Atualização Cadastral' anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre
atualizados.
2. Damo-nos por NOTIFIGADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do prooêsso até seu julgamento Íinal e
consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso intercsse, nos prazos e nas formas lêgais e
regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recumos e o que mais couber.

dêiulho dê2022

Egt
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Nome: ELZO ELIAS DE OLIVEI
Cargo: PREFEITO
CPF: 788.299.09&15
Assinatura:

Nome: ELZO ELIAS DE
Cargo: PREFEITO
CPF: 788.299.098-'15

LIVEI

Assinatura:

Nome: ELZO ELIAS DE OLIVEI

<il U2-

Cargo: PREFEITO
788.299.098-í5

Assinatura:

Nome: to
Cargo: Produtor lndividual
CPF/MF no 499.0í 8.855-1 5
Assinatura:

Cargo: PREFEITO
CPF: 788.299.098-15
Assinatura:

(') Facultativo. I

êlêtrônico.

CRUZ

o

Nome: ELZO ELIAS DE OLIVEI

já constituÍdo, informando, inclusive, o endereço

Iórrat

Página 7 de 7


