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ATOS OFICIAIS
Retificação
Conforme consta na Edição 573, do dia 30/01/2018, do Jornal Oficial do Município de Iperó, em sua fls 19, no Relatório de Gestão Fiscal, no Item: I Comparativos,
no subitem Despesas Totais com Pessoal, no 3º quadrimestre, onde lia-se 2,20, leia-se 2,15, conforme relatório que segue:

PORTARIA DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL
Portaria Nº 016/2018 – Suspende integralmente o expediente na Câmara Municipal de
Iperó nos dias 12 e 13 de fevereiro de 2018, em virtude do
feriado de carnaval, e suspende, parcialmente o expediente
da Câmara Municipal de Iperó
no dia 14 de fevereiro de 2018
até às 13h em decorrência da
quarta feira de cinzas.
Portaria n.º 016/2018 - Publicada e registrada nesta secretaria em 05 de fevereiro de
2018.
Sergio Poli Simon
Presidente
DECRETO Nº 1.760, DE
3 DE JANEIRO DE 2018.
“Dispõe sobre a alteração
do Salário Mínimo dos
Funcionários Públicos
Municipais para o exercício
de 2018.”.

VANDERLEI POLIZELI, Prefeito
do Município de Iperó, Estado
de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
CONSIDERANDO a edição do
Decreto Federal nº 9.255, de
29 de dezembro de 2017 que
“Regulamenta a Lei nº 13.152,

de 29 de julho de 2015, que
dispõe sobre o valor do salário
mínimo e a sua política de valorização de longo prazo” que
fixou em R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais)
o valor do salário mínimo nacional a partir de 1º de janeiro
de 2018; e
CONSIDERANDO que a Lei
Complementar Municipal nº
13, de 26 de abril de 2006 criou
Salário Mínimo dos Funcionários Públicos Municipais, no
valor do salário mínimo nacional acrescido de 10% (dez por
cento).
DECRETA
Art. 1º. Fica fixado em R$
1.049,40 (hum mil e quarenta

e nove reais e quarenta centavos) o valor do Salário Mínimo
dos Funcionários Públicos Municipais, nos moldes da legislação vigente.
Art. 2º. As despesas decorrentes do presente Decreto serão
cobertas com dotações do orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3º. Este Decreto entrará
em vigor na data de 1° de janeiro de 2018, revogadas as
disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPERÓ, 3 DE
JANEIRO DE 2018.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria,
em 3 de janeiro de 2018.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento
e Desenvolvimento

LEI Nº 940, DE 1º DE
FEVEREIRO DE 2018.

possam ser utilizados para empinar pipas.

“Dispõe sobre proibição
de comercialização e uso
de cerol e/ou de qualquer
material cortante em
linhas ou fios utilizados
para empinar pipas - e dá
outras providências.”.

Art. 2º. Fica expressamente
proibido o uso de cerol, linha
chilena e/ou quaisquer outros
materiais cortantes para empinar pipas, bem como, o uso
desses materiais na própria pipa
e nas rabiolas.

SÉRGIO POLI SIMON, Prefeito
em Exercício do Município de
Iperó, Estado de São Paulo, no
uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER QUE A CÂMARA
MUNICIPAL APROVOU E ELE
SANCIONA E PROMULGA A
SEGUINTE LEI:

Art. 3º. A infração à presente
Lei ensejará a:

DISPOSIÇÕES
PRELIMNARES
Art. 1º. Fica proibido no Município de Iperó a industrialização, a comercialização, o armazenamento, o transporte e
a distribuição de cerol (mistura de cola e vidro moído), linha chilena e/ou quaisquer
outros materiais cortantes que

I - Apreensão dos objetos que
estiverem em desconformidade com os preceitos desta Lei;
II - Multa de 1 (hum) salário
mínimo vigente.
§1º. No caso de reincidência, a
multa prevista no inciso II deste artigo será aplicada em dobro.
§2º. Em se tratando de pessoa
jurídica, se houver uma segunda infração, a empresa infratora terá seu alvará de funcionamento cassado.
§3º. Quando a infração for praticada por menor, os pais ou
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responsável legal assumirão as
consequências do ato.
Art. 4º. As sanções previstas
nesta Lei serão aplicadas por
meio de talonário próprio e o
infrator terá até 10 (dez) dias
para interpor recurso em face
da penalidade aplicada.
Art. 5º. A fiscalização e a aplicação das penalidades previstas nesta Lei são de competência da Guarda Civil Municipal e
dos agentes de fiscalização.
Art. 6º. Os valores arrecadados
em decorrência da aplicação
desta Lei serão destinados à
campanhas de conscientização
sobre o uso e comercialização
do cerol, da linha chilena e de
outros materiais cortantes, e de
outras campanhas educacionais, bem como, com a divulgação desta Lei.
Art. 7º. As despesas com a
execução desta Lei correrão
por conta de dotação orçamentária própria, suplementadas se necessário.
Art. 8º. O Poder Executivo poderá regulamentar a presente
Lei, se necessário.
Art. 9º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em
contrário, em especial, a Lei
Municipal nº 477, de 27 de abril
de 2004.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPERÓ, 1º DE
FEVEREIRO DE 2018.
SÉRGIO POLI SIMON
Prefeito Municipal em
Exercício
Publicada nesta Secretaria,
em 1º de fevereiro de 2018.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento
e Desenvolvimento
LEI Nº 941, DE 1º DE
FEVEREIRO DE 2018.
“Institui o Selo Empresa
Amiga do Meio Ambiente
no Município de Iperó e dá
outras providências.”.
Autoria: Valter Rodrigues
Vieira e Benildo Santos
Ribeiro
SÉRGIO POLI SIMON, Prefeito
em Exercício do Município de
Iperó, Estado de São Paulo, no
uso de suas atribuições legais,
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FAZ SABER QUE A CÂMARA
MUNICIPAL APROVOU E ELE
SANCIONA E PROMULGA A
SEGUINTE LEI:
Art. 1º. Fica instituído o Selo
Empresa Amiga do Meio Ambiente, a ser conferido às empresas sediadas no município
de Iperó que realizam a separação do lixo orgânico e inorgânico e que desenvolvam ou
participem de iniciativas voltadas à proteção do Meio Ambiente.
Art. 2º. Caberá ao Poder Executivo, através órgão competente:
I - fixar os critérios para obtenção pelas empresas privadas do
Selo Amigo do Meio Ambiente;
II - indicar as empresas do setor privado que forem habilitadas a recebê-lo;
III- determinar qual o modelo
do selo que será desenvolvido.
Parágrafo único. O selo apenas será conferido às empresas privadas que expressamente o requererem junto ao órgão competente do Poder Executivo e desde que atendidos
os critérios a serem estabelecidos para sua habilitação.
Art. 3º. A presente Lei será regulamentada pelo Poder Executivo, o qual deverá estabelecer os critérios necessários para
a concessão e obtenção do
Selo “Empresa Amiga do Meio
Ambiente”.
Art. 4º. O prazo de validade do
Selo será de 1 (um) ano, podendo ser renovado, anualmente, a critério do órgão
competente pela sua concessão.
Art. 5º. As empresas privadas
detentoras do Selo Amigo do
Meio Ambiente poderão, dentro do prazo previsto no artigo. 4º, fazer uso publicitário do
mesmo e da chancela oficial
nas veiculações publicitárias
que promova e/ou em seus
produtos, sob a forma de selo
impresso.
Art. 6º. As despesas resultantes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPERÓ, 1º DE
FEVEREIRO DE 2018.

SÉRGIO POLI SIMON
Prefeito Municipal em
Exercício
Publicada nesta Secretaria,
em 1º de fevereiro de 2018.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento
e Desenvolvimento
LEI Nº 942, DE 1º DE
FEVEREIRO DE 2018.
“Autoriza o poder
executivo municipal a
instituir o programa
‘Empresa Adote uma
Escola’ no âmbito do
município de Iperó e dá
outras providências.”.
Autoria: João Antonio
Domingues dos Santos
SÉRGIO POLI SIMON, Prefeito
em Exercício do Município de
Iperó, Estado de São Paulo, no
uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER QUE A CÂMARA
MUNICIPAL APROVOU E ELE
SANCIONA E PROMULGA A
SEGUINTE LEI:
Art. 1°. Fica instituído o Programa “Empresa Adote uma
Escola” no âmbito do Município de Iperó-SP.

nas suas imediações, com a indicação expressa de que integra o “Programa Empresa Adote Uma Escola”, para subsídio
das obras de reforma executadas.
Parágrafo único. O Poder
Executivo expedirá Decreto
para fixar as diretrizes de padronização da placa de publicidade de que trata o caput
deste artigo com as delimitações de tamanho, cores, dizeres, e outras informações cabíveis.
Art. 5°. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPERÓ, 1º DE
FEVEREIRO DE 2018.
SÉRGIO POLI SIMON
Prefeito Municipal em
Exercício
Publicada nesta Secretaria,
em 1º de fevereiro de 2018.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento
e Desenvolvimento
LEI Nº 943, DE 2 DE
FEVEREIRO DE 2018.

Art. 2°. O Programa Empresa
Adote uma Escola” tem por
competência e finalidade autorizar as empresas privadas a
investirem, por meio de doações, em obras de reforma nas
escolas municipais.

“Autoriza o Poder
Executivo a conceder
subvenção social à
Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais A.P.A.E. - e dá outras
providências”.

§1º. As doações podem ser
feitas por meio de prestação de
serviços ou de entregas de
matérias para a obra, conforme planilha elaborada pela Secretaria de Obras e Planejamento, em que constará a relação
dos serviços e materiais necessários.

VANDERLEI POLIZELI, Prefeito
Municipal de Iperó, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER QUE
A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

§2º. A empresa poderá escolher, a seu critério, a instituição de ensino que receberá a
doação, dentre as unidades de
ensino indicadas previamente
pelo Programa.
Art. 3°. As empresas serão cadastradas no Programa de que
trata esta Lei para efeito de
atendimento às demandas das
reformas nos educandários em
razão de necessidade e urgência.
Art. 4°. A empresa doadora
poderá colocar placa com exploração de publicidade, dentro da instituição de ensino e

Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder
subvenção social à Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - A.P.A.E. - de Iperó, no
valor total de R$ 410.000,00
(quatrocentos e dez mil reais),
que será dividido em 12 (doze)
parcelas mensais, no período
compreendido entre janeiro à
dezembro do corrente exercício.
Parágrafo Único. A subvenção social prevista no caput
destina-se ao pagamento de
pessoal e despesas de custeio
da entidade, devendo a entidade apresentar relatório mensal com comprovação das despesas efetuadas.

Art. 2º. Fica ainda autorizado
o Poder Executivo a custear os
gastos de merenda escolar e
transporte dos alunos atendidos pela entidade.
Art. 3º. A entidade beneficiada - A.P.A.E. - deverá atender,
no que lhe couber, aos requisitos estabelecidos pelo Egrégio
Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo e aos previstos na
Lei Federal nº 13.019/2014.
Art. 4º. As despesas decorrentes com a execução da presente Lei serão suportadas por
dotação orçamentária própria,
suplementada se necessário.
Art. 5º. A subvenção prevista
nesta Lei aplica-se exclusivamente às despesas correntes da
entidade do exercício de 2018.
Art. 6º. A subvenção ora autorizada, será devidamente repassada, desde que atendidos
pela entidade, os requisitos
previstos no artigo 13 e §§ 1º,
2º, 3º e 4º da Lei nº 924, de 3
de julho de 2017.
Art. 7º. Esta Lei entrará em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos
à 1º de janeiro de 2018.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPERÓ, 2 DE
FEVEREIRO DE 2018.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria,
em 2 de fevereiro de 2018.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento
e Desenvolvimento
DECRETO Nº 1.761, DE
3 DE JANEIRO DE 2018.
“Institui o Calendário de
Suspensão de Expediente
nas repartições do Poder
Executivo para o exercício
de 2018 e dá outras
providências.”.
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito
do Município de Iperó, Estado
de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
CONSIDERANDO a necessidade de elencar as datas em que
haverá suspensão do expediente nas repartições municipais;
CONSIDERANDO

que

os
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chamados “feriados prolongados” que dão ensejo a possíveis ausências de servidores;
CONSIDERANDO a necessidade de resguardar o interesse
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público e assegurar o regular
funcionamento dos serviços
em prol da população e também atender os anseios do funcionalismo municipal;
DECRETA

Art. 1º. Fica instituído o Calendário de Suspensões de Expediente nas repartições da
Prefeitura Municipal de Iperó,
no exercício de 2018, conforme quadro que segue:

Rural para a Merenda Escolar
do Município, no período determinado, os documentos relacionados abaixo para serem
avaliados e aprovados:
2.1.1. Cópia de inscrição no
Cadastro de Pessoa Jurídica
(CNPJ) no caso de cooperativas ou Declaração de Aptidão
ao Produtor (DAP);
2.1.2. Cópia da Declaração de
Aptidão ao Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) DAP
principal, ou extrato da DAP,
de cada Agricultor Familiar participante;
2.1.3. Projeto de Venda de
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, de acordo com os
anexos dessa Chamada Pública, assinada pela diretoria da
entidade articuladora;

Art. 2º. O Calendário de Suspensão de Expediente instituído no art. 1º poderá sofrer alterações no decorrer do exercício, conforme a necessidade da
administração.
Art. 3º. As repartições públicas
cujos servidores exerçam turnos
em regime de revezamento e de
plantão, considerados como de
serviços essenciais à municipalidade, terão expediente normal
nas datas de suspensão de expediente fixadas no art. 1º.
Art. 4º. Os Centros de Educação Infantil e Escolas MuniciEDITAL DE CHAMADA
PÚBLICA Nº 1/2018
OBJETO: AGRICULTURA FAMILIAR
CHAMADA PÚBLICA Nº 1/
2018 PARA CREDENCIAMENTO DE FORNECEDORES DE
GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR
FAMILIAR RURAL.
A Prefeitura Municipal de Iperó, por meio da Secretaria de
Educação, Cultura e Esportes,
localizada na Rua Luiz Rossi, nº
107, Jardim Joseli, Iperó, Estado de São Paulo, atendendo a

pais seguirão o Calendário específico instituído pela Secretaria de Educação, Cultura e
Esporte, aprovado pelo Conselho Municipal de Educação e
com comunicação prévia aos
pais.
Art. 5º. As horas não trabalhadas nos dias especificados no
artigo anterior deverão ser
compensadas, conforme conveniência do responsável pelo
setor ou departamento em que
o funcionário exerça suas atividades e resolução a ser expedida pelo Departamento de
Recursos Humanos.
Lei Federal nº 11.947/2009 e a
Resolução/CD/FNDE nº 26/
2013, torna público que receberá no período de 08/02/
2018 a 19/02/2018, proposta
para credenciamento e posterior aquisição de gêneros e produtos alimentícios industrializados da Agricultura Familiar e
Empreendedor Familiar Rural,
conforme configuram as cláusulas que seguem.
1. OBJETIVO
1.1. O presente certame tem
como objetivo obter as propostas para credenciamento de
Associações ou Cooperativas
da Agricultura Familiar visando
posterior aquisição de gêneros
e produtos alimentícios indus-

Art. 7º. Este Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPERÓ, 3 DE
JANEIRO DE 2018.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria,
em 3 de janeiro de 2018.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento
e Desenvolvimento
trializados da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar
Rural para atender os alunos
matriculados na Rede Pública
de Ensino, em conformidade
com o Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE)
com o Programa Suplementar
da Alimentação Escolar.
2. DOCUMENTAÇÃO PARA
HABILITAÇÃO
2.1. Para o credenciamento de
Grupos Formais de Agricultores Familiares e de Empreendedores Familiares Rurais deverão
entregar à Comissão de Implantação, Acompanhamento
e Execução de aquisição de
Produtos da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar

2.1.4. Para produtos de origem
animal, apresentar documentação comprobatória de Serviço
de Inspeção Sanitário, podendo ser Serviço de Inspeção
Municipal (SIM) e adesão ao
Sistema Unificado de Atenção
à Sanidade Agropecuária (SUASA), Serviço de Inspeção Estadual (SISP) e Serviço de Inspeção Federal (SIF).
3. PAGAMENTO DAS
FATURAS
3.1. Os pagamentos dos gêneros e produtos industrializados
da Agricultura Familiar ou Empreendedor Familiar Rural habilitado, como consequência
do fornecimento para a Alimentação Escolar, corresponderá ao documento fiscal emitido a cada entrega.
3.2. Os pagamentos serão efetuados no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da
nota fiscal do produto pelo setor competente do Município.
3.3. As notas fiscais deverão vir
acompanhadas de documento
padrão de controle de entregas (romaneios), com fornecimento de modelo em época
oportuna pela Divisão de Alimentação Escolar.
3.4. A documentação fiscal
para fins de pagamento deverá conter o mesmo número de
inscrição no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas – CNPJ indicado no Contrato.
3.5. A Prefeitura do Município
de Iperó recolherá os impostos
de sua competência e os de-

mais impostos deverão ser recolhidos pela entidade a qual
os produtores estiverem associados.
4. CLASSIFICAÇÃO DAS
PROPOSTAS
4.1. Serão consideradas as propostas classificadas, que preencham as condições fixadas nesta Chamada Pública.
4.2. Cada grupo formal deverá, obrigatoriamente, ofertar a
quantidade e variedade de alimentos de acordo com a sua
produção, em conformidade
com as normas de classificação
vigente, respeitando os preços
praticados no atacado, bem
como, observando as embalagens características de cada
produto.
4.3. A Comissão para Implantação, Execução e Acompanhamento classificará as propostas considerando agricultores do município, região, território rural, estado e país nesta
ordem de prioridades, além dos
preços dos produtos embalados individualmente, de acordo com a solicitação da Divisão de Alimentação Escolar, do
frete para transporte e distribuição ponto a ponto.
4.3.1. A Divisão de Alimentação dará preferência aos produtos orgânicos ou agro ecológicos, respeitando-se as orientações da Resolução/CD/
FNDE nº 26/2013.
4.4. Após a classificação, o critério final de julgamento será
definido pela Comissão para
Avaliação e Execução, que poderá ainda propor aos participantes que estabeleçam um
acordo para o fornecimento,
em benefício da implantação
do programa com a distribuição descentralizada dos recursos e atendimento na totalidade da estimativa de aquisição
anual.
4.5. Os preços do boletim anual da CONAB, Bolsa de Cereais, Instituto de Economia Agrícola, correspondem à embalagem no atacado, o preço final,
será agregado de custo de
embalagem, transporte, armazenamento e distribuição.
4.6. Na hipótese de ocorrer cisão ou fusão ou incorporação
envolvendo duas ou mais entidades e até a criação de uma
terceira (cooperativa ou associação) que venha agregar uma
ou mais associações, as compras terão sua continuidade,
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respeitando as DAPs já cadastradas.
4.7. Para efeito de documento
fiscal, caso esta nova entidade
venha emitir documento fiscal,
será necessário a assinatura de
novo contrato, com a anuência da entidade.
5. RESULTADO
5.1. A Comissão de Avaliação
e Execução após o julgamento
e classificação, dará ampla publicidade.
6. CONTRATAÇÃO
6.1. O Proponente Vendedor
(ES) deverá assinar o Contrato
de Compra e Venda de gêneros alimentícios, conforme Minuta de Contrato Anexo atendendo aos termos da Resolução/CD/FNDE nº 26/2013.
6.2. O prazo de vigência do
contrato será de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2018,
com intervalo no recesso escolar do mês de JULHO.
6.3. O limite individual de venda do Agricultor Familiar e do
Empreendedor Familiar rural
deve respeitar o valor máximo
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por Declaração de Aptidão
ao PRONAF (DAP)/ano) e obedecerá as regras da Resolução
4/2015/CD/FNDE/MEC.
6.4. A entrega será feita semanalmente, em dia a ser combinado com a nutricionista.
7. RESPONSABILIDADE
DOS FORNECEDORES
7.1. Os fornecedores que aderirem a este processo declaram
que atendem a todas as exigências legais e regulatórias
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.
7.2. Os fornecedores se comprometem a fornecer os gêneros alimentícios, conforme padrão de identidade e qualidade estabelecida na legislação
vigente do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), e especificações de acordo com os anexos
dessa chamada pública.
7.2.1. É parte integrante dessa
chamada pública o anexo com
estimativa de consumo mensal,
de fornecimento contínuo.
7.3. O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros e
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produtos alimentícios industrializados da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar
Rural para a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, conforme cronograma de entrega
definido pela Divisão de Alimentação Escolar.
7.4. As embalagens quando
desmembradas deverão obedecer à legislação vigente e as
características próprias de cada
produto, bem como, apresentar-se em boas condições de
conservação e higiene, com os
produtos adequadamente
acondicionados em caixa de
papelão, embalagens plásticas,
sacos de nylon e outros tipos
de acondicionamento que garantam a integridade do produto. Durante o transporte essas embalagens devem permanecer em caixas plásticas devidamente higienizadas.
7.4.1. Os produtos deverão ser
apresentados na central de recebimento ou nos pontos indicados pela Secretaria competente, em embalagens próprias de 01 (um) kg a 5 (cinco)
kg, sendo indispensável de 1
(um) kg. Admite-se uma tolerância de até 5 % (cinco por
cento) mais e 5% (cinco por
cento) a menos no peso indicado, sem causar qualquer prejuízo no volume total especificado no documento fiscal.
7.4.2. O produto deverá ser
apresentado em embalagens
limpas, de tara garantida e conhecida, que permita o empilhamento, que não causem ferimentos ao produto e obedeçam à legislação vigente.
7.5. A Secretaria de Educação
e Cultura e Esporte adotará
para efeito de pagamento, na
data da entrega o preço mais
comum do Boletim anual Informativo da CONAB, de acordo
com a classificação do produto, entregue, nos casos em que
o boletim não contemplar, a
Secretaria poderá adotar os
preços praticados no atacado
e divulgados pela Bolsa de Cereais, Instituto de Economia
Agrícola (IEA), preço médio
praticado no mercado atacadista de São Paulo, ou ainda
praticar o preço mínimo, quando orientado pelo governo federal, por meio de órgãos oficiais.
7.6. Para produtos orgânicos
certificados, a Prefeitura adotará os preços praticados pela
Companhia Nacional de Abas-

tecimento – CONAB – do
MAPA.
7.7. Ficam reservados a Divisão
de Alimentação Escolar o direito de aceitar ou não, alteração
no fornecimento quanto à classificação dos produtos, exceto
por conta de problemas climáticos que poderão afetar a produção atestado por técnico.
7.7.1. Quando não houver o
preço do gênero adquirido na
tabela da CONAB, a Divisão de
Alimentação Escolar poderá
buscar as informações necessárias em instituições federais
de cotação de preços conforme item 7.5.
7.8. A Divisão de Educação Escolar, reserva-se o direito, de
subtrair, substituir ou incluir
novos pontos de entrega, durante a vigência do contrato,
de acordo com sua real necessidade.

ta Chamada Pública estão diretamente subordinados à realização e ao sucesso das diversas etapas do processo.
8.2. Na hipótese de ocorrência
de fatos supervenientes à sua
publicação, que possam vir a
prejudicar o processo e/ou por
determinação legal ou judicial,
ou ainda por decisão da Comissão de Implantação, Execução
e Acompanhamento ocasionem:
8.2.1. Adiamento do processo;
8.2.2. Revogação desta Chamada ou sua modificação no
todo ou em parte.

7.9. Caso a produção atinja
uma classificação superior à
contratada, desde que constatada por técnicos, a Divisão de
Alimentação Escolar deverá se
comunicada com antecedência.

9. IRREVOGABILIDADE E
IRRETRATABILIDADE
9.1. Observado o disposto no
item anterior, após a divulgação do resultado das ofertas
objeto desta Chamada Pública,
a Comissão de Implantação,
Execução e Acompanhamento
considera, para todos os fins,
que o registro de preços de
gêneros alimentícios da agricultura familiar, e do empreendedor familiar rural estará concretizado.

8. FATOS SUPERVENIENTES
8.1. Os eventos previstos nes-

10. DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. A participação de qual-

quer proponente Vendedor no
processo implica a aceitação
tácita, incondicional, irrevogável e irretratável dos seus termos, regras e condições, assim
como, dos seus anexos.
11. DO FORO
11.1. Apresente Chamada Pública é regulada pela legislação
vigente, sendo exclusivamente
competente o Foro da Comarca de Boituva-SP para conhecer e julgar quaisquer questões
dela decorrentes.
11.2. Os interessados poderão
dirimir quaisquer dúvidas por
meio do telefone (15) 34599999, ramal 205 no Setor de
Licitações.
11.3. Integram o Presente Edital os Seguintes Anexos:
Anexo I – Tabela de Produtos
da Alimentação Escolar;
Anexo II – Endereço das Unidades Escolares; e
Anexo III – Minuto de Contrato.
Iperó, 06 de fevereiro de 2018.
Joyce Helen Simão
Secretária de Planejamento
e Desenvolvimento
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diatamente após o recebimento da Ordem de Compra, expedida pela Divisão de Compras, sendo o prazo do fornecimento até dezembro de
2018, podendo ser prorrogado se as quantidades previstas
não estiverem exauridas.
5.2. A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita nos
locais, dias e quantidades de
acordo com a Chamada Pública nº 1/2018.
5.3. O recebimento dos gêneros alimentícios dar-se-á mediante apresentação do(s)
Termo(s) de Recebimento e as
Notas Fiscais de Venda pela
pessoa responsável pela alimentação no local de entrega.
CLÁUSULA SEXTA
6.1. Grupo Formal: 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$
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(_______________________).

ANEXO III – MINUTA DE
CONTRATO Nº XXX/2018
PROCESSO Nº 1/2018 –
CHAMADA PÚBLICA
Nº 1/2018
CONTRATO DE AQUISIÇÃO
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
DA AGRICULTURA FAMILIAR
PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
A Prefeitura Municipal de Iperó, pessoa jurídica de direito
público, com sede à Avenida
Santa Cruz, n.º 255, Jardim
Santa Cruz – Iperó/SP inscrita
no CNPJ sob n.º 46.634.0850001-60, representada neste
ato pelo (a) Prefeito (a) Municipal, o Sr. VANDERLEI POLIZELI, solteiro, advogado, residente e domiciliado na Rua Das
Tulipas, nº 87, no Condomínio
Valle das Orquídeas, Iperó/SP,
CEP 18.560-000, Iperó/SP, portador da cédula de identidade
RG nº 23.093.573-4 e inscrito
no cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) sob o nº 110.480.198-10
doravante denominado CONTRATANTE, e por outro
lado____ (nome do grupo formal)
com
sede
à
_____________, nº____, em
______/UF, inscrita no CNPJ

sob
nº
________________________,
ou fornecedores do grupo informal (nomear todos e n.º
CPF), doravante denominados
(a) CONTRATADO (a), fundamentados nas disposições Lei
Federal nº 11.947/2009 e tendo em vista o que consta na
Chamada Pública nº 1/2018,
resolvem celebrar o presente
contrato mediante as cláusulas
que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA
1.1. É objeto desta contratação
a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE,
exercício de 2018, de acordo
com a Chamada Pública nº 1/
2018, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de
anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA
2.1. O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros
alimentícios da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de
Venda de Gêneros Alimentíci-

os da Agricultura Familiar, parte integrante deste Instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA
3.1. O limite individual de venda de gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural será
de até R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) por Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP por ano
civil, referente à sua produção,
conforme a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
CLÁUSULA QUARTA
4.1. 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 da Agricultura Familiar para
Alimentação Escolar, em no
máximo 30 dias após a assinatura do contrato, por meio de
ferramenta disponibilizada pelo
MDA.
CLÁUSULA QUINTA
5.1. O início da entrega dos
gêneros alimentícios será ime-

6.2. Grupo Informal: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de
Gêneros Alimentícios da Agricultura
Familiar,
cada
CONTRATADO(a) receberá o
valor ____(descrever todos os
contratados e os respectivos
valores de venda), totalizando
____(valor total do projeto de
venda).
6.3. A CONTRATANTE arcará
com 20% das despesas em logística e 10% em embalagens.
CLÁUSULA SÉTIMA
7.1. As despesas decorrentes
do presente contrato correrão
à conta das seguintes dotações
orçamentárias do exercício de
2018 (Ficha - PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE).
CLÁUSULA OITAVA
8.1. O CONTRATANTE, após
receber os documentos descritos na cláusula quinta, alínea
“b”, e após a tramitação do
Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior.
8.2. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obri-

gação financeira em virtude de
penalidade ou inadimplência
contratual.
CLÁUSULA NONA
9.1. Nos casos de inadimplência da CONTRATANTE procederão conforme o § 1º, do art.
20 da Lei Federal nº 11.947/
2009, e demais legislações relacionadas.
CLÁUSULA DÉCIMA
10.1. O CONTRATANTE se
compromete em guardar pelo
prazo de 5 (cinco) anos as Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento, 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
PRIMEIRA
11.1. 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
SEGUNDA
12.1. O CONTRATANTE em
razão da supremacia dos interesses públicos sobre os interesses particulares poderá:
12.1.1. Modificar unilateralmente o contrato para melhor
adequação às finalidades de
interesse público, respeitando
os direitos do CONTRATADO;
12.1.2. Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de
infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO;
12.1.3. Fiscalizar a execução do
contrato;
12.1.4. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou
parcial do ajuste.
CLÁUSULA DÉCIMA
TERCEIRA
13.1. A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da
Secretaria Municipal de Educação, da Entidade Executora, do
Conselho de Alimentação Escolar - CAE e outras Entidades
designadas pelo FNDE.
13.2. A responsabilidade pela
análise será da nutricionista.
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CLÁUSULA DÉCIMA
QUARTA
14.1. O presente contrato
rege-se, ainda, pela Lei Federal nº 8666/1993, pela Resolução/CD/FNDE nº 26/2013, pela
Lei Federal nº 11.947/2009, em
todos os seus termos, as quais
serão aplicadas, também, onde
o contrato for omisso.
CLÁUSULA DÉCIMA
QUINTA
15.1. Este Contrato poderá ser
aditado a qualquer tempo,
mediante acordo formal entre
as partes, resguardada as suas
condições essenciais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
16.1. Este Contrato, desde que
observada à 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:
16.1.1. por acordo entre as
partes;
16.1.2. pela inobservância de
qualquer de suas condições;
16.1.3. qualquer dos motivos
previstos em lei.
CLÁUSULA DÉCIMA
SÉTIMA
17.1. O presente contrato vigorará da sua assinatura até 31
de dezembro de 2018.
CLÁUSULA DÉCIMA
OITAVA
18.1. É competente o Foro da
Comarca de Boituva para dirimir qualquer controvérsia que
se originar deste contrato.
E, por estarem assim, justos e
contratados, assinam o presente instrumento em três vias de
igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.
Iperó, XX de XXXXXX de
2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE
IPERÓ
CONTRATANTE
EMPRESA/PESSOA FÍSICA
CONTRATADA
Testemunhas:
1.______________________________
NOME:
C.I./R.G.
2._________________________________
NOME:
C.I./R.G.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Iperó,
por meio da Secretaria de
Planejamento
e
Desenvolvimento, CONVOCA
a todos os Presidentes em
Exercício dos Conselhos
Municipais (de direito público)
e Secretários Municipais para
que compareçam a reunião
que será realizada no próximo
dia 9 de fevereiro (sextafeira) às 14 horas e 30
minutos na Casa dos
Conselhos, localizada na
Praça Pedro Albieri, s/n.,
Centro, neste Município.
Na reunião serão abordados
assuntos relativos à utilização
do espaço da Casa dos
Conselhos pelos Conselhos,
órgãos e parceiros, bem como,
forma, horário e atendimento

ção até o dia 05 de fevereiro de
2018, foram deferidas e homologadas. Os candidatos devida-

mente inscritos cujas inscrições
foram homologadas ficam convocados à prestação da prova ob-

jetiva, que será realizada impreterivelmente no dia, horários e
locais, conforme abaixo indicado:

Na data de realização da prova, os candidatos deverão se
apresentar, no mínimo, com
antecedência de 30 (trinta) minutos do horário determinado
para o início das mesmas, munidos do documento original
de identidade oficial conforme
disposto no subitem 5.2 do
Edital Completo e caneta esferográfica azul ou preta, sem o
que não serão admitidos à pro-

va. A apresentação do comprovante de inscrição (cartão de
convocação) e comprovante de
pagamento será exigida caso
eventualmente o nome do candidato não constar na Lista de
Sala.
O Edital Completo com a relação nominal de todas as inscrições homologadas encontra-se
afixado no Quadro de Avisos
da Prefeitura à Avenida Santa

Cruz, nº 355 - Jardim Santa
Cruz, em Iperó/SP e em caráter meramente informativo nos
sites:
www.sigmaassessoria.com.br
e www.ipero.sp.gov.br.

ao público.
Iperó, 5 de fevereiro de 2018.
Joyce Helen Simão
Secretária de Planejamento
e Desenvolvimento.
AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Prefeitura de Iperó, através
da Secretaria de Saúde,
informa que realizará a 1ª
Audiência Pública de 2018,
referente ao 3º Quadrimestre
de 2017.
A audiência acontecerá em 28
de fevereiro de 2018, às 15h,
na Câmara Municipal de Iperó,
à rua Raul Benedito Guazelli,
nº 45, Centro.
Secretaria de Saúde
PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO
N.º 001/2018
EDITAL DE
HOMOLOGAÇÃO DE
INSCRIÇÕES E
CONVOCAÇÃO PARA
PROVA OBJETIVA
A PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPERÓ, Estado de São Paulo, coordenada pela Comissão
Permanente Organizadora de
Processos Seletivos e Concursos Públicos, nomeada através
da Portaria n.º 34, de 15 de
janeiro de 2018, torna público
para conhecimento dos interessados, que todas as inscrições
para o PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO N.O 001/2018,
realizadas no período 25 de
janeiro de 2018 à 04 de fevereiro de 2018, com o devido
recolhimento da taxa de inscri-

Iperó, 08 de fevereiro
de 2018.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
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OFICINAS

EDUCAÇÃO

Rede municipal
inicia novo ano letivo

NA ÚLTIMA quinta (1) foi
realizada a abertura do ano
letivo em 2018 na rede municipal de Iperó. Com uma proposta diferenciada, neste ano
as equipes gestoras promove-

ram atividades em suas unidades escolares, valorizando
a aproximação e o acolhimento aos docentes e alunos.
“As equipes realizaram atividades para atender às neces-

“Caminhando contra as
drogas” abre inscrições
sidades e anseios de todos os
participantes do processo de
ensino. A integração e a união
foram pontos de destaque,
por meio de dinâmicas, mensagens e vídeos motivadores”,
explicou a secretária de Educação, Cultura e Esportes.
“A experiência foi bastante
positiva e os objetivos foram
atingidos, com fortalecimento dos vínculos, reflexão e elaboração de metas para o ano
com a participação de todos.
O ano letivo começou oficialmente e seguimos adiante
com os trabalhos que temos
desenvolvido na Educação.
Desejo sucesso todos os professores, alunos, funcionários
e equipes gestoras ao longo
deste ano”, ressaltou o prefeito.
Os 4,7 mil alunos da rede municipal retornaram às aulas na
sexta (2).

MATERIAL

Escolas recebem
livros didáticos

A REDE municipal de ensino de Iperó recebeu os livros
do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC)
na última semana de janeiro,
que são direcionados ao Ensino Fundamental I e II. Ao
todo, foram distribuídos 9,7
mil livros nas unidades escolares, sendo 7,9 mil do PNAIC
e 1,8 mil do PNLD.
De acordo com Edirlene Ferriello, que integra a Equipe

Técnica e Pedagógica da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SECE), a organização e distribuição dos livros foi finalizada antes do
início ano letivo. “Os alunos
retornam às aulas com o material à disposição. No caso
do PNAIC os livros foram adotados do Programa Ler e Escrever, que é um convênio
com o Governo do Estado de
São Paulo, através da Secretaria de Educação”, explicou.
O PNLD é um programa fede-

ral e tem o objetivo de
oferecer aos alunos e
professores de escolas
públicas, dos ensinos
Fundamental e Médio,
livros didáticos e dicionários de Língua Portuguesa para apoiar o
processo de ensino. Já
o PNAIC é um compromisso formal assumido
pelos governos federal, estaduais e municipais, para atender a
Meta 5 do Plano Nacional da Educação
(PNE), que estabelece a
obrigatoriedade de alfabetizar todas as crianças até oito
anos de idade, ao final do
terceiro ano do ensino Fundamental.
“É fundamental que os alunos tenham à disposição material de qualidade, pois isso
reflete também na qualidade
do nosso ensino. O PNLD e o
PNAIC são importantes referências nesse sentido e certamente esses livros permitirão enriquecer o aprendizado”, comentou o prefeito.

O PROJETO Caminhando
Contra as Drogas (CCaD) está
com inscrições abertas para diversas oficinas. O prazo segue
até a próxima sexta (9). Em
2017 mais de 100 jovens e
adultos participaram das oficinas desenvolvidas na sede do
projeto, que conta com o
apoio da Prefeitura de Iperó.
Os interessados devem ir à sede
do CCaD, localizada na Praça
Pedro Albieri, s/n - Centro (antigo Pernoite). A idade mínima
é de 12 anos. Para as inscrições
devem apresentar cópia do RG,
CPF e comprovante de endereço. As oficinas começam no
próximo dia 19.

Confira o cronograma:
Segunda-feira
Ginástica - 9h30 às 10h
Dança - 14h às 17h
Capoeira - 11h às 13h
Terça-feira
Administração - 14h às 16h
Capoeira - 16h30 às 18h30
Quarta-feira
Graffiti - 13h30 às 16h30
Jiu jitsu - 18h às 20h
Quinta-feira
Escultura - 15h às 17h
Sexta-feira
Logística - 14h às 16h
Jiu jitsu - 18h às 20h
Mais informações: (15) 998478340
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FERROVIA

MANUTENÇÃO

Pátio ferroviário recebe
ações de manutenção e limpeza

A CO NCESSIO N ÁR IA
Rumo/ALL, responsável pelo
trecho da ferrovia que corta o
município de Iperó, iniciou a
roçagem e a limpeza do pátio
ferroviário na última segunda
(5). Esse serviço já estava em
andamento pela Prefeitura de
Iperó, devido à situação do
mato alto, e posteriormente

será cobrado da empresa concessionária, que é a responsável pela manutenção da área.
O recente período de chuvas
fez o mato crescer bastante, o
que vinha causando dificuldades à população que atravessa
o local diariamente, principalmente entre o Novo Horizonte, a Vila Santo Antonio e o

centro da cidade. A última limpeza havia sido realizada pela
Rumo/ALL em setembro de
2017, conforme um compromisso assumido para executar
os serviços a cada três meses.
“Sempre que houver a necessidade, esses serviços serão feitos. A área precisa ser mantida
limpa. Com as chuvas, a tendência natural é que o mato
cresça muito mais rápido. Por
isso, não abrimos mão de cobrar da empresa, para que faça
a manutenção e a limpeza do
pátio. Isso contribui também
para a segurança dos munícipes que passam por ali todos
os dias”, ressaltou o prefeito.
ESTAÇÃO FERROVIÁRIA - O
prédio da estação também recebeu ações de limpeza e melhorias no decorrer de janeiro
e início de fevereiro, incluindo
a manutenção da iluminação.
O objetivo é proporcionar condições para a ocupação do prédio, com atividades diversificadas para a população, a partir
de março.

TRANSPORTE

Nova frota de ônibus
escolares começa a circular

COMEÇARAM a circular
nesta quarta (7) os 12 novos
veículos que percorrerão as rotas escolares do município. A
nova frota foi apresentada pela
empresa West Side (integran-

te do Grupo Rápido Campinas)
na última segunda (5).
Os veículos são modelos rodoviários seminovos, fabricados
em 2009, mais confortáveis
que os modelos utilizados an-

teriormente. Equipados com
câmeras, os ônibus atenderão
aos cerca de 1,3 mil alunos da
rede municipal transportados
diariamente em Iperó.
Sebastião Francisco Correa, coordenador de tráfego da empresa, explica que os modelos
são modernos e possuem tecnologia mais avançada em relação à frota anterior. “São
mais confortáveis e as câmeras contribuem com a segurança dos usuários. Também é importante que todos colaborem
com o zelo e cuidados no diaa-dia”, comentou.
“Esses novos ônibus vêm para
melhorar o transporte dos nossos alunos, em toda a extensão do município. Teremos um
ganho de qualidade com os
novos veículos em circulação,
principalmente em relação ao
conforto e à segurança com as
câmeras, pois isso foi uma exigência nossa na licitação”, destacou o prefeito.

Prefeitura reinicia
operação tapa-buracos

COM A trégua no período de
chuvas, na última segunda (5)
a Prefeitura de Iperó retomou
a operação tapa-buracos no
município, recuperando trechos da rodovia Benedito Paula Leite Júnior, que liga Iperó a
Sorocaba, priorizando os pontos críticos.
De acordo com o secretário de
Transportes e Serviços Municipais, o planejamento prevê a
realização posteriormente na
rodovia Iperó a Capela do Alto,
região central, Vila Santo Antonio, Novo Horizonte, Jardim
Vitorino, Vale das Orquídeas,

Jardim Sartorelli, George Oetterer e Bacaetava. “Pode haver alterações na programação, de acordo com as necessidades que surgem, mas gradativamente vamos atender
todos os bairros do município”,
explicou.
“Esse trabalho é essencial e
beneficia toda a população que
utiliza as nossas vias diariamente. Vamos seguir o nosso planejamento, priorizando os
pontos críticos nesse primeiro
momento, e dando atenção a
todas as regiões do município”,
comentou o prefeito.

