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CONTRATO ADilIINISTRATIVO N.O 80'2022

FAilTLTAR PARA A ALTTENTAçÃO ESCOI-AR

Por este insúumênto, de um lado o ilUNICÍPlo DE IGARATfuSP, com sede à Avenida
Benedito Rodriguês de Freitas, 330, Gentro, lgaratá, Estado de São Paulo, devidamênte
inscrita no CNPJ sob no 46.694.1471000Í-20, neste ato rêpresêntada pêlo seu Prefeito
Municipal, Sr. EIZO ELIAS DE OLIVEIRA SOUZA, brasileiro, casado, portador do RG.
no 9.292.233-8 SSP-SP e do CPF/tlF n.o 788.299.098-Í5, residente e domiciliado neste
MunicÍpio, doravantê denominado simplesmente CONTRATANTE, e dê outro lado a
produtora, SÍ. JULIO TAKASHI KIKUCHI, CPF no 774.791.308-72, RG no 6.037.538-3
residente e domiciliado no Sltio Kikuchi, Baino Canedos, Município de Piracaia, CEP
'12.970-000, Estado de São Paulo, dênominado CONTRATADO, fundamentados nas
disposições Lei n'11.947/2009, pela Rêsolução CD/FNDE no26, de 17 dejunho de
2013 (atualizada pela Resolução CD/FNDE n' 21 DE 16 de novembro de 2021), e tendo
em vista o que consta na Chamada Pública no o4,12022, resolvem celebrar o presentê
contrato mediante as cláusulas que seguem:

Cáusula 1" - É
ALITENTICIOS DA

objeto desta contratação é a GÊNEROS
ESCOI-AR,

DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, FilDE'PNAE,
do exerclcio de 2022D023, descritos nos itens enumerados na Cláusula Terceira, todos
de acordo com a Chamada Pública no 0É,12022, o qual Íica fazendo parte irúêgrante do
presente Contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

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

ffi
Cláusula 3'- O limite individual de venda de gêneros alimentÍcios do CONTRATADO
será de até R$ 40.000,00 (quarenta mil rcais) por DAP por ano civil, reÍerente à sua
produção, conÍorme a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

coNDlçÔEs DE FORNECITENTO

Gláueula 4' - Pelo fomecimento dos gêneros alimentÍcios, nos quentitativos descritos
(no quadro), de Gêneros Alimentícios da dgricultura Familiar, o (a)

(A) recebêrá o valor total de R$ í3.430,09 (treze mil quatrocentos
trinta reais e nove @ntavos).
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NOME DO
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a) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentaçáo do Termo de
Recebimento e das Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação
no local de entrega, consoante anexo deste Contrato.

b) O preço de aquÉição é o prêço pago ao fomecedor da agricultura familiar e no cálculo
do preço já devem estar incluídas as despêsas com frete, recuÍsos humanos e
materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e
prêvidenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das
obrigações dêconentes do presente contrato.

Gláusula 5' - Os gêneros alimentícios deveÉo ser entregues no Setor de Mêrenda
situada à Rua Jose de Sousa Palau, si/no, Jardim Rosa Helena, lgaratíSP, pelo período

de í2 (doze) meses contado a partir da data de assinatura do contrato com
periodicidade conforme demonstrado no quadro de Distribuição constantê no Anexo I

deste edital.

Cláusula 6r - O prazo de entrega dos produtos seÉ de até 02 (dois) dias úteis, corúados
a partir da data de cada solicitação, mediante autorização de íomecimento ou
documento êquivalente.

Cláusula 7' - Nos preços referidos na cláusula antêcêdente já se encontram incluÍdos
todos os custos dirêtm e indiretos, como fete, encargos Íiscais, sociais, trabalhistas e
quaisquer outros.

C!áusula 8l - Correrão exclusivamente por conta da CONTRATADA quaisquer tributos,
taxas ou preço6 públicos devidos.

I -A CONTRATADA não será ressarcida de quaisquer despesas dêcorÍentes
de custos ou serviços não prêvistos no prêsente @ntrato, independentemente da
que tenha determinado a omissão.

Cláusula í(F - O pagamento da CONTRATADA pela CONTRATANTE, de acordo com
o estipulado na cláusula nona, seÉ devido a cada fomecimento realizado, desde que

las sexta,

JULIO
TAKASHI
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tênha sido este regularmente formalizado pelo NEE
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sétima e oitava dêste Contrato.

Gláusula íí' - O pagamento do preço devido em cada fornecimento será efetuado
diretamente à CONTRATADA mediantê a apresêntação dos documentos pertinêntes eo
Setor Rêquisitante da CONTRATANTE, no prazo de 30 (trinte) dias coÍÍido3, após o

êm quo se conclulu a obrigagão após o rêcebimento
dêfinitivo de cada parcela dos produtos fornecidos, com a respêc{iva nota fiscaUfatura
que seÉ acompanhada de laudo de recebimento emitido pelos responsáveis da área
em que seÉo úilizados.

Gláusula í2! - Os pagamêntos eÍetuados com atraso por culpa exclusiva do

CONTRATANTE teráo o valor do principal reajustado pelo Índice de remuneração
básica da cadêmeta de poupança e de juros simples no mêsmo percentual de juros

incidentes sobre a cadêmeta de poupança para fins de compensação da mora (TR +

0,5% "pro-rata têmpore"), observando-se, para tanto, o período corrêspondente à data
prevista para o pagamento e aquela data em que o pagamênto efetivamentê oconer.

ParágraÍo único, O pagamento da compensação financeira prevista na Cláusula 15r,

dependerá de requerimento a ser formalizado pela CONTRATADA.

G!áusula í3' - O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido
no § 11 do artigo 45 da Resoluçáo CD/FNDE n%6/2013 as cópias das Notas Fiscais de
Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de
contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros AlimêntÍcios da Agricultura Familiar
para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposiçâo para

Cláusula í4r - É de exclusivâ responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de
danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, deconentes de sua culpa ou dolo
na execuçáo do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a
Íiscalização, exercida pela ContratarÍe.

Gláusula ,5r - O descumprimento total ou parcial das obrigag6es assumidas
carac,terizará a inadimplência do licitante e/ou da Adiudicatária/Detentor, sujeitando.a
as sêguintes penalidades, conforme Decreto no í6/2021 (ANEXO lV do Edilal).

la í6' - Constituem motivos para rescisáo da contratação os relacionados no
artigo 78 da Lei 8.666/93, cabendo à ADMINI
artigos 79, inciso I e 80 da citada Lei.

as prenogativas contidas

Cláusula í7'- Não sendo pâgas as multas no no Decreto no 1d2021,
no artigo 406 da Lei

\

haverá a incidência de juros de mora,

IOlllf
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10.406/02 - Código Civil.

Cláusula í9p - O Gontrato poderá ser modiÍicado pelo MUNICÍPIO, sendo mantidas
suas demais cláusulas, na forma prevista no aÉigo 58, inciso I e seus §§ 10 e 20 er/ou no
artigo 65 e sêus rêspêctivos paÉgrafos, ambos da Lei Federal no 8.666/93, mediante a
assinatura de Termo Aditivo.
í9.1. Este Contrato poderá ser alterado qualitativamente e quantitativamente, por
acordo das pades e mediante pÉvia justificativa da autoridadê competente, vedando-
se alterações que resultem em violação ao dever de licitar.
19.1.1. A alteração qualitativa do objêto podeÉ oconer quando houver modificação do
projeto ou das especiÍicaçôês, para melhor adêquação técnica aos objetivos da
Prefeitura.
19.1.2. A alteração quantitativa poderá oconer, nas mesmas condiçõês corÍratuais,
quando forem necessários acréscimos ou supressões do objeto até o limite máximo de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

'l'9.2. O Contrato podeÉ ser alterado para restabelecer a relação que as partes
pactuar.lm inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuição para a justa
remuneração do fomêcimento, objetivando a manutenção do êquilíbrio econômico
financeiro inicial do ajuste, na hipótese de sobrevirem Íatos imprevisÍveis ou previsíveis,
poÉm, de consequências incalculáveis, retardadoras ou impeditivas da sua, ou ainda,
na hipótese de foça maior, caso fortuito ou Íato do píncipe,
econômica êxtraordinária e extracontratual.

ÉÍt*l

Cláusula 2$ - A Íiscalizaçáo do presente contrato ficaÉ a cargo do respectivo Íiscal de
contrato, da Secretaria Municipal de Educação, da Entidade Executora, do Conselho dê
Alimentação Escolar - CAE e outras entidades designadas pelo contratante ou pela
lêgislação.

OAVIGÊNCIA E PRORROGAçÃO

Gláugula 2í'- O preseÍúe Contrato teÉ vigência de í2 (doze) meses, a c,ontar da data
de sua assinatura;

CIáusula 22! - Considêrando tratar-se o objeto contratual de Íomecimento contínuo, o
contrato podeÉ excepcionalmente ser pronogado nos teÍmos do art. 57, inc. ll da Lei
Fêderal no 8.666/1993, desde que devidamente comprovada a ventajosidade
econômica em sua manutenção, conforme orientado no TC no 17U026/06 do E. Tribunal
de Contas do Estado dê São Paulo.

DAS DTSPOSçÔES FINAIS

Cláusula 23' - Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste contrato indica
que tem pleno conhêcimento dos elementos nele constantes, bem como de todas as
suas condições gerais e peculiares, nâo qualquer desconhecimento

cumprimento de seu objeto.quanto aos mesmos, como elemento im do
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Cláusula 21' - A CONTRATADA, no ato da assinatura destê, apresentou os
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úncia de quelquer outro,

lgaratá, 25 de julho de 2022

documentos êxigÍvêis por ocasiáo da habilitação, necessários à
atualizados, caso solicitados p€lo MUNICÍPlO.

será o da Comarca do Município de SANTA I

por mais privilegiado que seja.

C!áusula 25' - O ajuste, suas alterações e rescisão, obedecêrão à Lei Federal no
8.666/93, Decreto Municipal no 1612021 e demais normas peÉinentes, aplicáveis à sua
execução e especialmente aos casos omissos.

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

Cláusula 27tr - A CONTRATADA deveÉ comunicar ao MUNICÍP|O toda e qualquer
alteração de seus dados cadastrai§, para atualizaçâo, sendo sua obrigaçáo mantêr,
durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualiÍicação exigidas
na licitação.

Gláusula 281 - Para a execução deste contrato, nenhuma das partes podeÉ oferecer
dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja ou aceitar ou se comprometer a
aceitar de quem quer que seja, tanto por corÍa propria quanto por intermédio de outrcm,
qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras
ou benefÍcios de qualquer espácie que constituam prática ilegal ou dê corÍupção, sêja
de forma direta ou indirêta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não
relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mêsma forma.

G!áusula 29e - Para todes as questões pertinentes ao presente CONTRATO, o foro

5etoÍ

I«I

Santos [leutério
Mirian

RG:

Setor de

Contratos

.TERTO DE GIÊNCIA E DE NOTIFIGAçÃO

)

ANEXO LG{Ií
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CONTRATANTE: MUNrcÍPIO DE IGARATÁ
CONTRATADO: JULIO TAKASHI KIKUCHI
CoNTRATO No 80/2022
OBJETO: AOUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOIáR, para alunos da rede de educaÉo Msica pública,

verba FNDE/PNAE, DO EXERCÍC|O Oe 2022t2023.
ADVOGADO (S/ No OAB/email: LUAN APARECIDO DE OLIVEIRA - OAB/SP 387.051

- e-mail: iuridico@igarata.so.oov.br

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
CIEilTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamerÍos, bem como o acompanhamento de
sua execução contratual, estarâo sujeitos a análise ê julgamento pelo Tribunal de
Contas do Estado de Sáo Paulo, cujo trâmite processual ocorreÉ pelo sistema
eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das
manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante rêguler cadastramento
no Sistema de Proceôso Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução
no O1l2O11 do TCESP;
c) além de disponÍveis no processo elêtrônico, todos os Despachos e Decisôes que
vierem a ser tomados, rclativamente ao aludido procêsso, serão publicados no Diário
Oficial do Estado, Cademo do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado
de Sáo Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei ComplemêÍúar no 709, de Í4 de
janeiro dê 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 têrmos
previstos no Artigo 20 das lnstruções no0í12020, conforme "Declaração(ões) de
Atualização Cadastral" anexa (s);

e) é de exclusiva rcsponsabilidade do contratado mantêr seus dados sempre
atualizados.

1-

2.

a) O acompanhamento dos atos do pÍocesso até seu julgamento final e
consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais ê
exercer o direito de defesa, interpor recursos ê o que mais couber.

lgaratá, 25 dejulho de 2022

Nome: EI-ZO ELIAS DE
Cargo: PREFEITO
CPF: 788.299.098-15
Assinatura:
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Nomê: ELZO ELIAS DE
Cargo: PREFEITO
CPF: 788.299.098-15
Assinatura:

Nome: EI-ZO ELIAS
Cargo: PREFEITO
CPF: 788.299.098-15
Assinatura:

Nomê: JULIO
Cargo: Prcdutor lnd
CPF/MF no 77 4.7 91.308-7 2

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

eletrônico.

1

c) constituÍdo, informando, inclusive, o endereço
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