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ATOS OFICIAIS
PORTARIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Portaria Nº 009/20 – Concede férias ao funcionário Humberlito Santos de Almeida, RG: 26.687.665-1 (Assessor
Parlamentar) referência “D”, no período de 03/02/2020 a
12/02/2020, sendo 1/3 (um terço) convertido em abono
pecuniário.
Portaria Nº 010/20 - Concede férias a funcionária Rosimeire Aleixo, RG: 19.460.457-3 (Contador/Tesoureiro), referência “J-2”, no período de 05/02/2020 a
14/02/2020.
Portaria Nº 011/20 - Concede férias a funcionária Cristina Duarte Silva de Barros, RG: 32.061.371-9 (Copeira)
referência “B”, no período de 12/02/2020 à 21/02/2020.
Portarias n.ºs 009 a 011/2020 - Publicadas e registradas
nesta secretaria em 31 de janeiro de 2020.
Luis Fernando Paula Leite
Presidente

das das vias originais da Carteira de Identidade (RG)
e Diploma ou Certificado acompanhado do respectivo Histórico Escolar no momento da atribuição;
2- A escolha do local de trabalho se for o caso,
poderá ser efetivada por meio de procuração mediante apresentação do respectivo instrumento de
mandato com firma reconhecida acompanhado de
cópias reprográficas do documento de identidade
do procurador e do candidato, as quais não serão
devolvidas;
3- Os candidatos que forem convocados e que,
eventualmente, ultrapassarem o número de vagas
somente farão jus à escolha no caso de não comparecimento ou de desistência dos que constarem com
melhor classificação.
Mais informações podem ser obtidas diretamente na
Divisão de Recursos Humanos.
Iperó, 30 de janeiro de 2020.
Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
EDITAL DE CONVOCAÇÃO –
ATRIBUIÇÃO DE AULAS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2018
A Prefeitura de Iperó, por meio da Divisão de Recursos Humanos e da Secretaria de Educação, Cultura
e Esportes, CONVOCA os candidatos abaixo relacionados para comparecimento às repartições municipais para fins de provimento de cargo em caráter
temporário.
A convocação seguirá a ordem de classificação dos
candidatos, nos termos do Edital de Processo Seletivo Simplificado n° 001/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó/ Paço Municipal – Av.
Santa Cruz, 355
Jardim Santa Cruz – Iperó-SP
DATA: 05.02.2020 - HORÁRIO: 14h30min
CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II –
EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHAREL – Classificados do
nº 01º ao 09º.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2018
A Prefeitura de Iperó, por meio da Divisão de Recursos
Humanos e da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, CONVOCA os candidatos abaixo relacionados para
comparecimento às repartições municipais para fins de
provimento de cargo em caráter efetivo.
A convocação seguirá a ordem de classificação dos candidatos, nos termos do Edital de Concurso Público n°
002/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó- Avenida Santa Cruz, 355Jardim Santa Cruz– Iperó-SP
DATA: 05.02.2020 - HORÁRIO: 09h30min
CARGO: PROFESSOR TITULAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL Classificado de nº 16º.
CARGO: PROFESSOR TITULAR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - PORTUGUÊS – Classificado de nº 09º.
CARGO: PROFESSOR TITULAR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - MATEMÁTICA - Classificado de nº 09º.
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar cópias acompanha-

Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar cópias acompanhadas das vias originais da Carteira de Identidade
(RG) e Diploma ou Certificado acompanhado do respectivo Histórico Escolar no momento da atribuição;
2- A escolha do local de trabalho se for o caso,
poderá ser efetivada por meio de procuração mediante apresentação do respectivo instrumento de
mandato com firma reconhecida acompanhado de
cópias reprográficas do documento de identidade
do procurador e do candidato, as quais não serão
devolvidas;
3- Os candidatos que forem convocados e que,
eventualmente, ultrapassarem o número de vagas
somente farão jus à escolha no caso de não comparecimento ou de desistência dos que constarem com
melhor classificação.
Mais informações podem ser obtidas diretamente na
Divisão de Recursos Humanos.
Iperó, 30 de janeiro de 2020.
Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO –
CARGO: ENFERMEIRO – Classificado de nº
ATRIBUIÇÃO DE AULAS
13º.
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2018
Orientações:
A Prefeitura de Iperó, por meio da Divisão de 1- Os candidatos deverão apresentar cópias
Recursos Humanos e da Secretaria de Educa- acompanhadas das vias originais da Carteira
ção, Cultura e Esportes, CONVOCA os can- de Identidade (RG) e Diploma ou Certificado
didatos abaixo relacionados para compareci- acompanhado do respectivo Histórico Escolar
mento às repartições municipais para fins de no momento da atribuição;
provimento de cargo em caráter temporário. 2- A escolha do local de trabalho se for o caso,
A convocação seguirá a ordem de classifica- poderá ser efetivada por meio de procuração
ção dos candidatos, nos termos do Edital de mediante apresentação do respectivo instruProcesso Seletivo Simplificado n° 001/2018. mento de mandato com firma reconhecida
LOCAL: Prefeitura de Iperó– Avenida Santa acompanhado de cópias reprográficas do doCruz, 355- Jardim Santa Cruz- Iperó-SP
cumento de identidade do procurador e do
DATA: 05.02.2020 - HORÁRIO: 09h30min
candidato, as quais não serão devolvidas;
CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDA- 3- Os candidatos que forem convocados e
MENTAL I - Classificados do nº 41º ao 47º. que, eventualmente, ultrapassarem o número
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFAN- de vagas somente farão jus à escolha no caso
TIL- Classificados do nº 50º ao 52º.
de não comparecimento ou de desistência
CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDA- dos que constarem com melhor classificação.
MENTAL II- PORTUGUÊS – Classificados do Mais informações podem ser obtidas diretanº 07º ao 09º.
mente na Divisão de Recursos Humanos.
CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II- GEOGRAFIA - Classificados do nº
Iperó, 30 de janeiro de 2020.
04º ao 07º.
CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDADivisão de Recursos Humanos
MENTAL II- ARTE- Classificado de nº 08º e
Secretaria de Saúde
do nº 01º ao 03º.
CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAEDITAL DE CHAMADA PÚBLICA
MENTAL II- INGLÊS - Classificados do nº 06º
No 1/2020
ao 08º.
OBJETO: AGRICULTURA FAMILIAR
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar cópias CHAMADA PÚBLICA No 1/2020 PARA CREacompanhadas das vias originais da Carteira
DENCIAMENTO DE FORNECEDORES DE
de Identidade (RG) e Diploma ou Certificado GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA
acompanhado do respectivo Histórico Escolar AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR
no momento da atribuição;
FAMILIAR RURAL.
2- A escolha do local de trabalho se for o caso,
poderá ser efetivada por meio de procuração A Prefeitura Municipal de Iperó, por meio da
mediante apresentação do respectivo instru- Secretaria de Educação, Cultura e Esportes,
mento de mandato com firma reconhecida localizada na Rua Luiz Rossi, no 107, Jardim
acompanhado de cópias reprográficas do do- Joseli, Iperó, Estado de São Paulo, atendencumento de identidade do procurador e do do a Lei Federal no 11.947/2009 e a Resocandidato, as quais não serão devolvidas;
lução/CD/FNDE no 26/2013, torna público
3- Os candidatos que forem convocados e que receberá no período de 31/01/2020 a
que, eventualmente, ultrapassarem o número 21/02/2020, proposta para credenciamento e
de vagas somente farão jus à escolha no caso posterior aquisição de gêneros e produtos alide não comparecimento ou de desistência mentícios da Agricultura Familiar e Empreendos que constarem com melhor classificação. dedor Familiar Rural, conforme configuram
Mais informações podem ser obtidas direta- as cláusulas que seguem.
mente na Divisão de Recursos Humanos.
1. OBJETIVO
Iperó, 30 de janeiro de 2020.
1.1. O presente certame tem como objetivo
obter as propostas para credenciamento de
Divisão de Recursos Humanos
Associações ou Cooperativas
da Agricultura Familiar visando posterior
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes aquisição de gêneros e produtos alimentícios
da Agricultura Familiar e
Empreendedor Familiar Rural para atender os
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
alunos matriculados na Rede Pública de EnsiCONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018
no, em conformidade com
o Programa Nacional de Alimentação Escolar
A Prefeitura de Iperó, por meio da Divisão de (PNAE) com o Programa Suplementar da AliRecursos Humanos e da Secretaria de Saúde, mentação Escolar.
CONVOCA os candidatos abaixo relaciona- 2. DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO
dos para comparecimento às repartições mu- 2.1. Para o credenciamento de Grupos Fornicipais para fins de provimento de cargo em mais de Agricultores Familiares e de Empreencaráter efetivo.
dedores Familiares Rurais deverão entregar à
A convocação seguirá a ordem de classifica- Comissão de Implantação, Acompanhamenção dos candidatos, nos termos do Edital de to e Execução de aquisição de Produtos da
Concurso Público n° 001/2018.
Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar
LOCAL: Prefeitura de Iperó/ Paço Municipal Rural para a Merenda Escolar do Município,
– Av. Santa Cruz, 355 - Jardim Santa Cruz – no período determinado, os documentos
Iperó/SP
relacionados abaixo para serem avaliados e
DATA: 05.02.2020 - HORÁRIO: 09h30min
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;
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 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 úteis 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
demais 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 estabe-

leçam 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, 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
até 31 de dezembro de 2020, 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 produtos alimentícios 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
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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 Abastecimento –
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.
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.
8. FATOS SUPERVENIENTES
8.1. Os eventos previstos nesta 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.
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 Acompanha-
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mento considera, para todos os fins, que o registro de preços
de gêneros alimentícios da agricultura familiar, e do empreendedor familiar rural estará concretizado.
10. DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. A participação de qualquer 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) 3459-9999, 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, 30 de janeiro de 2020.
Paulo Henrique Silveira Fagundes
Secretário de Planejamento
e Desenvolvimento

ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO No XXX/2020
PROCESSO No 18/2020 – CHAMADA PÚBLICA No 1/2020
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 46.634.085-0001-60, 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 denominada CONTRATADA, fundamentados nas disposições Lei Federal no 11.947/2009
e tendo em vista o que consta na Chamada Pública no 1/2020,
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 2020, de acordo com a Chamada Pública no
1/2020, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA
2.1. A CONTRATADA 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
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
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– 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 imediatamente após o recebimento
da Ordem de Compra, expedida pela Divisão
de Compras, sendo o prazo do fornecimento
até dezembro de 2019, 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 1/2020.
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, a CONTRATADA receberá o valor total de R$ _____________
(_______________________).
6.2. Grupo Informal: Pelo fornecimento dos
gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, cada CONTRATADO 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 2020
(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 CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da obrigação 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 da CON-

CONTRATADA 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 da
CONTRATADA;
12.1.2. Rescindir unilateralmente o contrato,
nos casos de infração contratual ou inaptidão da CONTRATADA;
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.
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 2020.
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 2020.
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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MEU PADRINHO AMIGO

Programa está com inscrições abertas Após estragos causados
Inscrições podem ser feitas até o dia 11 de
pela chuva, ações
fevereiro
necessárias na escola
Pedrina seguem em
andamento
O programa “Meu
Padrinho Amigo”, que tem
como foco o apadrinhamento das crianças e adolescentes da Casa de Acolhimento das cidades de
Boituva e Iperó, está com
inscrições abertas para o
curso de capacitação de
padrinhos. Toda pessoa interessada em ser um padrinho
ou madrinha tem que ter
mais de 18 anos e passar
por esse curso de preparação, para compreender os

objetivos do apadrinhamento.
Os cursos são oferecidos de forma
gratuita para todas as modalidades de apadrinhamento (afetivo,
financeiro, material e de serviço).
Sendo assim, todos os interessados em fazer a diferença na vida de
crianças e adolescentes em regime
de acolhimento institucional devem se atentar à obrigatoriedade
desse curso – que tem duração
de cinco oficinas e será realizado entre os meses de fevereiro
e março, das 18h30 às 20h30.
As inscrições para o curso de

capacitação podem ser feitas na
Vara da Infância e Juventude,
no Setor Técnico Psicossocial
do Fórum, nas Secretarias de
Assistência Social, nos Serviços de Acolhimento ou na internet através do link: www.
meupadrinhoamigo.com.br.
Mais informações podem ser
obtidas pelo telefone 3263-2161
(fórum de Boituva) ou pelo
site www.meupadrin h o a m i g o . c o m . b r.
Seja um padrinho amigo. Compartilhe bons momentos! ■

VOLTA ÀS AULAS

Ano letivo terá início no dia 4 de
fevereiro
Na próxima terça
(04), mais de 5 mil estudantes da rede municipal de
ensino retornarão às salas
de aulas nas 11 escolas e 5
creches em todo município.
Na segunda, dia 3, acontece reunião de boas vindas
voltada ao planejamento do
ano letivo.
A Secretaria de Educação
em parceria com as Secretarias de Obras e Serviços
Municipais vem realizando a

manutenção das escolas para que
as unidades possam receber os alunos adequadamente. Manutenções
maiores estão agendadas e devem
ocorrer durante o primeiro semestre
conforme as prioridades verificadas
pelos setores envolvidos.
“Mais um ano letivo se inicia e,
com ele, novas expectativas, projetos e desejos se renovam para que
o ano transcorra bem e dentro do
programado. Além das ações às
melhorias na unidades, em conjunto com os gestores e professores,

buscaremos sempre o melhor
para nossos alunos com toda dedicação e amor que merecem.’’,
declara a secretária da pasta.
A Prefeitura de Iperó deseja a
todos os alunos, gestores, professores e equipe de apoio um ótimo
ano letivo e relembra aos pais a
importância da participação na
vida educacional do seu filho para
o crescimento individual de cada
aluno e formação de cidadãos
críticos que possam contribuir
com nossa sociedade. ■

Desde os estragos causados
pelas fortes chuvas na “EM Pedrina
de Campos Pedrozo Rosa” no último dia 9, a Prefeitura de Iperó, por
meio da Secretaria de Obras, vem
realizando os trâmites necessários
em torno da resolução dos estragos
para garantir a segurança dos alunos
e o início do ano letivo sem prejuízos.
Após o acontecido, a Prefeitura contratou imediatamente uma
empresa especializada para realizar
vistoria completa na escola, que
emitiu um laudo técnico da estrutura
do prédio. O laudo indicou que apenas duas salas do fundo da escola
foram afetadas, e que o restante
do prédio não apresenta perigo.
Com isso, as obras necessárias
nas salas afetadas já estão em andamento. “As aulas irão começar antes
da conclusão das obras, porém, os
alunos não terão prejuízo com o calendário escolar. As duas salas afetadas serão isoladas, assim como o pá-

tio externo, evitando qualquer tipo
de contato com alunos e professores. É importante frisar também
que, as duas salas de aula afetadas
serão remanejadas para outros ambientes, dentro da própria escola,
até o término total das obras”
destaca o Secretário de Obras.
A gestão da unidade escolar
já está ciente sobre as atualizações do caso do prédio e, após o
retorno das aulas, a Secretaria de
Educação pretende dialogar com os
professores e pais dos alunos, a
fim de tranquilizar todos sobre
a situação do prédio e demais
providências que serão tomadas,
como o isolamento das partes
afetadas. Além dos reparos necessários por conta dos estragos
causados pela chuva, a Secretaria
de Obras planeja realizar pintura
interna e externa na unidade
escolar. O prazo para término
total das obras é de até 45 dias. ■
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TODOS CONTRA A DENGUE

20 toneladas de objetos inservíveis
são recolhidos em “Operação CataTreco”
A “Operação Cata-treco” realizada pela Prefeitura de Iperó, por meio
da Secretaria de Transportes
e Serviços Municipais e da
Secretaria de Saúde, esteve
nesta semana em nove ruas
do bairro de George Oetterer, que é no momento uma
área de risco da doença
transmitida pelo mosquito
Aedes Aegypti.
Nesta semana, mais de 14
toneladas de objetos inservíveis que poderiam se tornar
um criadouro do mosquito
foram recolhidos pela equipe da Prefeitura e, ao todo,
desde a semana passada,
mais de 20 toneladas já

foram recolhidos. “Estamos intensificando o trabalho e precisamos da
colaboração de todos os moradores
com a luta pela limpeza. Após o
trabalho realizado, mantenha sua
casa limpa e longe do perigo” destaca o Secretário de Transportes e
Serviços Municipais, Agnaldo Aires
de Barros.
O número de casos confirmados
de dengue cresce a cada dia no município. É extremamente importante
que você reserve dez minutos do
seu dia e retire todos os objetos que
podem gerar acúmulo de água da
sua casa. Mas, atenção: jogue o lixo
no lixo. Ao jogar os objetos na rua,
o perigo continua perto de você.
A Prefeitura frisa, ainda, que no
momento a “Operação Cata-Treco”

tem como prioridade o bairro de
George Oetterer por conta do
número de casos confirmados na
região. Além disso, o mutirão de
limpeza “Cidade Limpa” passou
por todos os bairros da cidade
há 4 meses recolhendo mais
de 85 toneladas de resíduos e,
em breve, após o trabalho de
intensificação contra a Dengue,
novos mutirões pela cidade serão
divulgados.
Não deixe acumular lixo na
sua casa - faça já uma limpeza. A responsabilidade é de
todos nós. Fique de olho em
nossas páginas oficiais e confira em breve a programação
completa da operação na próxima semana. Se programe!■

ANUFOOD
INFRAESTRUTURA
INFRAESTRUTURA

Sebrae abre inscrições para
evento em São Paulo
O Sebrae está com inscrições
abertas para a Feira Internacional
Exclusiva para o Setor de Alimentos
e Bebidas (Anufood) que acontecerá
em São Paulo no dia 10 de março
(terça-feira), com saída prevista às
07h30 em frente ao SebraeAqui,
que está localizado na Rua Rafaela
Moreno, 110, Centro, e volta prevista para às 17h. As vagas são limitadas, portanto a inscrição será até o
dia 13/02 ou enquanto houver vaga.
Para aqueles que forem, terão direito
de participar das ações:
- lI Encontro Abrasel - Esbre de Ges-

tão e Estratégias para o Foodservice
com palestras de profissionais da
Escola de Bares e Restaurantes
ESBRE, sobre gestão, marketing,
tendências para o food, reforma
tributária, delivery e previdência;
- Congresso da FGV - Faculdade
Getúlio Vargas;
- E todas as atividades que fizerem
parte do roteiro, inclusive das atividades no stand da Abrasel.
Inscrições e informações no SebraeAqui ou pelo telefone (15)
3266-4290 com CNPJ e CPF.
Participe! ■

