Prefeitura da Estância de Atibaia
Estado de São Paulo
Secretaria de Administração
PROCESSO Nº 24.017/18

CHAMADA PÚBLICA Nº 003/18

PREÂMBULO DO TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 001/19

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS CAMPOS VERDES DO
ASSENTAMENTO PRIMAVERA DE PRESIDENTE VENCESLAU

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO

EMPREENDEDOR

FAMILIAR

RURAL,

PARA

ATENDIMENTO

AO

PNAE

(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DESTINADOS AO
CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

DATA DE ASSINATURA: 24/01/2019

VALOR TOTAL: R$ 929.086,58 (NOVECENTOS E VINTE E NOVE MIL, OITENTA E SEIS
REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)
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Pelo presente contrato, de um lado, a PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, representada
pela Secretária de Educação em Substituição Interina, a Sra. Eliane Doratiotto Endsfeldz, portadora da
cédula de identidade RG nº 13.553.184 e inscrita no CPF/MF sob o nº 077.850.568-54, com sede à
Avenida da Saudade n.º 252, Centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 45.279.635/001-08,
doravante denominado CONTRATANTE, e a ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS CAMPOS
VERDES DO ASSENTAMENTO PRIMAVERA DE PRESIDENTE VENCESLAU, inscrita no CNPJ/MF
sob n.° 05.566.244/0001-50, estabelecida à Rod. Integração sentido Dracena, km 102 – Assentamento
Primavera – Presidente Venceslau/SP – CEP: 19.400-000, representada nesta ato pelo Sr. Ricardo
Gonçalves de Figueiredo, portador da cédula de identidade R.G. nº 18.589.078-7 SSP/SP e C.P.F. nº
286.619.338-54, doravante denominada CONTRATADA, fundamentados nas disposições da Lei n.º
11.947/2009, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública n.º 003/18, acordam firmar o
presente instrumento de Contrato, em conformidade com o Processo Administrativo em epígrafe, o qual
é de pleno conhecimento das partes, integrando o presente instrumento como se transcrito estivesse,
sujeitando-se as partes às condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto aquisição de hortifrutis da agricultura familiar e do
empreendedor familiar rural, para atendimento ao PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar),
destinados ao consumo dos alunos da Rede Municipal de Ensino, da Secretaria de Educação, com
entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses, de acordo com as quantidades e
especificações do Anexo I – Termo de Referência e Itens a serem adquiridos e nas condições
estabelecidas neste instrumento.
CLAÚSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS E VALOR DO CONTRATO
2.1. O preço unitário do produto, objeto do presente Contrato é:
1

Abacate

Denomin
ação
ExtraBoca 8 a
12

2

Acelga

Extra /

5

Abobrinha
Tipo
Italiana

Extra AA

Item

Produto

DESCRIÇÃO
Tipo Geada/Breda , casca lisa da cor verde, polpa
amarela e sem fibras. Unidade medida : 500 a 600
g .Padrão mínimo de qualidade: Isento ferimentos,
podridão, dano por praga, defeito da casca grave,
passado ou podridão, queimado de sol grave
Tipo alongado, compacta, base estreita, folha grande,
espessa, alongada . Coloração externa verde média e
interna branca/creme com nervuras brancas . Unidade
de medida massa(kg) igual ou maior de 2 kg. Padrão
mínima de qualidade: sem podridão, manchado e
murcho
Tipo italiana, casca verde com estrias escuras ou
claras, formato cilíndrico com pescoço ou sem, medida
menor que 55 mm. Padrão mínimo de qualidade: Isento
ferimentos, podridão, dano por praga, virose, passado
ou murcho.

Pedido total
para 12 meses
2400 kg

2400 kg

3200 kg

Valor
Unitário
R$ 6,33

R$ 4,20

R$ 4,36

Valor Total
R$ 15.192,00

R$ 10.080,00

R$ 13.952,00
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6

Abóbora
Seca

Extra

7

Banana
nanica

Climatiza
da
Classe B

8

Banana
prata

Classe B

9

Batata

Especial

10

Brócolis

Extra

12

Beterraba

Extra A

13

Berinjela

Extra AA

16

Chuchu

Extra AA

17

Couveflor

Extra/

19

Cebola

Médio

21

Espinafre

Extra

22

Goiaba
vermelha

23

Limão
Taiti

Tipo A

24

Mandioqu
inha

Extra AA

25

Mandioca

Média
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Variedade tipo paulistinha, formato cilíndrico/pescoço
pequeno, espessura da casca fina e textura lisa,
coloração: creme com estrias verdes, polpa: creme alaranjada. Peso da embalagem:1 kg e deverá estar
limpa e cortada. Padrão mínimo de qualidade: isento
de ferimento, manchado e podridão
Variedade: nanica, coloração da casca amareloesverdeada e fina, polpa de coloração branco -creme.
Medida menor ou igual a 20 cm. Padrão mínimo de
qualidade: sem ferimentos, podridão, dano por praga.
Variedade: Prata, coloração da casca amareloesverdeada e espessura média, polpa de cor creme –
rósea, medida: menor de 16 cm de comprimento e 32
mm de diâmetro. Peso na caixa: 20 kg. Padrão mínimo
de qualidade: sem ferimento, podridão, passado e dano
por praga.
Variedade: monalisa ou baraka, formato oval alongado
ou oval, coloração da casca e polpa: amarelo-clara.
Deverá ser escovada e ter o tamanho de 40 a 70 mm
de diâmetro. Padrão mínimo de qualidade sem :
podridão, esverdeamento , brotado e dano por praga.
Grupo variental de cabeça única (ninja), pedúnculo
curto de coloração verde- brilhante, botões florais
pequenos de coloração verde- brilhante , botões.
Deverá ser sem talos e folhas. Peso: entre 0,6 a 0,8Kg
/cab. Padrão mínimo de qualidade: não deverá estar
passado e coloração das flores queimado.
Formato globular a ligeiramente cônico, casca de cor
vermelho- arroxeada, polpa vermelho- arroxeada com
anéis concêntricos. Medida: 50 a 90 mm de diâmetro.
Padrão mínimo de qualidade:
sem podridão,
ferimento , murcho e passado.
Tipo comum, oblongo, base bojudo, casca preta, cálice
verde e polpa amarela - esverdeada. Medida: de 20 a
25 cm. Padrão mínimo de qualidade: sem ferimentos,
podridão, dano por praga, virose, passado ou murcho e
deformação grave..
Deverá ter formato pescoço curto, textura da casca lisa
e coloração verde - clara. Medida de 250 até 450 g .
Padrão mínimo de qualidade: sem podridão,
ferimento ,murcho , passado e deformação grave.
Variedade couve-flor, cor branco, formato da
inflorescência globular a semiglobular e coloração
branca a branco- creme. Deverá ser sem talo e folhas.
Medida: maior que 1200 g. Padrão mínimo de
qualidade: sem podridão, ferimento ,
Grupo variental: branca, coloração da casca e polpa
branca Medida do bulbo: 51 até 70 mm de diâmetro.
Padrão mínimo de qualidade: sem podridão,
ferimento , brotado, perda de catáfilo interno
Tipo comum. Folha grande, dobrada e levemente
crespa, formato da folha arredondada e de coloração
verde-escuro brilhante . Deverá ser embalado em
sacos plásticos individuais, pesando de 500 a 700 g.
Padrão mínimo de qualidade: sem podridão, murcho
e amarelado
Formato arrendado, coloração da casca verde a
amarelada, textura da casca levemente rugosa,
coloração da polpa branca/vermelha. Medida de 50 a
60 mm de diâmetro / unidade. Padrão mínimo de
qualidade: sem podridão, ferimento, imaturo, passado,
defeito de casca grave, podridão, dano por praga.
Variedade Taiti, formato arredondado, coloração da
casca verde, coloração da polpa verdeesbranquiçada , textura da casca lisa a ligeiramente
rugoso, semente ausente, suculência alta, espessura
da casca média, acidez média. Medida maior que 60
de diâmetro. Padrão mínimo de qualidade: sem
podridão, ferimento , seco , passado, oleocelose
(mancha
Tipo amarela, formato cônico- cilíndrico, coloração da
casca amarela e da polpa amarelo intenso . Medida de
150 a 200 g por unidade. Padrão mínimo de qualidade:
sem podridão, ferimento , escurecimento e
deformação grave.
Deverá ter textura semi rugosa, coloração da casca
marrom, coloração do córtex e polpa : branca ou
creme. Peso da embalagem: 1 kg, deverá estar limpa e
cortada. Deverá ter 40 a 50 mm de diâmetro. Padrão

2400 kg

34196 kg

66460 kg

20600 kg

700 kg

1800 kg

960 kg

3500 kg

700 kg

1200 kg

360 kg

4800 Kg

200 kg

1800 kg

3600 kg

R$ 4,94

R$ 11.856,00

R$ 4,08

R$
139.519,68

R$ 4,68

R$
311.032,80

R$ 5,08

R$
104.648,00

R$ 5,96

R$ 4,55

R$ 7,05

R$ 4,25

R$ 6,33

R$ 4,93

R$ 6,90

R$ 7,19

R$ 5,19

R$ 9,14

R$ 4,91

R$ 4.172,00

R$ 8.190,00

R$ 6.768,00

R$ 14.875,00

R$ 4.431,00

R$ 5.916,00

R$ 2.484,00

R$ 34.512,00

R$ 1.038,00

R$ 16.452,00

R$ 17.676,00
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26

Manga

Classe A

27

Milho
verde(esp
iga)

Especial/
Classe AMaior

29

Pimentão
Verde

Extra AA

30

Pepino
Comum

Extra AA

32

Repolho
Liso

Extra

34

Tangerina
Poncã

Tipo B

35

Tomate
Salada

Extra AA
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mínimo de qualidade: sem deformação grave ,passado
e escurecimento.
Variedade Palmer ou Haden, formato eléptico ou
ovalado, casca verde -arroxeada(quando verde) e
vermelho- escura (quando madura),ou amareloavermelhado (Haden), coloração da polpa amarelo e
teor de fibra baixo. Medida por unidade: de 500 a 650
g. Padrão mínimo de qualidade: sem podridão,
ferimento, podridão , deformação de casca grave,
imaturo, mancha de látex e defeito de polpa.
Deverá ter coloração verde clara, com grãos da cor
amarelo - claro e sabor adocicado, pesando de 300 a
350 g. Deverá estar limpo: sem palha e cabelo. Padrão
mínimo de qualidade: sem podridão, passado e dano
por praga
Variedade: verde, formatos cônico a retangular,
coloração da casca vermelha e da polpa vermelha.
Medida por unidade: maior que 15 cm. Padrão mínimo
de qualidade: sem podridão, ferimento, murcho e
virose
Grupo japonês, coloração da casca verde brilhante,
textura crocante . Medida por unidade: 20 a 25 cm de
comprimento. Padrão mínimo de qualidade: sem
podridão, ferimento,passado, deformação grave e
murcho
Tipo de cabeça arredondado achatado, coloração da
folha verde, textura das folhas lisa . Medida por
cabeça: 1,7 até 2 kg. Padrão mínimo de qualidade:
sem podridão, ferimento, dano por praga
Variedade Ponkan , formato arredondado com
achatamento nos polos, com muita semente , casca
fina e solta, albedo espesso, coloração da casca
laranja e polpa laranja, sabor doce-acidulado. Medida:
70 até 82 mm de diâmetro e caixa com peso
aproximado de 20 kg-contendo de 11 a 12 dz. Padrão
mínimo de qualidade: sem podridão, passado, imaturo,
dano por praga e ferimento.
Tipo salada, grupo santa Cruz (oblongo ou italiano
formato alongado ou arredondado, coloração final
levemente vermelha, longevidade normal ou longa
vida. Medida maior que 70 mm de diâmetro (santa
Cruz) ou 120 g (italiano). Padrão mínimo de qualidade:
sem podridão, passado, imaturo, dano profundo,
virose, queimado de sol.

3600 kg

226 kg

480 kg

R$ 6,64

R$ 6,15

R$ 6,49

R$ 23.904,00

R$ 1.389,90

R$ 3.115,20

4800 kg

R$ 4,35

R$ 20.880,00

4700 kg

R$ 3,89

R$ 18.283,00

24000 kg

R$ 4,27

R$
102.480,00

6.000 kg

R$ 6,04

R$ 36.240,00

2.1 - O presente instrumento contratual e todas as suas disposições, vinculam as partes, nos termos do
ato convocatório e anexos, proposta e demais atos da Chamada Pública que lhe deu origem, sendo
aqueles, parte integrante deste contrato.
2.2 – As partes atribuem a esse Contrato, para efeitos de direito, o valor total estimado de R$
929.086,58 (novecentos e vinte e nove mil, oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos).
2.3 - Os valores definidos nessa Cláusula incluem todos os custos, tributos e despesas diretas e
indiretas decorrentes do presente contrato, de modo a constituir a única contraprestação pela execução
dos serviços.
2.4. - As despesas desta Chamada Pública correrão à conta da dotação orçamentária: Empenho n.º
1053/19 – Ficha 398 – Classificação Funcional 18.200.12.361.0043.2.099.339030.05.220000 –
Natureza da Despesa 33903007 – Secretaria de Educação / Merenda Escolar – Ensino Fundamental,
suplementado se necessário.
CLÁUSULA TERCEIRA: CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E GARANTIA
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3.1. A CONTRATADA se compromete a fornecer alimentos da agricultura familiar ao CONTRATANTE,
conforme descrito no Projeto de Venda de hortifrutis da Agricultura Familiar, parte integrante deste
instrumento, nos padrões e condições estabelecidos no Edital de Chamada Pública n° 003/18.
3.2. O fornecedor se responsabilizará pelo transporte, entrega, carregamento e descarregamento dos
produtos no local da entrega.
3.3. Os produtos ofertados devem ser embalados de forma a não ser danificados durante o transporte,
tendo em vista também a melhor adequação para armazenamento.
3.4. Por ocasião da entrega, o produto deverá estar dentro do prazo de sua validade.
3.5. Para as entregas deverão ser utilizados veículos apropriados de forma a preservar a qualidade e
as características do produto.
3.6. Todo produto considerado impróprio ao consumo será devolvido à CONTRATADA, devendo ser
substituído no prazo de 07 (sete) dias.
3.7. As organizações da Agricultura Familiar que aderirem a este processo declaram que atendem a
todas as exigências legais e reguladoras para tanto e que possuem autorização legal para fazer a
proposta, sujeitando-se, em caso de declaração falsa, às penalidades da legislação civil e penal
aplicáveis.
3.8. As organizações da Agricultura Familiar se comprometem a fornecer os hortifrutis conforme padrão
de identidade e qualidade estabelecida na legislação vigente do Ministério da Agricultura Pecuária e
Abastecimento (MAPA) e Agência Nacional de Vigilância a Saúde (ANVISA).
3.9. As Organizações da Agricultura Familiar se comprometem a fornecer os gêneros e produtos
alimentícios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural, em consonância com o
cronograma de entrega definido pelo Setor de Nutrição e Alimentação da Secretaria Municipal de
Educação.
3.10. Fica proibido o uso de caixa de madeira para transporte e armazenamento dos produtos
adquiridos nesta Chamada Pública, conforme CVS 05/13 e SARC/ANVISA/INMETRO/09/02.
3.11. O limite individual de venda do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, neste ato,
denominados CONTRATADOS, deverá respeitar o valor máximo conforme disciplinado no art. 32 da
Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, com alteração dada pela Resolução 04 de 02 de
abril de 2015, ambas do MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.
3.12. A CONTRATADA deverá informar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA os valores
individuais de venda dos participantes do Projeto de venda de hortifrutis, consoante ao Projeto de
Venda de hortifrutis da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo 30 (trinta) dias
após a assinatura do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.
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3.13. DA ENTREGA DOS ITENS
3.13.1. A proponente obriga-se a fornecer o objeto desta licitação, conforme especificações e condições
estabelecidas neste Edital, em seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de
divergência, as especificações e condições estabelecidas no instrumento convocatório;
3.13.2. Deverá ser ponto a ponto, entregues pela cooperativa/associação vencedora nas Unidades Es colares e setor de alimentação, conforme Anexo 4.
3.13.3- Deverão ser entregues a princípio todas terças-feiras; podendo ser uma parte (com exceção de
verduras) , entregues na segunda-feira. O horário para a entrega será às 08h e as quantidades e produtos serão estabelecidas semanalmente (todas as quintas-feiras que antecedem a entrega) via fax/email, enviado pelo setor de Alimentação Escolar. Quando houver feriado, férias ou outra data sem au las, a entrega poderá sofrer alteração de data e horário e serão combinadas antecipadamente em co mum acordo com o fornecedor.
3.13.4. As quantidades e periodicidade serão estabelecidas pelo Setor de Alimentação e Nutrição, res peitando os meses de sazonidade dos hortifrútis e classificação indicada. Será dado a preferência de
aquisição de produtos orgânicos.
3.13.5 - A embalagem para os legumes deverão ser em pacotes (elanca ou nylon) de 01 a 02 kg.
3.13.6 – Transporte: deverá ser em caixas plásticas vazadas.
CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1. A CONTRATANTE efetuará os pagamentos mediante a apresentação da respectiva Nota
Fiscal/Fatura de venda de produto, devidamente aprovada pela Secretaria de Educação, no prazo de
15 (quinze) dias, contados da data do aceite da referida Nota Fiscal/Fatura, pela Prefeitura da
Estância de Atibaia.
4.2. O(s) fornecedor(es) apresentará(ão) à Prefeitura da Estância de Atibaia, Nota Fiscal/Fatura
referente a cada fornecimento executado.
4.2.1. De acordo com o objeto deste certame, a Nota Fiscal/Fatura deverá ser de venda de produto.
4.3. A Prefeitura da Estância de Atibaia terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura para aceitá-la ou rejeitá-la.
4.4. A Nota Fiscal/Fatura não aprovada pela Prefeitura da Estância de Atibaia será devolvida ao
fornecedor para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contandose o prazo estabelecido no item 10.2, a partir da data de sua reapresentação.
4.5. A devolução da Nota Fiscal/Fatura não aprovada pela Prefeitura da Estância de Atibaia em
hipótese alguma servirá de pretexto para que o fornecedor suspenda os fornecimentos.
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4.6. O Município de Atibaia providenciará o pagamento até o décimo quinto dia após o aceite da
nota fiscal de venda, acompanhada do termo de recebimento, emitido pelo SAN – Setor de
Alimentação e Nutrição, através de depósito em conta-corrente, vedada a antecipação de pagamento,
para cada faturamento.
4.6.1. Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção monetária, bem como
juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados proporcional ao tempo em relação
ao atraso verificado.
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. Os fornecedores que aderirem a este processo declaram que atendem a todas as exigências
legais e regulatórias a execução do seu objeto, sujeitando-se, em caso de declaração falsa, às
penalidades previstas nos artigos 87 e 88 da Lei 8.666/93.
5.2. O fornecedor se compromete a fornecer os hortifrutis para o Almoxarifado do Setor de Alimentação
Escolar e ponto a ponto na Rede Municipal e Estadual de Ensino da região central conforme relação
contida no Anexo I – Termo de Referência do edital.
5.3. Executar o fornecimento em conformidade com as condições estabelecidas no edital e no presente
instrumento contratual.
5.4. Responsabilizar-se pelo controle qualitativo e quantitativo do produto fornecido.
5.5. Observar, controlar e se responsabilizar pelo limite individual de venda de cada agricultor familiar
para que não seja ultrapassado o valor máximo conforme disciplinado no art. 32 da Resolução
CD/FNDE n.º 26, de 17 de junho de 2013, com alteração dada pela Resolução 04 de 02 de abril de
2015, ambas do MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.
5.6. Deverá igualmente repassar o pagamento integral, aos seus cooperados/associados participantes
do Programa e respectivos valores de pagamento, para fins de fiscalização.
5.7. Deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos, cópias das Notas fiscais de Venda, ou congênere,
dos produtos participantes do Projeto de Venda de hortifrutis da Agricultura Familiar para alimentação
Escolar, estando à disposição para comprovação.
5.8. É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA ressarcimento de danos causados a
CONTRATANTE, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não
excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.
5.9. Características dos produtos:
5.9.1. Deverão ser de boa qualidade, com tamanho médio padronizado;
5.9.2. Deverão estar frescos, inteiros e livres de doenças, no ponto de maturação adequado ao con sumo;
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5.9.3. Deverão estar intactos e firmes;
5.9.4. Deverão estar isentas de:
a) substâncias terrosas;
b) sem sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa;
c) sem parasitas, larvas ou outros animais nos produtos ou embalagens;
d) sem umidade externa anormal;
e) isentas de odores e sabores estranhos;
f) isenta de enfermidade;
g) não deverão estar danificadas por lesões que afetem a sua aparência e utilização;
h) serão tolerados pequenos e ligeiros defeitos graves, não enquadrados nos itens descritos, desde
que não representem quantidade superior de 1,0%(um por cento) do peso total de cada embalagem do
produto entregue.
CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1. A CONTRATANTE obriga-se a:
6.1.1. Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários ao fornecimento dos hortifrutis.
6.1.2. Efetuar os pagamentos devidos, nos termos da Cláusula Quarta do presente instrumento.
6.1.3. Expedir as Ordens de Fornecimento.
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES
7.1. Pela inexecução total ou parcial do fornecimento poderão ser aplicadas à detentora as seguintes
penalidades:
I – Multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou
II – Multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova chamada pública para o mesmo fim.
7.2. O produto não aceito deverá ser substituído dentro do prazo fixado pela Administração Pública.
Parágrafo único – A não ocorrência de substituição dentro do prazo estipulado ensejará a aplicação
da multa prevista no item 7.1. considerando-se a mora, nesta hipótese, a partir do primeiro dia útil
seguinte ao término do prazo estabelecido no item 7.2.
7.3. O pedido de prorrogação de entrega do produto somente será apreciado se efetuado dentro dos
prazos fixados no contrato ou instrumento equivalente.
CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO
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8.1. A inexecução total ou parcial, deste Contrato, enseja sua rescisão, conforme disposto nos Artigos
77 a 80 da Lei Federal n° 8.666/93.
8.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurando o contraditório e a ampla defesa.
8.3. A rescisão deste Contrato poderá ser:
8.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos Incisos I a
XII e XVII do Artigo 78 da lei mencionada; ou
8.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração; ou
8.3.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
8.4. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.
8.5. Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito da Administração, ficarão
assegurados ao CONTRATANTE os direitos elencados no Artigo 80 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas
alterações.
CLÁUSULA NONA: A CONTRATADA responsabiliza-se integral e exclusivamente pelas despesas
realizadas durante a vigência do contrato, assim como por todos os encargos trabalhistas,
previdenciárias, cíveis e tributários decorrentes das relações que ajustar com empregados ou
prepostos seus, eventualmente utilizados para auxiliar na prestação dos serviços em tela, ou
decorrentes de danos por qualquer razão, causados a terceiros, sem qualquer responsabilidade
solidária do CONTRATANTE, aos quais desde logo, nesta, assegura o direito de regresso contra o
CONTRATADO, vindo a ser solidariamente responsabilizado.
CLÁUSULA DÉCIMA: Os contratos que resultarem da presente chamada pública terão prazo de
duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogados por igual período desde que haja acordo formal
entre as partes, resguardadas as condições essenciais, e obedecidos os preceitos legais pertinentes.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A CONTRATADA fica obrigada a manter as condições de
regularidade exigidas para a chamada pública durante todo o período de vigência deste contrato,
inclusive para o caso de prorrogação.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O presente instrumento está integralmente vinculado ao Edital de
Chamada Pública, constante do Processo Administrativo nº 24.017/18, bem como à Proposta
apresentada pela CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Para dirimir quaisquer questões oriundas desse contrato, as partes
o foro da Comarca de Atibaia, excluindo qualquer outro por mais privilegiado que seja.
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E por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento em 03
(três) vias de igual teor e forma.

Prefeitura da Estância de Atibaia, aos 24 dias do mês de janeiro de 2019.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Sra. Eliane Doratiotto Endsfeldz – Secretária de Educação em Substituição Interina
Contratante

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS CAMPOS VERDES DO ASSENTAMENTO
PRIMAVERA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Sr. Ricardo Gonçalves de Figueiredo
Contratada

Testemunhas:

Celina Junko Kawai

Ana Flavia Neves Teixeira

CPF: 104.581.418-01

CPF: 282.173.178-79
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO:

Contratante: Prefeitura da Estância de Atibaia
Contratada: Associação dos Produtores Rurais Campos Verdes do Assentamento Primavera de
Presidente Venceslau
Contrato N°: Termo de Contrato Administrativo nº 001/19
Objeto: Aquisição de hortifrutis da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para
atendimento ao PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), destinados ao consumo dos
alunos da Rede Municipal de Ensino, da Secretaria de Educação, por um período de 12 (doze) meses.
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:


a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;



b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na
Resolução n° 01/2011 do TCESP;



c) além de disponíveis no processo eletrônico, 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, em
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, conforme regras do Código
de Processo Civil;



d) qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá
ser comunicada pelo interessado, peticionado no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:


a) o acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicação;



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


Atibaia, 24 de janeiro de 2019.
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GESTOR DO CONTRATO:
Nome:
Cargo:
CPF:

RG:

Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:

E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s): (

)

Assinatura:
Responsáveis que assinaram o ajuste:
PELO CONTRATANTE:
Nome:
Cargo:
CPF:

RG:

Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:

E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s): (

)

Assinatura:
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PELA CONTRATADA:
Nome:
Cargo:
CPF:

RG:

Data de Nascimento:
Endereço residencial completo:

E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s): (

)

Assinatura:
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