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CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2018 

 
CONTRATO N.º 125/2018 

 
 
  Através do presente instrumento de contrato, de um lado a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE IGUAPE/SP, situada á Avenida Adhemar de Barros, n.º 1.070 – Porto 
do Ribeira, cidade de Iguape, Estado de São Paulo – CEP: 11.920-000, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ/MF sob nº 45.550.167/0001-64, 
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada pelo 
Prefeito Municipal Senhor WILSON ALMEIDA LIMA, portador da Cédula de Identidade 
RG sob nº 832.998/SSP/DF, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas CPF/MF sob nº 
043.596.232-91, CONTRATANTE e, de outro, a empresa ASSOCIAÇÃO AMIGOS 
MORADORES DOS BAIRROS ARATACA E CAPOAVA DO MOMUNA, pessoa 
jurídica/física de direito privado, com sede na cidade de Iguape, Estado de São Paulo – 
CEP: 11.920-000, sito a Estrada Capoava do Momuna, inscrita no Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas CNPJ/MF sob n.º 55.675.532/0001-10, neste ato representado 
por seu representante legal Sr. MARCOS NEVES, brasileiro, residente e domiciliado a 
Estrada do Capoava do Momuna, portador da cédula de identidade RG sob n.° 
30.032.626-9, e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas CPF/MF sob n.º 288.756.838-
83, doravante denominado CONTRATADA, as partes acima qualificadas celebram, 
entre si, por este instrumento de contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições 
que seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, EM 
ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, 
PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, 
DURANTE 12 (DOZE) MESES, descritos nos itens enumerados na cláusula sexta, 
todos de acordo com a CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2018, o qual fica fazendo parte 
integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA 
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura 
Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros 
Alimentícios da Agricultura Familiar parte integrante deste Instrumento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA 
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural, neste ato denominados CONTRATADOS, será de até 
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano familiar/civil/entidade executora, 
referente à sua produção, conforme a legislação do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar. 
 



Edital Chamada Pública nº 001/2018 – Agricultura Familiar- Folha nº 2 

Município de Iguape 
- Estância Balneária – 

 
 

Rubrica: 1ª  2ª  Visto do Jurídico__________ 

CLÁUSULA QUARTA 
OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS 
deverão informar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA os valores 
individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios, 
consoante ao Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para 
Alimentação Escolar em, no máximo, 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato, por 
meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA. 
 
CLÁUSULA QUINTA 
O início para entrega das mercadorias será imediatamente após o recebimento de 
requisição da Coordenadoria de Alimentação Escolar, expedida pelo Diretor Municipal 
de Educação, sendo o prazo do fornecimento até o término da quantidade adquirida ou 
até o final deste contrato previsto para 12 (doze) meses, após a assinatura. 
 
a) A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo 
com CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2018 e cronograma  que será entregue pelo Setor 
de Merenda Escolar. 
 
b) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de 
Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação 
no local de entrega, consoante o anexo deste Contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA 
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de 
Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o(a) CONTRATADO (A) 
receberá o valor total de R$ 576.264,00 (quinhentos e setenta e seis mil duzentos e 
sessenta e quatro reais), conforme listagem a seguir: 
 

Item Descrição Dos Produtos Uni Empresa Quant $ Unit. 
$ Total do 

Pedido 

1 

Abóbrinha Italiana: de primeira, 

tamanho e coloração uniforme, isentam 

de enfermidade, material terroso e 

umidade externa anormal, sem danos 

físicos ou mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte. 

KG Arataca 2.000 R$ 2,57 R$ 5.140,00 

2 

Abóbora Paulista: madura, seca, de 

primeira, tamanho e coloração 

uniforme, isentam de enfermidade, 

material terroso e umidade externa 

anormal, sem danos físicos ou 

mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte. 

KG Arataca 2.000 R$ 2,52 R$ 5.040,00 
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Acelga: fresca, de primeira, tamanho e 

coloração uniformes, devendo ser bem 

desenvolvida, firme e intacta, isenta de 

enfermidade, material terroso e 

umidade externa anormal, livre de 

resíduos de fertilizantes, sujidades, 

parasitas e larvas, sem danos físicos ou 

mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte. 

UN Arataca 4.000 R$ 3,20 
R$ 

12.800,00 

4 

Alface Crespa: fresca, de primeira 

qualidade, tamanho e coloração 

uniformes, devendo ser bem 

desenvolvidas, firme e intacta, isenta de 

enfermidade, material terroso e 

umidade externa anormal, livre de 

resíduos de fertilizantes, sujidades, 

parasitas e larvas, sem danos físicos ou 

mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte. 

UN Arataca 8.000 R$ 2,07 
R$ 

16.560,00 

5 

Banana Nanica: fruta madura, média, 

climatizada, para consumo em até 

quatro dias com características 

organolépticas integra própria para 

consumo. 

KG Arataca 30.000 R$ 2,66 
R$ 

79.800,00 

6 

Banana Prata: fruta madura, média, 

climatizada, para consumo em até 

quatro dias com características 

organolépticas integra própria para 

consumo. 

KG Arataca 10.000 R$ 3,22 
R$ 

32.200,00 

7 

Cenoura: de primeira qualidade, sem 

rama, fresca, compacta e firme, sem 

lesões de origem física ou mecânica, 

rachaduras e cortes, tamanho coloração 

uniforme, devendo ser bem 

desenvolvida. 

KG Arataca 3.000 R$ 2,91 R$ 8.730,00 

8 

Cheiro-Verde (salsinha + cebolinha): 

frescas, de primeira, tamanho e 

coloração uniformes, devendo ser bem 

desenvolvidas, firmes e intactas, senta 

de enfermidades, material terroso e 

umidade externa anormal, sem danos 

físicos ou mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte. 

MÇ Arataca 2.000 R$ 2,79 R$ 5.580,00 

9 

Chuchu: livre de enfermidades, 

material terroso, sem danos físicos ou 

mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte. 

KG Arataca 3.000 R$ 2,52 R$ 7.560,00 
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Couve-Manteiga: fresca, de primeira 

qualidade, tamanho e coloração 

uniformes, devendo ser bem 

desenvolvida, firme e intacta, isenta de 

enfermidades, material terroso e 

umidade externa anormal, livre de 

resíduos de fertilizantes, sujidades, 

parasitas e larvas, sem danos físicos ou 

mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte. 

MÇ Arataca 2.000 R$ 3,47 R$ 6.940,00 

11 

Goiaba Vermelha: de primeira, 

apresentando tamanho, cor e 

conformação uniformes, devendo ser 

bem desenvolvida e madura, com polpa 

intacta e firme, sem danos físicos ou 

mecânicos oriundos de manuseio e 

transporte. 

KG Arataca 30.000 R$ 6,20 
R$ 

186.000,00 

12 

Limão Tahiti: de primeira; fresco; 

livre de resíduos de fertilizantes 

sujidades, parasitas e larvas; tamanho e 

coloração uniformes; devendo ser bem 

desenvolvido e maduro; com polpa 

firme e intacta; e suas condições 

deverão estar de acordo com a 

resolução rdc 272/05 e suas alterações 

posteriores; com os padrões de 

embalagem da instrução normativa 

conjunta n 9, de 12/11/02,(sarc, anvisa 

e inmetro); entrega fracionada  

diretamente nas unidades escolares 

conforme necessidade de consumo após 

inspeção de qualidade/quantidade do 

produto realizada na  

central de alimentos, conforme 

procedimentos administrativos 

determinados pela anvisa. 

  

KG Arataca 1.000 R$ 3,60 R$ 3.600,00 

13 

Mandioca Graúda: de primeira, boa 

qualidade, fresca, compacta e firme, 

tamanho e coloração uniformes, 

devendo ser bem desenvolvida. 

KG Arataca 3.000 R$ 2,87 R$ 8.610,00 
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Mel: mel floral, isento de 

substâncias estranhas à sua 

composição normal, nem ser 

adicionado de corretivos de acidez. 

não poderá apresentar espuma 

superficial. é proibida a adição de 

corantes, aromatizantes, espessantes, 

conservadores e edulcorantes de 

qualquer natureza, naturais e 

sintéticos. deverá estar de acordo 

com os critérios e padrões 

estabelecidos no regulamento 

técnico mercosul/gmc/res nº 89/99. - 

aspecto: líquido denso, viscoso, 

translúcido ou parcialmente 

cristalizado; - cor: levemente 

amarelada a castanho escura; - sabor 

e odor: característico do produto. 

KG Arataca 3.000 R$ 30,19 
R$ 

90.570,00 

15 

Repolho Liso: fresco de primeira 

qualidade, tamanho e coloração 

uniforme, devendo ser bem 

desenvolvido, firme e intacto, sem 

lesões de origem mecânica ou física, 

perfurações e cortes. 

UN Arataca 4.000 R$ 2,58 
R$ 

10.320,00 

16 

Vagem: boa qualidade, tamanho e 

coloração uniforme, livre de 

enfermidades, material terroso e 

umidade externa anormal, sem danos 

físicos ou mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte. 

KG Arataca 2.000 R$ 6,44 
R$ 

12.880,00 

17 

Caqui - rama forte, de boa qualidade 

primeira, tamanho e coloracao 

uniformes, devendo ser bem 

desenvolvido e maduro, com polpa 

firme e intacta, sem danos fisicos e 

mecanicos oriundos do manuseio e 

transporte. 

KG Arataca 200 R$ 4,72 R$ 944,00 
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Pepino Japonês: selecionado, tamanho 

e coloração uniforme, fresco, compacto 

e firme. isento de enfermidades, 

parasitas, larvas, materiais terrosos e 

sujidades. sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte, de colheita recente. 

KG Arataca 3.000 R$ 3,64 
R$ 

10.920,00 

20 

Chicória: nacional, fresca, de primeira, 

tamanho e coloracao uniformes, 

devendo ser bem desenvolvida, firme e 

intacta, isenta de enfermidades material 

terroso e umidade externa anormal, 

livre de residuos de fertilizantes, 

sujidade, parasitas e larvas, sem danos 

fisicos e mecanicos oriundos do 

manuseio e transporte. 

UN Arataca 4.000 R$ 2,25 R$ 9.000,00 

21 

Batata Doce: batata doce tipo extra, 

casca branca ou roxa, isenta de partes 

pútridas 

KG Arataca 4.000 R$ 3,05 
R$ 

12.200,00 

22 

Maracujá: de primeira, acondicionado 

em caixa pesando aproximadamente 

22kg. 

KG Arataca 3.000 R$ 5,43 
R$ 

16.290,00 

23 

Pepino: selecionado, tamanho e 

coloração uniforme, fresco, compacto e 

firme. isento de enfermidades, 

parasitas, larvas, materiais terrosos e 

sujidades. sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte, de colheita recente . 

KG Arataca 3.000 R$ 3,36 
R$ 

10.080,00 

24 

Brócolis: in natura, livres de fungos; 

tamanho de médio a grande, 

transportadas em sacos plásticos 

transparentes de primeiro uso. devem 

estar frescas, íntegras, sem traço de 

descoloração ou manchas. deverá ser 

transportados em carros higienizados 

em temperatura ambiente. 

KG Arataca 1.000 R$ 4,92 R$ 4.920,00 

25 
Berinjela: tipo aa, acondicionada em 

caixa com aproximadamente 20 kg. 
KG Arataca 4.000 R$ 3,27 

R$ 
13.080,00 
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Mexirica: fresca, de primeira, livre de 
resíduos de fertilizantes, sujidade, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração 
uniforme, devendo ser bem 
desenvolvida e madura. 

KG Arataca 2.000 R$ 3,25 R$ 6.500,00 

VALOR TOTAL R$ 576.264,00 

 
CLÁUSULA SÉTIMA 
No valor mencionado na cláusula Sexta estão incluídas as despesas com frete, 
recursos humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, 
comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao 
cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA 
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes 
dotações orçamentárias:  

Recursos provenientes da dotação: Ficha 053, Funcional Programática n.º 
12.306.0098.2074 – Categoria Econômica 3.3.90.30.07 – Destinação de Recursos 
05.200.04. 
 
CLÁUSULA NONA 
O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quinta, e após 
a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no 
valor correspondente às entregas do mês anterior. Não será efetuado qualquer 
pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação 
financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 
a) O fornecedor será remunerado, exclusivamente, de acordo com os itens, 
quantidades e preços previstos na proposta vencedora. 
 
b) O pagamento dar-se-á em até 30 (trinta) dias após o recebimento da última 
entrega do mês, mediante apresentação de Notas Fiscais/Faturas correspondente 
ao fornecimento efetuada, devidamente atestada vedada a antecipação de 
pagamento. 
 
c) Na emissão da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), o fornecedor(es) deverão descrever o 
produto, obrigatoriamente, em conformidade com a descrição contida na sua proposta, 
bem como o número do Processo e do Contrato. 
 
d) Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida a 
Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será 
contado a partir da data de apresentação da nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer 
ônus ou correção a ser paga pelo Contratante.  
 
e) O pagamento será feito em cheque nominal e com apresentação de documento 
fiscal correspondente ao fornecimento efetuado. 
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f) Os pagamentos poderão ser sustados pelo Contratante nos seguintes casos: 
 
g) Não cumprimento das obrigações assumidas que possam de alguma forma, 
prejudicar a Contratante; 
 
II - Inadimplência de obrigações assumidas pela Contratada para com o Município de 
Iguape/SP, por conta do estabelecido neste Edital; 
 
III - Erros ou vícios na(s) Nota(s) Fiscal(is) de Serviço/Fatura(s). 
 
h) A Contratante poderá deduzir dos pagamentos importâncias que, a qualquer título, 
lhe forem devidas pela Contratada em decorrência de inadimplemento deste Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA 
O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento 
do CONTRATADO FORNECEDOR, deverá pagar multa de 2%, mais juros de 0,1% ao 
dia, sobre o valor da parcela vencida. Ressalvados os casos quando não efetivados os 
repasses mensais de recursos do FNDE em tempo hábil. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
Os casos de inadimplência da CONTRATANTE  proceder-se- á conforme o § 1º, do art. 
20 da Lei n.º 11.947/2009 e demais legislações relacionadas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, 
cópias das Notas Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos participantes do 
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação 
Escolar, estando à disposição para comprovação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos das 
Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados 
nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à 
disposição para comprovação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento 
de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 
dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à 
fiscalização. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
O CONTRATANTE em razão à supremacia dos interesses públicos sobre os interesses 
particulares poderá: 
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a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de 
interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO; 
 
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do 
CONTRATADO; 
 
c) fiscalizar a execução do contrato; 
 
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. 
 
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do 
CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o 
aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, 
cobrada judicialmente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA 
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do Diretor Municipal de Educação 
através da nutricionista Emilyn de Moraes Carvalho Massa CPF nº 323.896.728-25, do 
Conselho de Alimentação Escolar - CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA 
O presente contrato rege-se, ainda, pela CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2018, pela 
Resolução CD/FNDE n.º 038/2009 e pela Lei n.º 11.947/2009, Resolução n.º 25 de 
04/07/2012, Resolução n.º26 de 17/06/2013, atualizada pela Resolução CD/FNDE nº 
04, de 02 de Abril de 2015e a Lei n.º 8.666/93 e o dispositivo que a regulamente, em 
todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omisso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA 
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre  as 
partes, resguardadas as suas condições essenciais. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA 
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por 
meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento, 
por fax, transmitido pelas partes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA 
Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por 
carta, consoante Cláusula Vinte, poderá ser rescindido, de pleno direito, 
independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos 
seguintes casos: 
a) por acordo entre as partes; 
b) pela inobservância de qualquer de suas condições; 
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c) quaisquer dos motivos previstos em lei. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA 
O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos 
adquiridos ou até 12 (doze) meses. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA 
A fiscalização do contrato, decorrente da presente licitação, estará a cargo da Diretoria 
Municipal de Educação e exercerá rigoroso controle. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA 
Fica eleito o Foro da Comarca de Iguape/SP para dirimir quaisquer dúvidas a respeito 
do cumprimento do presente Contrato. 
 
E, por estarem justos e contratados, lavrou-se o presente contrato, em duas vias em 
originais de igual teor e forma que, após lido e achado conforme, é assinado pelas 
partes, juntamente com duas testemunhas. 
 

Iguape/SP, 13 de Setembro de 2018. 
 
 
 
 

WILSON ALMEIDA LIMA 
Prefeito  

Contratante 
 
 
 

MARCOS NEVES 
Representante Legal 

Contratada 
 
 

Testemunhas: 
 
1ª.  Nome:...................................................... 

RG:.......................................................... 
 
 
2ª.  Nome:...................................................... 

RG:..........................................................  
 
 

VISTO E APROVADO PELA ASSESSORIA JURÍDICA 
Advogado – OAB/SP 
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Rubrica: 1ª  2ª  Visto do Jurídico__________ 

TERMO DE CIENCIA E NOTIFICAÇÃO 
 
Atendimento às Instruções n°. 02/2008 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

 
ÓRGÃOGERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 
DETENTOR DO CONTRATO: ASSOCIAÇÃO AMIGOS MORADORES DOS 
BAIRROS ARATACA E CAPOAVA DO MOMUNA 
CONTRATO Nº. (DE ORIGEM): 125/2018 
 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 

FAMILIAR E O EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, EM ATENDIMENTO AO 

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA ALUNOS 

DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, DURANTE 12 

(DOZE) MESES. 

ADVOGADO (S): (*) 
Na qualidade de Órgão Gerenciador e Detentor da Ata, respectivamente, do Termo 
acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e 
NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até 
julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos 
prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos 
e o mais que couber. 
Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e 
decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão 
publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90, da Lei 
Complementar n°. 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a 
contagem dos prazos processuais. 
 
Iguape, 13 de Setembro de 2018. 
 
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 
NOME: WILSON ALMEIDAL LIMA                                                                    
CARGO: PREFEITO MUNICIPAL                                                                      
E-MAIL INSTITUCIONAL: gabinete@iguape.sp.gov.br 
ASSINATURA:..................................................................................................... 
 
DETENTOR DO CONTRATO: ASSOCIAÇÃO AMIGOS MORADORES DOS 
BAIRROS ARATACA E CAPOAVA DO MOMUNA 
NOME E CARGO: Marcos Neves, representante legal.  
E-MAIL INSTITUCIONAL: aficapoava@gmail.com 
EMAIL PESSOAL:............................................................................................. 
ASSINATURA:................................................................................................... 
 
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído 
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