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TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 11/2019 
PROCESSO Nº 4736/2018 
 
Por este instrumento da Parceria, de um lado o MUNICÍPIO DE IÚNA-ES, pessoa jurídica de 
direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 27.167.394/0001-23, com sede 
à Rua Desembargador Epaminondas Amaral, nº 58, Centro, lúna/ES, neste ato representado 
pelo Sr. WELITON VIRGÍLIO PEREIRA, Prefeito Municipal, brasileiro, casado, servidor público, 
portador do CPF n.º 998.381.257-68 e RG n.º 11.639-8, residente e domiciliado à Rodovia ES, 
nº 185, Barra da Boa Sorte, Nossa Senhora das Graças, neste Município, doravante 
denominado MUNICIPIO, e de outro lado a EMPRESA JÚNIOR DE CAFEICULTURA DO 
INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO – CAMPUS DE ALEGRE, inscrita no CNPJ sob o n.º 
11.827.950/0001-00, com sede na Fazenda Caixa D’àgua, Distrito de Rive, Alegre/ES, cep: 
29.520-000, telefone: (28)3552-8131, ramal 252, endereço eletrônico: caparaojr@gmail.com, 
neste ato representado pelo Presidente da empresa LUCAS FONSECA FERREIRA, brasileiro, 
estudante, portador do CPF nº 147.952.517-03 e RG nº 3380884 SPTC ES, residente na Rua 
Julia Lacourt Penna, nº 1070, aptº 502, Jardim Camburi, Vitória/ES, doravante denominada 
CAPARAÓ JUNIOR, resolvem assinar o presente termo de colaboração que se regerá pelas 
cláusulas e condições seguintes: 
 
01 – CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: 
1.1. A finalidade do presente Termo de Colaboração tem por objetivo a execução de um 
projeto de cooperação técnica com os produtores de café, visando criar alternativas técnicas 
e informativas, melhoria das condições econômicas e sociais dos cafeicultores do Município 
de Iúna. 
1.2. O presente Termo de Colaboração deverá atingir o fim a que se destina, com eficácia e 
qualidade requeridas.  
 

02 - CLÁUSULA SEGUNDA – DAS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS:  

2.1. Reunião de sensibilização com os produtores – Nesta reunião o MUNICIPIO, juntamente 
com a Caparaó Júnior, apresentará a proposta de trabalho aos produtores. Ao final da reunião 
será passada uma lista de intenções de participação dos produtores no projeto. 

2.2. Seleção de produtores – Será realizada pelo MUNICIPIO, a partir dos seguintes critérios: 

a) Abertura para aceitação das inovações tecnológicas; 

b) Capacidade de desenvolvimento das técnicas a serem aplicadas; 

c) Priorização dos produtores de referência por região e produzem qualidade no café; 

2.3. Cooperação Técnica ao campo – Visa durante a primeira visita a divisão dos talhões da 
propriedade, levantamento de informações com os produtores. Além de demais atividades 
técnicas. As visitas deverão ocorrer mensalmente seguindo calendário previamente agendado 
com o produtor, visando que o mesmo esteja presente durante a visita. Caberá ao técnico de 
campo as seguintes obrigações: 

mailto:contratos@iuna.es.gov.br
mailto:caparaojr@gmail.com


 

 
 

 

  

   

 
 

   

 Rua Desembargador Epaminondas Amaral, nº 58, centro, Iúna/ES, cep: 29.390-000 

Telefone: (28)3545-4750 – Ramal:2401                    email: contratos@iuna.es.gov.br  

 

   
 

a) Realizar reuniões de planejamento, executar um minicurso por comunidade com indicação 
de tecnologias mais adequadas a cada caso, diagnosticar a fertilidade do solo e recomendar 
insumos aos produtores e avaliar o trabalho executado. 

b) Mostrar resultados práticos das propriedades que assistir; 

c) Orientar os cafeicultores nas questões de gerenciamento da atividade e técnicas de 
produção. 

d) Atender as propriedades participantes do projeto (visita técnica) permanecendo pelo 
tempo necessário para a realização de todas as orientação. 

e) Preencher o relatório de assistência técnica em cada visita, solicitando ao cafeicultor sua 
assinatura; 

f) Trabalhar fatores de maior impacto na propriedade; 

2.4. Dias de campo sobre condução e manejo da lavoura cafeeira – Serão realizados ao longo 
do projeto dias de campo nas propriedades participantes. Nestes dias de campo será possível 
demonstrar as técnicas utilizadas aos demais produtores que não estejam participando do 
projeto, proporcionando assim maior visibilidade do mesmo. 

 
03- CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES: 
3.1. São obrigações inerentes a ambas as partes: 
a) Promover o apoio técnico diferenciado, levando informação para melhorar a capacidade do 
cafeicultor em planejar e decidir seu processo produtivo e ter acesso ao processo de formação 
que lhes garantem viabilizar com qualidade uma maior produtividade. 
b) Orientar os produtores levando informações técnicas; 
c) Prestar serviço de cooperação técnica diferenciada através do qual alavancará o 
desenvolvimento da cafeicultura do município; 
d) Proporcionar, por meio do efeito multiplicador das propriedades assistidas, a melhoria do 
nível de produtividade da cafeicultura do município; 
e) Orientar os produtores para o desenvolvimento de uma cafeicultura sustentável 
(ambientalmente correta, economicamente viável e socialmente justa). 
f) Conjugar esforços e recursos, na busca de soluções para os problemas que impeçam ou 
dificultem o desenvolvimento do setor agropecuário; 
g) Capacitar os produtores rurais, nas áreas de tecnologia agropecuária e gerencial, visando a 
utilização correta de máquinas, equipamentos, insumos, credito rural e outros, de modo a 
conseguirem o aumento de produtividade e qualidade do café, de renda e melhoria de 
condições de vida; 
h) Organizar o desenvolvimento das comunidades rurais, compreendendo o cooperativismo e 
outras formas de associativismo. 
 
3.2. O MUNICIPIO se compromete a: 
a) Apoiar a execução das ações operacionais previstas no projeto; 
b) Articular junto aos produtores e outros agentes do agronegócio; 
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c) Corresponsabilidade na divulgação dos resultados e na organização das oficinas e 
seminários; 
d) Participar, juntamente com a Caparaó Júnior do programa de cooperação técnica; 
e) Atuar na organização, desenvolvimento e aperfeiçoamento das diversas formas do 
associativismo rural; 
f) Responsabilizar-se pela atualização técnica de seu pessoal, bem como, de sua supervisão, 
para compatibilizar seu desempenho às necessidades da agricultura municipal. 
 
3.3. A CAPARAÓ JÚNIOR se compromete a: 
a) Realizar reuniões de planejamento, executar um minicurso por comunidade, com indicação 
de tecnologias mais adequadas a cada caso, diagnosticar a fertilidade do solo e recomendar 
insumos aos produtores e avaliar o trabalho executado; 
b) Promover palestra de sensibilização do projeto; 
c) Implantar trabalhos técnicos; 
d) Elaborar relatório técnico dos resultados obtidos; 
e) Responsabilizar pela divulgação dos resultados e na organização de seminários e dias de 
campo; 
f) Participar juntamente com o MUNICIPIO do programa de cooperação técnica; 
g) Avaliar o grau de satisfação com o desenvolvimento do grupo e com os resultados obtidos, 
a divulgação do projeto; 
h) Avaliar o cumprimento da metodologia do projeto pelo técnico de campo, observando: 
* Relacionamento com os produtores; 
* Cumprimento dos cronogramas de visitas; 
* Comprometimento com os resultados do projeto; 
* Elaboração dos relatórios das visitas técnicas. 
i) Avaliar a satisfação dos produtores com o projeto e seus resultados; 
j) Enviar respostas técnicas ao técnico de campo; 
k) Propor missões técnicas, palestras e outras ações complementares ao projeto, direcionados 
aos grupos de produtores. 
 
04 – CLAUSULA QUARTA – DO REPASSE: 
4.1. Transferir a Caparaó Júnior, verba anual de R$60.000,00 (sessenta mil reais), divididos em 
08 (oito) parcelas, conforme item 6 do termo de referência, a título de contribuição, para 
custeio dos serviços de cooperação técnica, ficando a liberação de cada parcela condicionada 
à prestação de contas da parcela anterior. 
 
05 - CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
5.1. As despesas decorrentes do presente Termo, correrão a conta da dotação orçamentária 
070001.2012200082.027.33903900000 – Ficha 087. 
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06 – CLAUSULA SEXTA – DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS: 
6.1. A Caparaó Júnior, por força deste instrumento, fica obrigada a ter conta bancária em 
Instituição Financeira Oficial, para movimentação dos recursos oriundos deste Termo de 
Colaboração. 
 
07 – CLAUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO: 
7.1. Atuará como gestores da parceria do contratante, para o fiel cumprimento e execução 
deste Termo de Colaboração, os servidores João Marcos Davi Gava, matricula nº 303479 e 
Paulo Sergio Prudente, matricula nº 303480, nomeado por Portaria subscrita pelo Secretário 
Municipal de Gestão, a quem caberá a responsabilidade de fazer cumprir, rigorosamente os 
prazos, condições e disposições deste Termo de Colaboração, bem como comunicar as 
autoridades competentes, qualquer eventualidade que gere a necessidade de medidas de 
ordem legal e/ou administrativa. 
7.2. A atuação da fiscalização em nada restringe a responsabilidade única e integral exclusiva 
da CAPARAÓ JÚNIOR, no que concerne ao objeto, à execução do termo de colaboração e as 
implicações próximas ou remotas, perante o CONCEDENTE ou terceiros, do mesmo modo que 
a ocorrência de eventuais irregularidades na execução do termo de colaboração não implica 
em responsabilidade do CONCEDENTE. 
7.3. A CAPARAÓ JÚNIOR deve permitir e oferecer condições para a mais completa fiscalização 
do CONCEDENTE, fornecendo informações e propiciando o acesso à documentação referentes 
ao objeto conveniado, bem como atendendo as observações e exigências apresentadas pela 
fiscalização. 
 
08 – CLAUSULA OITAVA – DA PUBLICIDADE: 
8.1. Fica autorizado ao Poder Público Municipal, a utilizar os nomes, símbolos ou imagens dos 
empreendimentos resultante deste Termo de Colaboração, para campanhas publicitarias, 
divulgações, etc.  
 
09 – CLAUSULA NONA – DA VIGÊNCIA: 
9.1. Este Termo de Colaboração entre em vigor na data de sua publicação na Imprensa Oficial 
do Estado até dia 31 de outubro de 2020, podendo ser prorrogado, se houver interesse das 
partes.  
 
10 – CLAUSULA DECIMA – DO ADITAMENTO: 
10.1. A formalização de futuros entendimentos e que de qualquer forma impliquem em 
detalhamento, regulamentação dos objetivos, alteração no valor do repasse e princípios 
gerais neste instrumento, serão consubstanciados em termos aditivos, bilaterais e específicos, 
com expressa referência a este instrumento principal e o integrando para fins e efeitos de 
direito. 
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11 – CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA – DO INADIMPLEMENTO: 
11.1. O inadimplemento ou infração de quaisquer das cláusulas e condições deste Termo de 
Colaboração, ou o desvio de suas funções, ou ainda, o uso de recursos em finalidades diversas 
daquelas previstas neste instrumento, poderão ensejar sua rescisão de pleno direito, 
independente de qualquer aviso ou notificação, mesmo extrajudicialmente, sem que tal ação 
acarrete prejuízo à parte que não lhe tenha dado causa, cabendo à parte responsável pela 
infringência, devolver à outra, o valor total dos recursos recebidos, corrigidos na forma da lei. 
 
12 – CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – DA DENUNCIA E DA RESCISÃO: 
12.1. Este instrumento poderá ser denunciado por qualquer umas das partes ou rescindido 
por concordância entre as partes, mediante comunicação por escrito, acompanhada de 
justificativa que produzirá efeitos e após decorridos 60 (sessenta) dias contados do 
recebimento pelo destinatário, fazendo-se os acertos relativos às obrigações assumidas. 
 
13 – CLAUSULA DECIMA TERCEIRA – DO FORO: 
13.1. As partes elegem de comum acordo, o Foro da Comarca de Iúna, para dirimir quaisquer 
dúvidas oriundas do presente instrumento. 
13.2. Integra este Termo de Colaboração o termo de referência e a publicação da 
Inexigibilidade de chamamento público acostado aos autos. 
 
E, por estarem de acordo com as Cláusulas e condições ajustadas, firmam o presente Termo 
de Colaboração em 02 (duas) vias de igual teor.  
 
Iúna/ES, 18 de setembro de 2019.  
 
 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IUNA  
Weliton Virgílio Pereira – Prefeito   
 
 
EMPRESA JÚNIOR DE CAFEICULTURA DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO – 
CAMPUS DE ALEGRE 
Lucas Fonseca Ferreira / ou procurador legalmente habilitado 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. OBJETO: 
1.1. Celebração de parceria, por meio da formalização de termo de colaboração, para 
consecução de finalidade de interesse público reciproco que envolve a transferência de 
recursos financeiros à empresa júnior (organização da sociedade civil) para desenvolvimento 
do Programa de fortalecimento da cafeicultura no município de Iúna, com ênfase em 
capacitações dos produtores rurais e realização do concurso de qualidade de café arábica. 

2. JUSTIFICATIVA: 
2.1. O programa de fortalecimento da cafeicultura no município de Iúna é de extrema 
importância para organização e fortalecimentos do arranjo produtivo dos cafés nas 
comunidades rurais, aumentando-lhes a capacidade produtiva, bem como os capacitando nas 
diretrizes da educação ambiental e fiscal. O município de Iúna é reconhecido por ser o maior 
produtor de café arábica do Estado, de acordo com o Censo Agro 2017 e pelo destaque na 
produção de cafés especiais, produzindo o segundo melhor café do Brasil em 2018, 
classificação realizada na Semana Internacional do Café (SIC) 2018. 

 
3. FUNDAMENTO LEGAL: 
3.1. A colaboração de pessoa jurídica para atendimento do objeto acima mencionado, 
modalidade chamada publica, observará as normas e procedimentos administrativos da Lei 
n.º 13.019, de 31 de julho de 2014 e em suas alterações. 
 
4. LOTE: 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. 

001 

 Reuniões de Mobilização e Planejamentos com as 
comunidades; 

 Minicurso sobre fertilidade do solo e nutrição do 
cafeeiro; 

 Minicurso em qualidade de café; 

 Treinamento sobre qualidade de café para os 
agricultores; 

 Realizar encontro de cafeicultores; 

 Realizar diagnóstico das condições do parque cafeeiro; 

 Realizar avaliação da situação fiscal dos produtores; 

 Realizar ações voltadas à mobilização dos produtores 
atendidos, quanto à mobilização da emissão de notas 
fiscais; 

 Realizar prova de classificação sensorial das amostras do 
concurso de qualidade de café arábica do município, 

Unid. 01 
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utilizando método SCAA (Specialty Coffee Association of 
America) e COB (Classificação Oficial Brasileira), com 
disponibilização do laboratório móvel, para degustação 
de cafés e emissão de laudos.  

 Elaborar relatório final. 

 
5. META, DISCRIMINAÇÕES, DATA INÍCIO, DATA TÉRMINO, DURAÇÃO, UNIDADE E 
QUANTIDADE: 

META DISCRIMINAÇÃO DATA INÍCIO 
DATA 

TÉRMINO 
DURAÇÃO UNID. 

QUANT
. 

M1 
 

Reuniões de 
Mobilização e 
Planejamentos com 
as comunidades  

01/10/2019 30/04/2020 2 Hora 5 

M2 
Minicurso sobre 
fertilidade do solo e 
nutrição do cafeeiro 

01/02/2020 30/07/2020 2 Hora 5 

M3 
Minicurso em 
qualidade de café  

01/03/2020 31/10/2020 8 Hora 2 

M4 
Treinamento sobre 
qualidade de café, 
para os agricultores 

01/03/2020 30/09/2020 2 Hora 3 

M5 
Realizar diagnóstico 
das condições do 
parque cafeeiro 

01/10/2019 30/07/2020 5 Ques. 5 

M6 
Realizar avaliação da 
situação fiscal dos 
produtores 

01/10/2019 30/07/2020 5 Ques. 5 

M7 

Realizar ações 
voltadas à 
mobilização dos 
produtores 
atendidos, quanto à 
mobilização da 
emissão de notas 
fiscais  

01/01/2020 31/10/2020 1 Dia 1 

M8 

Realizar prova de 
classificação 
sensorial das 
amostras do 
concurso de 

01/10/2019 31/10/2020 1 Unid. 2 
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qualidade de café 
arábica do 
município, utilizando 
método SCAA 
(Specialty Coffee 
Association of 
America) e COB 
(Classificação Oficial 
Brasileira), com 
disponibilização do 
laboratório móvel 
para degustação de 
café e emissão de 
laudos. 

M9 
Elaborar relatório 
final 

01/10/2020 31/10/2020 1 Unid. 1 

 

 Ques. = Questionário.  
 
6. CRONOGRAMA DE REEMBOLSO  

OUT DEZ FEV ABRI JUNHO AGOSTO OUT NOV 

10% 10% 10% 10% 10% 15% 15% 20% 

 
7.  CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 
7.1. A Entidade será informada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias antes da data 
prevista para o início do programa de fortalecimento da cafeicultura de Iúna, através da 
Autorização de Fornecimento, emitida pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Iúna. 
 
7.2. A Entidade deverá emitir NFE (Nota Fiscal Eletrônica), que será entregue junto com o 
relatório de realização de cada etapa, ao servidor responsável pelo acompanhamento das 
prestações de contas, bem como comprovantes de regularidade com a Fazenda Municipal, 
Estadual e Federal, FGTS, INSS e com a Justiça do Trabalho e Lei n.º 13.019, de 31 de julho de 
2014 e em suas alterações. 
 
7.3. Por ocasião das realizações das metas, caso seja detectado que a meta não atenda às 
especificações técnicas do chamamento público, poderá a Administração rejeitá-la, 
integralmente ou em parte, obrigando a Entidade a refaze-la, observando as condições 
estabelecidas para a sua prestação, caso contrário, a Entidade estará sujeita às penalidades 
legais cabíveis.  
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7.4. A Entidade terá o prazo de 8 meses para realização de todas as metas, de acordo com 
cronograma apresentado pela Secretaria de Agricultura e Agronegócios, contado a partir do 
recebimento da ordem de fornecimento emitida pela Secretaria Municipal de Gestão. 
 
7.5.  Comunidades que serão atendidas pelo programa de fortalecimento da cafeicultura: 
Serrinha I, Serrinha II, Serrinha III, Uberaba, Morro Redondo, Boa Sorte, Terra Corrida, Alto 
Trindade, Barro Branco, Agua Santa, Santo Antônio e Santíssima Trindade. 
 
7.6. As comunidades elencadas no item anterior, foram selecionadas levando em 
consideração, a baixa participação dos produtores destas comunidades no concurso de 
qualidade de café arábica de Iúna. 
 
7.7. Serão assistidas pelo programa de fortalecimento da cafeicultura, no mínimo 80 
propriedades rurais, situadas nas localidades elencadas no item 7.5. 
 
7.8. Capacitação de produtores rurais das comunidades atendidas pelo programa com os 
temas: nutrição, técnicas de manejo, poda, colheita e pós colheita (no mínimo 05 minicursos). 
 
7.9. Para realizações das mobilizações para reuniões e/ou minicursos e treinamentos, a 
Entidade adotará logística própria e poderá mobilizar mais de uma comunidade por evento, 
por microrregião. 
 
7.10. Realização de diagnóstico das condições do parque cafeeiro, estruturas de secagem e 
armazenamento do grão, nas comunidades atendidas. 
 
7.11. Avaliação da situação fiscal dos produtores de cafés das comunidades atendidas, a ser 
apresentada através de gráficos obtidos através de questionários aplicados juntos aos 
produtores. 
 
7.12. Execução de ações voltadas a mobilização dos produtores atendidos pelo programa, 
quanto a mobilização da emissão da nota fiscal. 
 
7.13. Prognostico de ações voltadas ao melhoramento da produtividade e qualidade do café 
nas comunidades atendidas. 
 
7.14. Apresentação de relatório substanciado contendo todas as atividades realizadas. 
 
7.15. Realização de classificação e prova sensorial das amostras de cafés arábica para o 
concurso de qualidade do município de Iúna, utilizando método SCAA (Specialty Coffee 
Association of America) e COB (Classificação Oficial Brasileira), com emissão de laudos das 
amostras classificadas.   
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7.16. Disponibilização do laboratório móvel para degustação de café, data a ser pré-agendado 
pela Secretaria Municipal de Agricultura e Agronegócio, na ocasião da entrega da premiação 
dos classificados no concurso de qualidade de café arábica do município de Iúna. 
 
7.17. Todos funcionários deverão apresentar-se, devidamente uniformizados em todas etapas 
de desenvolvimento do programa.  
 
8 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:   
8.1. A execução deste instrumento será acompanhada por servidor previamente designado 
pela Administração, que deverá atestar a execução do objeto, observado às disposições desta 
colaboração, sem o que não será permitido qualquer pagamento. 
 
8.2. Os preços ofertados deverão estar inclusos todos os custos inerentes à colaboração, 
dentre eles os encargos sociais, impostos, taxas, seguros entre outros, e que os preços 
propostos são completos e suficientes para pagar todos os serviços, não podendo 
posteriormente reivindicar nenhum tipo de pagamento extra. 
 
9. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO: 
9.1. Cabe à Entidade permitir e facilitar a fiscalização e a inspeção do objeto, prestando todas 
as informações e esclarecimentos solicitados.  
 
9.2. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do Município e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Entidade por qualquer irregularidade.  
 
9.3. A colaboração terá como Agentes Fiscalizadores os servidores, João Marcos Dalvi Gava, 
matrícula nº 303479, Paulo Sérgio Prudente, matrícula nº 303480, titular e suplente 
respectivamente que deverá acompanhar todo o processo licitatório para a pretensa 
colaboração.  
 
10. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
10.1. O termo de colaboração terá por objeto a concessão de apoio da administração pública 
municipal para a execução de atividades: compreendidas por conjunto de operações que se 
realizam de modo continuo e permanente, das quais resulta em um produto e/ou serviço, nos 
seguintes termos: 
A – Será a disponibilização de recursos financeiros para a execução das atividades previstas 
no plano de trabalho a ser apresentado, incluindo as atividades prioritárias que constam no 
item 7 deste termo de referência. O projeto apresentado deverá considerar o prazo de 
duração de até 12 (doze) meses; 

 Previsão de Receita Limite: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) pagos em 8 parcelas de 
acordo com o item 6 deste termo de referência. 
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B – Será a disponibilização de recursos financeiros para a execução das atividades previstas 
no plano de trabalho a ser apresentado, incluindo as atividades prioritárias que constam no 
item 7 deste termo de referência. O projeto apresentado deverá considerar o prazo de 
duração de até 12 (doze) meses; 

 Disponibilização de: 01 (um) automóvel ano fabricação 2014 acima, devidamente 
segurado e em condições ideais para uso. 

  
12.2. Previsão de Recurso: As despesas decorrentes deste certame correrão por conta da 
Dotação Orçamentária fornecida previamente pelo Setor de Contabilidade. 
 
13. DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES: 

13.1. Constituem obrigações da contratante: 

a) Efetuar o pagamento do valor previsto; 
b) Designar servidor para acompanhar a execução do contrato; 
c) Gerenciar o contrato, acompanhando o cumprimento de todas suas cláusulas na 

íntegra. 
d) Disponibilizar um automóvel ano fabricação 2014 acima, devidamente segurado e em 

condições ideais para uso. 
e) Realizar manutenções mecânicas e abastecimentos, no referido automóvel 

disponibilizado para execução do Programa de Fortalecimento da Cafeicultura, com 
acompanhamento de quilometragem.  

 

13.2. Constituem obrigações da contratada: 

a) Executar as metas na forma prevista do contrato. 
b) Comprometer-se a executar as metas de acordo com o cronograma, constantes da 

Autorização de Fornecimento, emitida pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal 
de Iúna/ES; 

c) Manter durante a vigência do contrato todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 

d) Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo Setor responsável 
pela fiscalização. 

e) Indicar motorista pertencente ao quadro de funcionários da Entidade, devidamente 
habilitado, para conduzir o veículo cedido pela Contratante, para realizações das ações 
do Programa de Fortalecimento da Cafeicultura. 

f) Apresentar layout do uniforme a ser utilizado pelos seus funcionários, à Secretaria 
Municipal de Agricultura e Agronegócios, para devida aprovação.  

g) Disponibilizar uniformes com logomarca da Prefeitura Municipal de Iúna, para todos 
os funcionários da Entidade, envolvidos na realização do programa de Fortalecimento 
da Cafeicultura de Iúna.   
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