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PREFEITURA UUÍ{ICXPAT DE SÃO BERilARDO
ESTADO Do TTIARANHÃo

PRAçA BERNARDO COETHO DE ALMEIDA t{O 862 - CENTRO - SÃO BERilARDO/IIIA
CI{PJ: 06.125.389/0OO1-88

CoNTRÂTO N." mu2032twr /2022.
CONTRATO DE AQI,ISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTiCIOS SEM LICITAçÁO DA
AGRICULTT]RA FAMILIAR PARA A
ALIMENTAçÃO ESCOLAR.

o MUNICFTO DE SÃO BERNARDO - MÀ, p€§soa juridica de direito púbrico, inscrito Ío chdasúo
Nacional de Pessoa Jurídica sob o n" 06.125.389/0001-88, com sede na praça Bemardo Coelho de Almeida
n"862 - cENTRo, nesta cidade, neste aro representada pelo Sr. ordenador de despesa FRANCIsco DAs
CHAGAS CARVALHO, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas sob o n..182.609.183- 15, e
portador da c&ula de identidade Registro Geral o".572348, residente e ômiciliado nesta cidade de São
Bemardo - MA, denomirndo de GONTRATANTE e CoopERATrvA Dos pRoDUToRES RURAts Do
TABULEIROS DE SÂO BERNARDo estabelcida na DT DE CUSToDIo LIMA Zona Rural de
Magathãe§ de Almeida ' MA, inscrita no Cadaíro Nacional de Pessoa Juídica sob o o".2g.644.575/0fJOl-Zg,
aqui denomirnda de CONTRATADA, neste ao ÍepreÍ€ntada por seu representante lqal Ana Leticia Lopes
da Silva Pontes, b'rasileira, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física sob o n.04t.606.74150 Íesidente
e domiciliado Rua Dionilo Cosfas Sn'- Cef,tÍo de Magalhães de Almeida-MA, RESOLVEM celeb,rar esrc
contrato, peÍante as testemunha§ e fundamenhdos na§ disposiçõe§ r_et n" ll.g47/0g e na Resoluçâo
/CD/FNDE \^ 26113, NA CITAMADÂ PÚSIICI N" OOT /2Azz.NEf,ÍDO PELA LEIN" II.g47 /i/íX],'Ef,EsoluçÃo/cDl rNDE N" 38/zü)e, para AeursrÇÁo DE cÊNERos arrr,arllfrêlos nn
AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILI,AR RURAL, PARA A MERENDA
ESCOLAR,e seu§ anexos, na pÍoposta da CoNTRATADÀ tudo fazendo parte deste conraÍo,
ind€pendentemente de transcÍiçâo e mediante as Cláusulas e condiçSes a seguir:

CLÁUSULA PRI,íEIRÂ. DO OBJETO:
I ObJCtO dCStA CONtrâtAçãO A AQTIISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICTJLTURA
FAMTLIAR E EMPREENDEDOR FAMILTAR RURAL, PARA A MER_ENDA esól§- pu.a o
aÍendimento ao Programa Nacionat de Alimentação Escolar/PNAE, refe Íe ao ano de 2022, àãitos nos
iteas enumerados no ANExo II - DEMANDÂ Do pRoDUTo coM eUANTIDADE -pri.óêiarvnzEscoLA, todos de acordo com a chamada pública n.' ml/mzl, o qua n"a fazendo paÍte integrante aopÍ€sente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

cLÁusuLA SEGTJNDA - DAs oBRrcAçôEs:
9^99I1I11!DO se compromete a forneoer os gêneros alimentÍcios da Agriculrura Familiar aoCONTRATANTE conforme descrito no Projeo de venda ae Gêneros atimenticios íi Áfrúru6 ru-ili",
paÍre integrante deste kBtrumento (ANExo I).

CLÁUSULÂ TERCEIf,A - DOS LIMTTES:
O limite individual de venda Oe g§15ro1atimentícios do AgÍicultor Familiar e do Emprendedor Familiar
RuÍal, neste ato denominado CONTRATADO, será de ate íg 20.000,00 (vinte mil reais) por DAp por ano
civil, referente à sua produção, conforme a tegislação do pÍograma Nmionà de Alimerú; i;"1"- '
C.ÁUS{,LA QUARTA - DA ENTREGA DAS MER.CADoRIÀS:
o inicio para entrega das meÍcaggris será imediatamente após o rcoóimento da ordem de compra,
ex?edi9l pela Secretaria Municipal de Educação sendo o prazo ào fomeciÍnento até o término aa quantioaae
a@uirida ou até 3 | & &zembío de 2022.

a) A entreSa da§ mercadorias deverá ser feita rn Escola de acoÍdo com a chamada públ ica f ouzvzz,
Anexo II e conforme cronograma, mm quantidade e dias, afixaô na Escola e disponibilizado
opoúuÍrãmerte ao produtor contratado.

b) o recebimento das mercadorias dar-seá rnediante apresentação do TERMo DE RECEBIMENTo
DA ÀGRICIJLTIIRÂ FAMILIAR e será recepcionada pela pessoa responsável de recebimenro da
aliÍnentâção definido pela Escola.

OÁUSUIÁ QUtrITA - Do preço e do pagarnento:



PREFEITURA MUÍ{ISPAL DE SÃO BERÍ{ARDO
ESTADO DO }IARAÍ{HÃO

PRAçA BER'IARDO COELHO DE ALMEIDA NO E62. CE]|TRO - SÃO BERI{ARDO/MA
CÍ{PJ: 06.125.389/0001-88

Pelo fomecimento dos gêneros alimentícios, nos quanütativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros
Alimenticios da Agricultura Farniliar, o CONTRATADO Íeceberá o valor toral de R$ g72.395,00(oitocentos
e seBnta e dois mil trezentos e noventa e cinco reais

LOTE OI . FRIOS

ITEM ESPECIFICAÇ ES UND UND YLR
t]NT

VLR
TOTAL

CARNE BOVINA DE I' LO
OSSO E COM BAD(O TEOR DE GORDURA, NO
MÁxIMo l5olo NA suA coMposrÇÃó E
MÁxndo DE 3% DE Ácua. rlrsaiecsilÍ
PRIMÁRIA PLÁSTICA TRANSPARENTE,
ENTIQUETADAS DE ACOR-DO COM A
LEG]SLAÇÁO VICENTE, CONTENDO PESO, ,DATA DEDE VAIIDADE, DADOS DO
PRODUTOR, TIPO DE CARNE, DATA DO
PROCESSAMENTO, CONGELAMENTO DE
ACORDO COM O PROCE§SO IGF
(INDTWISLLY QUICK FROZEI\D . COR, ODORE TEXTURA CARACTERÍSTICOS E
AGRADAVEIS, SEM SINAIS DE
FERMENTAÇÃO PÚTR]DA OU PARTES
ESVERDEADAS. PRAZO PARA CONSUMO
MÍMMO DE 06 MESES NA DATA DE
ENTREGA, QUE DEVERÁ SER EM CAMINHÃO
REFRIGERADO E BEM TIIGIENTZADO,
CONSERVANDO TEMPERATURA TNFERIOR A
-12'C NO ATO DE ENTREGA. ENTREGA: DE
ACORDO COM A ORDEM DE
FORNECIMENTO.

MOLE. SEM KG 500 45,10 22.550,m

2 E DE BOVINO SEM OSSO E
CARTILAGENS, PATINHO MOÍDO FRESCA,
COM POUCA QUANT]DADE DE C,ORDURA,
ISENTA DE SUJIDADES, PARÁSITOS E
LARVAS. RESFIADA OU CONGELADA DE
ACORDO COM O PROCESSO IGF
GNDIWSLLY QUICK FROZEN) E
ACONDICIONADAS EM SACG PLÁSTICOS
DE POLIETILENO, DE MATERTAL ATÓXICO
TRANSPARENTE. COM PESO APROXIMADO
POR EMBALAGEM DE 2 KG- EMBALAGEM
ETIQUETADA, DE ACORDO COM A
LEGISLAÇÂO VIGENTE, CONTENDO PESO,
DATA DE VALTDADE, DADOS DO
PRODUTOR, TIPO DE CARNE, DATA DO
PROCESSAMENTO. PRAZO DE VALIDADE
MÍNIMO DE ó MESES A PARTIR DA DATA
DE ENTREGA, QUE DEYERÁ SER EM
CAMINHÁO REFRICERADO E BEMHIGIENIZADO, CONSERVANDO
TEMPERATURA INFERIOR A -I2"C NO ATO
DE ENTREGA, ENTREGA: DE ACORDO CoM
A ORDEM DE FORNECIME

CARN

NTO

KG 3.000 34,00 102.000,00

tf.

I
LISTA DE ALIMENTOS PARA PEDIDO I

í

I
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PREFEITURÁ MUilICXPAL DE SAO BERT{AR"DO
ESTADO DO MARANHÃO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALITIEIDA NO 862 - CEilTRO - SÃO BERNAR"DO/MA
CNPJ: 06,125.389/qX)1-88

FÍGADO BovINo CoNGELADo
EMBALAGEM PLÁSTTCA, CONTENDO I KG
DO PRODTIIO ROTULADO DE ACORDO COM
A LEGISLAÇÃO VIGENTE,CONTENDO PESO,
DATA DE VALIDADE, DADOS DO
PRODUTOR, DATA DO PROCESSAMENTO,
PRAZO DE VALIDADE MÍNIUO DE ó MESES
A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, QUE
DEVERÁ SER EM CAMINHÃO REFRTCERADO
E BÊM HIGIENIZADO, CONSERVANDO
TEMPERATURA INFERIOR A -I2'C NO ATO
DEENTREGA. ENTREGA: DEACORDOCOM
A ORDEM DE FORNECIMENTO.

KG l.000 19,90

§-'ioâesso
Fcíha:

3

4

19.900,00

FRANGO INTEIRO EM PEÇA ÚNICA,
FRESCO, COM ODOR, SABOR E COR
CARÁCTERÍSTICO, SEM GORDURAS.
EMBALADO EM SACO PLÁSTICO
TRANSPARENTE. COM EMBALAGEM
INDTVIDUAL DE I,5 KG 2 KG,
ENTIQUETADOS COM DATA DE VALIDADE,
PESO, DADOS DO PRODUTOR, DATA DE
PORCESSAMENTO.

KG 10.000 18,50 185.000,00

) PEffO DE FRANCO: SEM OSSO, LIMPO,
MAGRO, NÃO TEMPERADO, CONGELADO,
PROYENIENTE DE AVES SADIAS, ABATIDAS
SOB INSPEÇÃO VETTRINÁRI,q,,
APRESENTANDO COR E ODOR
CARÁCTERÍSTICOS. ISENTO DE: VESTÍGIO
DE DESCONGELAMEI.ITO, COR
ESVERDEADA, ODOR FORTE E
DESAGRÂDÁVEL, PARASITAS, SUJIDADES,
LARVAS E QUATQUER SUBSTÂNCIA
CONTAMINANTE. ACONDICIONADO EM
EMBALq,GEM DE POLIETILENO ATÓXICA,
RESISTENTE, PESO LÍQUIDO DE I KG,
CONTENDO NA EMBALAGEM A
IDENI'IFICAÇÁO DO PRODUTO, PESO,
MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE
VALIDADE, CARIMBOS ONCIAIS E SELO DE
INSPEÇÂO DO ÓRGÃO COMPETENTE E
DATA DE EMBALAGEM, VALIDADE MÍNTMA
DE 06 (SEIS) MESES, A CONTAR DA DATA DE
ENTRiiGA

K(; 1.000 25,00 25.000,00

6 POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA
CONCENTRADA E CONCEIADA,
PRODUZIDA COM FRUTAS FRESCAS DE
órru,q. eUALTDADE, EMBALADAS EM
SACOS POLIETILENO TRANSPARTNTE DE
IKG OU 5 KG, COM INDEIVTFICAÇÀO DO
PRODUTO, PRAZO DE YALIDAD, PESO
LIQUÍDO. VALIDADE DE 06 MESES DA DATA
DE ENTREGA, QUE DEVERÁ SER EM
CAMINHAO REFRIGERADO E BEM
HIGIENIZADO, CONSERVANDO
TEMPERATURA INFERIOR A -I2'C NO ATO
DE ENTREGA. ENTRTGA: DE ACORDO COM

KG 2.000 7 ,24 14.480,00
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PREFEITURA MUÍ{ICXPAI DE SÃO BERNÂRDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRÂçA BERNARIp COETHO DE ALMETDA No 862 - CEI{TRO - SÃO BERN/IRDO/HA
CÍ{ PI: 06.125.389/(Xrc1-88

A ORDEM DE FORNECIMENTO.

7 POLPA DE FRUTA SABOR CAJA
CONCENTRADA E CONGELADA,
PRODUZIDA COM FRUTAS FRESCAS DE
OTIMA QUALIDADE, EMBALADAS EM
SACOS POLIETILENO TRANSPARENTE DE
IKG OU 5 KG, COM INDENTIFICAÇÃO DO
PRODUTO, PRAZO DE VALIDAD, PESO
LIQUIDO. VALIDADE DE 06 MESES DA DATA
DE ENTREGA, QUE DEVERÁ SER EM
CAMINHÃO REFRIGERADO E BEM
HIGIENIZADO, CONSERVANDO
TEMPERATURA TNFERIOR A .I2'C NO ATO
DE ENTREGA. ENTREGA: DE ACORDO COM
A ORDEM DE FORNECIMENTO.

KG 2.000 1l,03 22.060,M

8 POLPA DE FRUTA SABOR CAru
CONCENTRADÀ E CONGELADÂ.
PRODUZIDA COM FRUTAS FRESCAS DE
órnta qUALIDADE, EMBALADAS EM
SACOS POLIETILENO TRANSPARINTE DE
lKG OU 5 KG, COM INDENTIFICAÇÃO DO
PRODUTO, PRAZO DE VALIDAD, PESO
LIQUIDO. VALIDADE DE 06 MESÉS DA DATA
DE ENTREGA, QUE DE}'ERA SER EM
CAMINHÃO REFRIGERADO E BEM
HIGIENIZADO, CONSERVANDO
TEMPERATURA INFERIOR A -I2"C NO ATO
DE ENTREGA. ENTREGA: DE ACORDO COM
A ORDEM DE FORNECMENTO.

KG l.500 6,42 9_630,00

9 POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA
CONCENTRADA E CONGELADA,
PRODUZIDA COM FRT]"TAS FR.ESCAS DE
OTIMA QUALIDADE, EMBALADAS EM
SACOS POLIETILENO TRANSPARE NTE DE
lKG OU 5 KG, COM INDENTIFICAÇÃO DO
PRODUTO, PRAZO DE YALIDAD, PESO
LIQUIDO. YALIDADE DE Oó MESES DA DATA
DE ENTREGA, QUE DEVERÁ Sen rrvt
CAMINHÃO REFRIGERADO E BEM
HIGIENZADO, CONSERVANDO
TEMPERATURA INFERIOR A ,I2"C NO ATO
DE ENTREGA. ENTREGA: DE ACORDO COM
A ORDEM DE FORNECIMENTO.

KG 2.000 6,24 12.480,00
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PREFEITURA }IUTIICIPAL DE SÃO BER'{ARDO
ESTADO DO MARÁT{HÃO

PRAçA BERJ{ARDO COELHO DE ALMEIDA 
'{O 

862. CEI{TRO - SÃO BERNARDO/MA
CI{PJ r 06.125.389/ 0001-8E

l0 KG 2.000 13,14POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJA
CONCENTRADA E CONGELADA,
PRODUZIDA COM FRUTAS FRESCAS DE
OTIMA QUAUDADE, EMBALADAS EM
SACOS POLIETILENO TRANSPARENTE DE
IKG OU 5 KG, COM INDENTIFICAÇÂO DO
PRODUTO, PRAZO DE VALIDAD, PESO
LIQUIDO- VALIDADE DE 06 MESES DA DATA
DE ENTRXGA, QUE DEVENÁ SSN PN{
CAMINHAO REFRIGERADO E BEM
ÍIIGIENIZADO, CONSERVANDO
TEMPERATURA INFERIOR A .I2"C NO ATO
DE ENTREGA. ENTREGA: DE ACORDO COM
A ORDEM DE FORNECIMENTO.

5'l Pagamentos serão efetuados aÉ o 15'(décimo guínto) dias subseqüente a enrega dos pÍoduto§, mediante
âprescntaqão da Núa Fiscal, devídamente atestáda por
CLÁUSULA SEXTA. DA NECESSIDADE DE iNF

sewidor responúvel de ÍecebimeÍto da Escola.
ORMAÇÁO:

26.280,00

SUBTOTALI II I@E

LISTA DE ALIMENI'OS PARA PEDIDO

LOTE 02 - PERECIIEIS

ITEM ESPECTFTCAÇÔES I-'ND ONT
I Abbora - Moranga grande selecionada ftesca, de

boa qualidade, compacta, firme, tâmanho e coloração
uniforme, aroma, cor, tipicos da espécie, em pefeito
estado de desenvolümento, apaÍecerria isenta de
material terrosos, sujidades, parasitas, rachaduras ,

cortes, perfurações e umidâd€s extema anoÍmal,
assim como sem danos fisicos e rnecânicos oriundos
de manuseio e transpoÍe.

kg 1.000 l\) 4.320,00

2 Alface - fiesca, de ótima qualidade , compacta, firme,
coloÍação uniforme,aroma, cor, úpicus da es@ie, em
perfeito estado de des€nvolvimento. Não serão
permitidos danos que lhe alterem a conformação e
aparência. Necessita estar isenta de sujidades ,
parasitas, coÍtes e perfuraÇÕes.

kg 1.000 7,80 7.800,00

3 Banana Prata -De primeira qualidade, in nutaÍa, em
penca, sem ponta de cacho, tamanho médio a grande,
deverá apresentar grau d€ maturação que permita
suportaÍ a manipulação, o tranE)oÍte e a conservação
em condições adequadas para p consumo , procedente
de especie sãdia, fresca, não estar golpeadae
danificada por quaisquer lesôes & origem fisica,
mecânica ou biológica que afetem sua aparência, estar
isenÍa de substancias terrosas, sujidades, parasitas,
laÍvas, odores esÍanhos-

kg .1.000 7,80 31.200,00

4 Batata dooe - grauda, selecionada, fiesca,sem brotos,
de ótima qualidade, compacta, firme, coloração
uniforme, aÍoma, coÍ, tipicos da espécie, em perfeito
estado de desenvolvimento. Não serão permitidos
danos que lhe alt€rem a conformção e a aparência.
Neoessita estar isentr de sujidades, parasitas,
rachaduras , cortes e perfuraçÕes

kg 2.000 7 ,30 14.600,00
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PREFEITURA T,TUNICIPAL DE SÃO BERT{ARDO

ESTADO DO MARAilHÃO
PRAçÂ BERI{ARDO COELHO DE ALMEIDA ilo 862 - CEilTRO _ SÃO BERNARDO/MA

CNPJ: O6.125.389/0001-88

Batata inglesa - grauda, selecioruda. fiesca, sem
brotos, de ôtima qualidade, cnmpacta, firme,
coloÍação uniforme, aromâ, coÍ, típicos da espécie,
em perfeíto estado de desenvolvirnento. Não serão
permitidos danos que lhe alterem a conformção e a
apaÍ&rcia. Necessita estar isena de sujidades,

kg 2.000,00 i,00 14.000.00

rachaduras cortes e

5

6 BeÍerrúa - selecionada, fresca, de órirra qualidade,
compacÍâ, fiflne, coloÍação unifornr, arorla, cor,
típicos da espécie, em perfeiúo estado de
desenvolvimento. Não serão permitidos danos que
lhe alterem a conformação e aparência. Necessita
estar isenta de sujidades , parasitas, rachaduras, coÍes
§IçlirÍaçÕe§.

kg 2.000 6,20 12.400,00

7 Cebola - tipo salada, Iisa, com polpa intactâ e limpa,
coloração e Íamanho uniforme, tipicos da variedade,
sem brotos , ÍâchaduÍas ou cones na casca, manchas,
machucados, bolores ou outros defeitos que possam
alterar sua aparência e qualidade. Livre de sujidades,
material terroso e de resíduos de feÍtilizantes. Isenta
de umidade extema anormal. De colheita Íecente.

kg 1.500 5,10 i.650,00

{t Cenoura - lisa, de colheita reú€nte, com potpa intacta
e limpa, coloração e tamanho uniforme, típicos da
variedade, sem brotos , ÍachaduÍas ou cortes na casca,
manchas, machucados, bolores ou outÍos defeitos que
possam alterar sua aparência e qua.lidade. Livre de
sujidades, material terroso e de residuos de
fertilizantes. Isenta de umidade externa anormal.

kC 3.000 7 ,t0 21.300,00

9 Condimento colorau em pó à base de urucum, em
pacotes plásticos de l00g com identificação do
produto e fabricante, data de embalagem e prazo de
validade, acondicionados em fardos lacrados de I kg.
Especificações impressas na pópú embalagem.
Isento de mofo, odores estranhos, substâncias nocivas
e qualquo outro tipo de iínryÍeza. Entregâ: de acoÍdo
com a ordem de fomecimento.

kg 500 18,00 9.000.00

l0 Chuchu - lisa, de cotheita recente, com polpa intacta
e limpa, coloÍaçâo e tamaúo uniforme, típicos da
vanedaáf, ítr|Ín bÍotos , ÍachaduBi ou cortes na caica,
manchas, machucados, bolores ou outros defeitos qu€
possâm alteÍáÍ sua aparência e qualidade. Livre de
sujidades. material terroso e de resÍduos de
fertitizantes. Isenfa de umidad€ ext€ma anormal.

kg r.000 3,70 3.700,00

ll Cheiro - verde (cebolinha e coentro), in natura,
frescos, de ótima qualidade e tamanho médio. Inseta
de material terroso e unidade externa anormal.

kg 500 42,00 2l .000,00

l:':c:rso.l,)D &,- 0 dD
tiiiha: \6 ?
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PREFEITURA I,IUÍ{ICXPAL OC SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHAO

eRAçA BERNARDo coELHo DE ALMETDA No 862 - cEilTRo - sÃo erRNlnDo/MA
CNPJ: 06.125.389/mO1-88

kg 3.000 8,98 26.940,00Farinha de mandioca grupo seca, subgÍupo fina,
tipol. Embalagem plástica em pacore de lkg,
inviolados, com os dados de identificação do produto,
marca do fab'ricante, datâ de fabricação, prazn de
validade e peso liquido, reenúalados em fardo
lacrados de 30kg. Rotulaçm de acordo com a
legislação ügeÍrte. Isento de mofo, odores estranhos,
substancial nocivas e qualquer ouÍo üpo de
impureza. Prazo minimo de validade de 12 meses a

r da data de
l3 Laranja - Comum, de colheita recente, com grau de

maturação tal que lhes peÍmitâ supoÍtar úansporte,
manipulação e conservação adequada p:ua consumo
mediato e imediato, tamanho mâio, apÍes€ntando
cor, tamanho e conformação uniformes , sem
manchas, machucados, bolores, sujidades, femrgem
ou outros defeitos que possam alterar sua aparÊncia e
qualidade. Liwe de resíduos de fertilizantes.

kg 2.000 3,25 ó.500,00

Maçã - com grau médio df, maturaÉo, com polpa
intactâ e limpa, com colaÍação e tâmanho uniforme
úpicos da varie{ade. Sem manchas, machucados,
Íachaduras ou coÍtes na casca. Isenta de sujidades,
paÍasitas, larvas.

2.000 6,92 13.840,00

l5 Macaxeira - de l' qualidade, raízes grandes, no grau
normal de evoluÉo no tamanho, sabor e cor prôpria
da es@ie. Sem manchas, machucados, rachaduras
ou cortes na casca. Isenta de sujidades e material
terroso.

kC 4.000 3,70 r4.800.00

l6 Melancia - redonda, graúda com peso acima de l0
kg, fresca, de ótima qualidade, compacta, firme,
coloração uniforme, aroÍul, cor, dpicos da especie,
efl perfeito estado d€ desenvolúm€nto. Não scrão
permitidos danos que the alterem a conformÇâo e a
apârfucía. Necessita estaÍ isena de sujidades,
palasitas, rachaduras, coÍtes e peÍfurações.

kg 3,98l5,000 59_700,00

17 Melão- com peso acimâ de 1.5 kg, fiesca, amarelo,
de ótima qualidade, compacta, firÍne, coloração
uniforme, aroma, cor, lpicos da espécie, em perfeito
estado de desenvolúmento. Não serão permitidos
danos que lhe alterem a confoÍmÉo e a aparência.
Necessitâ estar isenta de sujidades, parasitas,
rachaduÍas, cortes e perfuÍações.

kC 2.000 7,05 14. 100,00

kg
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PREFEITURA iIUÍ{ICIPAL DE SÃO BER'{ARDO
ESTADO DO I.{ARÁÍ{HÃO

PRAçA BERI{ARDO COET HO DE ALMEIDA r{o 862 - CEI{TRO - SÃO BERNARDO/MA
C]{PJ: 06,125.389/0001-88

l8 Mamão Formosa - Mamão formma comprido, classe
J, in natura de ótima qualidade com sabor, aroma e
cor caracterisÍica do especime. 0 produto deve ser
s€m defeitos, bem desenvolüdo, apresentar tamanho,
cor e conformacao uniformes. Não serão permitidos
manchas ou defeito na casca. Apresentar maturacao
tal que ltles permita suporÍar a manipulacao,
transporte e coruiervacao em condicoes adequadas
pauir o corsumo mediato e imediato; naoserao aceitos
com podÍidao, dano profundo, deformacao grave,
imatuÍo, ovariomultiplo. Nao conter subrstancia
terrosâ, sujidâdes, parasius, Iarvas ou corpos
estraúos adeÍentes á superficie da casca; estar isentos
de umidade externa anormal, odor e sabor estÍanho;
estar livres de residuos de feÍtilizantes; obedecer ao
CodigoSaniurio e demais normas e

kg 4.000 12,20 48.800,00

em
l9 Pepino caipira , in natura, de boa qualidade, firme,

coÍnapacto, coloruçáo verde escura ou veÍde escura
bÍilhante e uniforme. Limpo sem paÍtes estÍâgadas,
amassadas ou moles. Neessita estar isenta de
sujidades, paÍasitas, rachaduras, cones e perfuraçÕes.

kg r 000 3,98 3.S80,00

z0 Pimentinha de cheiro - não ardosa, deve apresentar as
caracteristicas do cultivo bem foÍmadas, limapas, com
coloração propria da epercie, livre de danos
mecanicos, fisiologicos, praga. Deve estar em perfeito
estado de cüsewação e maturação.

kg 500 1'l ,59 8.795,00

2t Pimentão CoÍ verde, comprimento maior ou igual a
l0 cm e menor que 15 cÍ}, deye apresentar as
caracteristicas do culüvo bem fonnadas, limapas, com
coloração propria da espercie, livÍe de danos
mecanicm, fisiologicos, praga. Deve estar em perfeito
estado de conservação e matuÍação.

kg I .000 I ,20 7.200,00

22 Tomate - do grupo oblongo ou redondo, grau médio
de amadurecimento (Tomate salada), classe media ou
grande. Deve apresentaÍ as caÍacteÍisticas do culüvo
bem formadas, limpas, com colorações próprias, liwes
de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e estar em
peÍfeito estado de concervação e maturação.

kg 2.500 8,98 22.450,W

?3 Repolho verde ou roxo - em unidades com peso entÍe
1100 e 2500 gramas cada, deve apresenfar as
carâcteristicas do culúvo bem forrnadas, limpas, com
coloraçÕes próprias, liue de danos mecânicor,
fisiologicos, praga.

kg 1.000 9,49 9.490,00

SUBTOTAL 383.565,00

LISTA DE ÂLIMENTOS PARÁ PEDIDO

LOTE 03 - PAN|F|CAÇÃO

ITEM ESPECIFICAÇÔES T'ÀID QNT
YLR
UNT

vLR
TOTAL
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und 0,50

cI.ÁusuI,A §ÉTD{A - DA coMposrçÂo Dos vALoREs:
No valor meacionado na Cláusula S€xta estão incluídrs as despesas com frete, recunos humanos e materiais,
assim como com os encaÍgos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistâs e preüdeaciários e quaisquer outras
despesas necessárias ao cumprimento das órigaçÕes decorrentes do presente contrato.

CTáUSWA. OTmvIc, _ DÀ§ DESPESAS:
As despesas decorÍentes do presente contrato mrrerão à conta do PRoGAMA NACIoNAL DE
ALIMENTAÇAO ESCOIAR - PNAE.

12.3ó 1.0390.2016.0000 - MANU-IENÇÀO E FT.TNCTONAMENTO DA MERENDA
339030 _ MATERIAL DE CONSUMO.

CLÁUSULA NONA _ DO PROCEDIMENTO DE PAGAMENTO:
O CONTRATANTE, após receber os documenros descritos na Cláusula euarta, alinea ,,b", e após a o
Recebimento ílâs Notas Fiscais correspondente, efetuará o seu pagamento no valor referente ao TERMO DE
RECEBIMENTOS DA AGRrcuLTrlRA FAMTLIAR, mediante deposito em conra coÍÍente ao
contratante. Não será efeoado qualquer pagamento ao CONTRATADo enquanto houver pendência de
liquldação da obrigação financeira em vinude de penâlidade ou inadimplência contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA: Do PÂGAMENTo
Os pagamentos s€rão efetuados da seguinte forma:

a) O pagameffo será efetuado até o 15'(décimo quinto) dia subsequente a enúega dos produos,
mediante apÍ€5€ntaçÁo da nota fiscal, devidamente atestada pelo s€Ívidor responsiivel pelo
recebimento da Escola.

b) O pagameno será efauado, mediante deposito em conta corÍent€ ao portador (pessoa fisica ou
jurídica conforme o grupo).

c) Os encargos sociais estão inclusos nos valores constantes da proposta Grojeto), em cooformidade
com a legislação vigente.

O A cada pagamento o credenciado deverá juntar à sua nota fiscal, as certidÕes de regularidade fiscal
que lhe foram exigidas na habilitação desta Chamada Púbtica (no caso de Grupo Formal).

CIÁUSULA ONa _ DAS PENALIDADES:
O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos paÍa pagamento do CONTRATADO
FORNECEDOR, rJarteá pagar muJta & 2o/o, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da parcela vencida.
Ressalvados os casos quando não efetivados os repasses mensais de reclrsos do FNDE em t€mpo hábil.

CI,ÁUSULA DozE - DA INADIMPLÊNCIÂ Do CoNTRATANIE:
Os casos de inadimpl&ria da CONTRATANTE proc-eder-se-á conforme o § 1", do aÍ. 20 da ki n.
11.947 /2009 e &Ínats legislaçÕes relaciona.l.s.

cLÁusuLA TREU DA GUARDA DA Doct MENTAçÁo pELo CoNTRATADo: o
CONTFé,TADO FORNECEDOR deverá guardar Wlo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, cópias
CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, cópias dâs Noras

Pão de cachorro quente - pão de 50 g cada, novo,
macio, tamanho uniforme e boa aparencia.

Embalagem inacta, acondicionadoe em saco de
polietileno transparente, contendo ate 30 unidades por

pacot€. FÚricação: máximo I dia
SUBTOTAL 50.000,00

TOTAL GERAL 872.395,00

,t:sc;-sa ,"F1,À0iD-
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Fiscais de Venda, ou congênere, dos pÍoduÍos participantes do Projao de Venda de Gêneros Alimenúcios da
Agriculrura Familíar para Alimentação Escolar, estando à disposição para co mprovatÃo.

crÁusrn^L gulronzE-DÂ GUARDA DA rx)cLTMENTAçÁo pELo CoNTRATANTE
O CONTRATANTE se conryromee em guaÍdar pelo pÍazo de 05 (cinco) anos das Norâs Físcais dc Compra,
os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas pÍestaçÕes de contas, bem como o Projetó de
Venda de Gêneros Alimenícios da Agricultura Famitiar para Alimentação Escolar e docuÍnentos anexos,
estando à disposição para comprovação.

o.Áusul,A euNã - DA§ oBRrcAçôEs DA C0NTRATADA
a) Os mercadorias deverão ser rigorosameÍrt€ àqueles descritos na Chamada Pública, não seÍrdo ac€ito

em nenhuma hipótese, outro diverso dâquele.

b) Os preços cotados incluem todas as desp€sas de custo, seguro, frete, encargos fiscais, comerciais,
sociais e trabalhistas ou de qualquer outra nafitÍeza.

c) Durante a Vigência do contrato, a CONTRATADA deverá atendeÍ prontamente às ÍequisiçÕes e
especificaçôes deste TERMO DE REFERÊNCIA, a partir da solicitação através de ordem de
serviço,/requisição ô Setor solicitante.

Q Responsabilizar-se pela saúde dos funcionárim, encaÍgos trabalhistas, pÍeyidenciários, comerciais,
fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro pan g;arantsa de pessoas e
equipamentos sob sua responsabitidade, devendo apresentaÍ, de imediato, quando soliciÍâdos, todos
e quaisquer comprovantes de pagamento e quitação.

e) Responder integralmente pelas obÍigações contÍatuais, nos termos do afi.70 do Código de Processo
Civil, no caso de, em qualqueÍ hipoÍese, os empregados da CONTRATADA intentaÍem reclaÍnaçÕes
tÍabalhistas contra a ContÍatant€.

Í) Providenciar afastamento imediato, das dependências da sede da CONTRATANTE, de qualquer
empregado cuja permanência seja por ela corsiderada inconveniente.

t) Manter, na direçâo dos serviços, representânte ou pr€posto capacitado e idôneo que a represente,
integalmente, em todos os seus atos-

h) Apresentar, no caso de persoa juridica, a cada pagamento, quando houver fomecimento de mão de
obra, a quitação para com a Seguridade Social (CND) e FGTS.

i) Responsabilizar'se por todos os encargos sociais e trabalhistas-

j) Não prestar declarações ou infoÍmações sem préüa autorização por escrito da CONTRÁTANTE a
respeito do presente conúato e dos s€rviços a ele inerentes;

k) Cumprir os serviços confoÍme disposições do presente contrato;

l) lndenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Secretaria de Educãção ou a Prefeitura ou a
teÍceiros, poÍ ação ou omissão no fomecimento do presente Conúato.

m) Prestar as informaçóes e esclarecimentos sempre que solicitados pela Contratante.

CLÁUSULA DEESSEIS. DAs oBRIGAçÔES DA CoNTRATANIE
a) ResponsúilizaÍ-se pela lavratura do respectivo contrato e emissão da ordem de compra, com base

nas disposições da Lei 8.óóó193 e suas alterações.

b) Assegurar os reursos oÍçâmentários e financeiros para custear a presÍâção;
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c) Efetuar o pagamento dos Docurnentos de cobrança, no prazo acertado nas condiçõ€s de pagaÍre o,
desde que os mesmos sejam apresentados na conformidade nas normÍs contratuais e ob,servem as
exigênciâs da legislação aplicável;

d) Permitir o liwe acesso dos empregados, errarregados e/ou prepostos da C0NTRÂTADA paÍa a
execução dos serviços;

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados,
encarrqgados e/ou prepostos da GoNTRÂTADÀ, desde que ineÍentes ao objeto do contrato;

Q Pela inexecução parcial ou total do objeto desre conüato, a GONTRÁTANTE podE,Íá aphcaÍ à
CONTR.ATADA as penalidades de constanÍes do aÍr. 8ó e 87, da Lei n" 9.666/93 e alterações
posterior€s.

g) A mula cofltra$al fica esBbeleci da em lü/o (&z Wr cento) do valor total do contÍaúo.

h) o aEaso úos serviços implicará em multa diÁÍí^ k a,so/o ar*io por certo) dos serviços não
executados na daÍa aprazada, incidindo igual mula no caso de s€Íviços diveÍg€ntes dâs
especificaçÕes.

i) No segundo atraso, a CONTRATANTE poderá além da multa aplicar cumulativâmente a
advertência e a partir do terctiro, fica facultada a aplicâção da cumulada dâ suspensão de licitar e
impedimento de contratar com a AdministraÇão.

fl O valor das mulas será descontado diretâmente de quai«1uer créditos porveotura existentes em favor
da CONTRÁTADA, junto quaisquer órgãos ou entidades integrantes da Administação Pública
Municipal, a oitério do CONTRATANTE.

çr Áusul.A DEZESSETE -DA RESPONSABILIDADE pORDANOS:
E de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimenro de danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decoÍertes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo
ou reduzindo esta Íesponsabilidade à fiscalização.

O.ÁUSULA DEzoITo _ Do INTERESSE PÚBLIco:
O CONTRATANTE em razão da supÍeÍnacia dos inteÍess€s públicos sobre os interesses particulares pod€Íá:

a) Modificar unilateralmente o conEato para melhor adequação às finalidades de interesse públim,
respeitando os direitos do CONTRATADO;

b) Rescindir unilateralmente o contÍaÍo, nos
CONTRATADO;

casos de infração contratual ou inapúdão ô

c) Fiscalizar a execução do conúato;

O Aplicar sanções moúvadas pela inexecução total ou parcial do ajuste:

Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO, deve seÍ
respeitado o equilibrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da Íemuneração respectiva ou a
indenização por despes as já realizadas .

cuí,usura, onmNoyE - DAS MULTAS:
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá seÍ descontada dos pagamentos eventualmerte
devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmorte.

CLÁUSULA YI\TTE - DA FISCALIZAçÃO CoNm,ATUAL:
A fiscalização do presente Contrato ficará a cztgo ü S€cretariâ Municipal de Educação, do Cons€lho d€
A[imenÍação Escolar e outras entidades eventualmene designadas pelo FNDE.
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CLÁUSULA Ytr.ITE E UM _ DA LEGISLAçÃO APLICÁVEL:
O pÍesente contÍato rege-se, ainda, pela Chamada Pública n' 0Ol /?fr21, çla Resolução CD/FNDE t" 26/t3
e pela Lei n" 11.947 /09 e o dispositivo que a regulamente, em todos os seus teÍmos, a qual será aplicada,
também, onde o conúato foÍ omisso.

CI,ÁUSULA YNIE E DOIS - DO ADITAMENTO CONTRATUAL:
Este Contrato podeÍá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal enúe as partes, resguardadâ âs
suas condiçôes €ssenciais.

CLÁUSULA ytr{TE E ITÊs _ DAs coMT,MCAÇÔEs:
As comunicações com origem neste Contrato deverão ser formais e expressas, por escrito, que somente terá
validade se enviatla mediante ÍegistÍo de rec€biÍrEnto, transmitido pelas partes.

CI.ÁUSULA VINIE E QUATRO - DA RESCI§ÃO:
Este Contrato, desde que ob,servada a foÍnalJzz4Ão preliminar à sua efetivação, por escrio, consoante,
poderá ser rescindido, de pleno diÍeito, ind€p€ndentemente de notificaÉo ou interpelação judicial ou
exúaj udicial, nos seguintes casos:

Por acordo entre as pdtes;

Pela inobservância de qualquer de suas condiçôes;

Quaísçer dos motivos previstos em lei.

b

c

CLÁUSULA YN.ITE E CINCO _ DA YIGÊNCIA3
O presente contrato vigoraÍá na data da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 3l
de dezembro de 2022.

CLÁUSULA YIhITE E SEIS - DO FORO:
É competente o foro da Comarca de São Bernardo - MA para dirimir qualquer controversia que se originar
deste contrato.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em tÍês üas de igual teor e forma,
na presença de duas testemunhas.

), 2l de março de 2022

t.-,."_ L! (. 5^,lv- Po.,Çt
ANA LETICIA LOPES DA SIL

IESTEMUNHAS:
l.

CARV

.,

COOPRODUTASB
A PONTES


