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CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2018 

 
CONTRATO N.º 126/2018 

 
 
  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 COOPERPESCA – 
COOPERATIVA DE PESCADORES ARTESANAIS DO BAIRRO DA PRAINHA DE 
IGUAPE, pessoa jurídica/física de direito privado, com sede na cidade de Iguape, 
Estado de São Paulo, sito a Avenida Dornellas, nº 150, inscrita no Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas CNPJ/MF sob n.º 03.407.288/0001-01, neste ato representado 
por seu representante legal Sr. DARCI DE JESUS, brasileiro, portador da cédula de 
identidade RG sob n.º 32.180.058-04, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas CPF/MF 
sob n.º 288.180.058-04 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. 
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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$ 52.000,00 (quinhentos e cinquenta e dois mil reais), 
conforme listagem a seguir: 
 

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

Pedido 

19 

Peixe: Filé de peixe Clarias 

Gariepinus, acondicionados em 

pacotes de 2kg. 

KG Cooperpesca 2.000 R$ 26,00 R$ 52.000,00 

VALOR TOTAL: 52.000,00 

 
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. 
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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. 
 
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. 
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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: 
 
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. 
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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; 
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. 
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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 
 
 
 
 

DARCI DE JESUS 
Representante Legal 

Contratada 
 
 
 
 

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

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

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

VISTO E APROVADO PELA ASSESSORIA JURÍDICA 
Advogado – OAB/SP 
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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: COOPERPESCA – COOPERATIVA DE PESCADORES 
ARTESANAIS DO BAIRRO DA PRAINHA DE IGUAPE 
CONTRATO Nº. (DE ORIGEM): 126/2018 
 
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: COOPERPESCA – COOPERATIVA DE PESCADORES 
ARTESANAIS DO BAIRRO DA PRAINHA DE IGUAPE 
NOME E CARGO: Darci de Jesus, representante legal. 
E-MAIL INSTITUCIONAL: cooperpesca@hotmail.com 
EMAIL PESSOAL:............................................................................................... 
ASSINATURA:..................................................................................................... 
 
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído 
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