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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRAçA BERNARDO COETHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: O6.125.389/0001-83

ITAL CHAI\trA.DA PLIBLICA N" 0ül:20?2ED

PROCESSO ADIIIINIST&{TrVO \ (]()O I 5 ]O2I CPL , PMSts MA

GLOSS RIO
Sempre que as palavras ou siglas indicadas abaixo aparecerem neste Édital, ou em quaisquer de seus anexos, terão osseguintes signifi cados:

COMII}SÃO: Comissão permanente de LicitaçAo

CONTRATÂDA: Entidade/Agricultor, húilitado nesta licitação, em favor da qual for a{iudicado o s€u objeto.

- CONTRÁTAIIII/ADMIMSTRÂçÃO: O Município de São Bernardo/MA.

FrscÂLzAÇÃo: Prefeitura Municipal de São B€rnaÍdo,/MA ou preposto, devidamente credenciado paÍa a realização dafiscaüzação do objeto desta licitação.

LICTTANTE/PRoPoNENTE: Empresa/Cooperaüva/Associação/Agricultor que apresenra pÍoposra para este c€rtame.

CHAMÂDA PÚBLICA DE coMPRA: é a comunicaçáo oficial feira pelo gestor, por meio de jomal, site na inteÍnet ou naforma-de m-uralde ampla cirnrlação para conhecimeú público das d.dd^il;;quiriia; a. gcÍleros âlimenúcios daagricultura familiar paÍa alimertação escolar, segundo aesôhçao crlt u' 465, d. 2, ;. ;;;;ãL zoto, pubticaoa no DiárioOficiâI da União em 25.08.2010.

PROJETO DE VENDA: modelo confome Anexo V da Resolução,/CD./FNDE n" 38, de t6 de julho de 2009.

A Prefeitura Municipal de São Bernardo, sitúâda na Praça Bemanlo Coefu de Almeida, gó2 - CeÍüÍo - São
Bemardo,zMA, atÍavés da Comissão Permanente de Licitação, iÍrsútuída poÍ PortaÍia do Poder Executivo Municipal de 0t dejaneiro de 2021, totna público, para conhecimento dos interessados que, de acordo com a Lei Federal no g.666, &. zl der-' junho de 1993 e suas alteraçÕes introduzidâs pela Lei no 8.s83, de o-a oe iunho de 1994, realizarà processo Licitatório deCIIÀMADA PúBLrcÀ r* üt/zozz. REGTDo pELA LEr N". 1i.s47/20r» E RESoLUÇÀoró; Fni;íN.
38/2OO9,ObJEIO:AQUIfiçÃO DE GÊNER"OS ÀLIMENTÍCIOS DA AGRICTJLTURA FAMILIÀR E
EMPREENDEDOR FÀMILIAR RtlRAL, PARA À MERENDA ESCOLAR.Os Grupos Formais/ Informais deverão
apresentar â documentação para habilitação e Projeto de Yenda do dia 17 de fevereiro de 2rizz, até o üa tt ae março ae iOii
Horários: 07h30minhs até as_i3h00min hs,( dias uteis) para recebeÍ os projetos dr venda. A úertuÍa.tos errvelopes ocorrerán* üx 16./03/2022, à§ 08h: 30min (oito horas e trirÍa mirutos), na sala da CPL da prefeitura Muniápal de São
Bernardo/MA no andereço acima citado.

2.1. Consrifui o objeto a AQUISI ODE OS AL
E EMPREENDEDOR T'AMILIAR RI]RAL, PARÂ A MERENDA ESCOLAR.

DA AGRICTILTT]RÂ FÁMILIÂR

3.FONTE DE RECI]RSOS
3.I. 12.3ó1.O39O.2O5O.OOOO. MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.PNAE
339030 _ MATERIAL DE CONSUMO.

4. CARACTEÚSTICÀS E QUANTIDÂDES DOS PRODUTOS
4.1, De acordo com os produtos contidos na Iista côm os respectivos prelos abaixo relacionados:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRAçA BERNAR"DO COELHO DE ALMEIDA t{O 862 - CENTRO _ SÃO BERNARDO/I,IA
CÍ{PJ: 06.125.389/0001-88

LISTA DE ALIMENTOS PARÂ PEDIDO
LOTE OI - FRIOS

ITEM ESPECIFICAÇÔES UND LIND }1I-R
fINT

VLR
TOTAL

I CARNE BOVINA DE I' _ COX
OSSO E COM BAIXO TEOR DE GORDURA, NO
MAXIMO l5olo NA SUA COMPOSTÇÁO E
uÁxruo DE 3o/o DE Ácua. EMseLacEN,l
PRIMÁRIA PLÁSTICA TRANSPARENTE,
ENTIQUETADAS DE ACORDO COM A
LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTENDO PESO, ,DATA DEDE VALIDADE, DADOS DO
PRODI,.TTOR, TIPO DE CARNE, DATA DO
PROCESSAMENTO, CONGELAMENTO DE
ACORDO COM O PROCE§O IGF
(INDIYTJSLLY QUICK FROZEN) . COR, ODOR
E TEXTURA CARACTERISTICOS E
AGRADAYEIS, SEM SINAIS DE
FERMFNTAÇÃO PÚTRIDA oU PARTES
ESVERDEADAS. PRAZO PARA CONSUMO
MINIMO DE Oó MESES NA DATA DE
ENTREGA, QUE DEVERÁ SER EM CAMINHÃO
REFRIGERÁDO E BEM HTCTENIZADO,
CONSERVANDO TEMPERATURÁ INFERIOR A
-12"C NO ATO DE ENTREGA. ENTREGA: DE
ACORDO COM A ORDEM DE
FORNECIMENTO.

O MOLE, SEM KG 500 .15,l0 22.550,N

2 E DE BOVINO SEM OSSO E
CARTILAGENS, PATINHO MOÍDO FRESCA,
COM POUCA QUANTIDADE DE GORDURA,
ISENTA DE SUJIDADES. PARASTTOS E
LARVAS. RESFIADA OU CONGEI-ADA DE
ACORDO COM O PROCESSO IGF
(INDTVUSLLY QUICK FROZEN) E
ACONDICIONADAS EM SACO6 PLASTICOS
DE POLIETILENO, DE MATERTAL ATÓXICO
TRANSPARENTE. COM PESO APROXIMADO
POR EMBALAGEM DE 2 KG. ÊMBALAGEM
ETIQUETADA, DE ACORDO COM A
LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTENDO PESO,
DATA DE VALIDADE, DADOS DO
PRODUTOR, TIPO DE CARNE, DATA DO
PROCESSAMENTO. PRAZO DE VALIDADE
MINMO DE 6 MESES A PARTIR DA DATA
DE ENTREGA, QUE DEVERÁ SER EM
CAMTNHÃO REFRIGERADO E BEM
HIGIEMZADO, CONSERVANDO
TEMPERATURA INFERIOR A .I2'C NO ATO
DE ENTRICA. ENTREGA: DE ACORDO COM
A ORDEM DE FORNECIMENTO.

CARN KG 3.000 34,00 102.000,00
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PREFEITURA MUNICXPAL DE SÃO BERHARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRAçA BERNARDO COETHO DE ATMEIDA T{O 862 - CENTRO - SÃO AENÍ{ANDO/I,IA
CilPJ: O6.125.389/mO1-88

3 FIGADO BOVINO CONGETADO
EMBALAGEM PLÁSTICA, CONTENDO I KG
DO PRODUTO ROTULADO DE ACORDO COM
A LEGISLAÇÃO YIGENTE,CONTENDO PESO,
DATA DE VALIDADE, DADOS DO
PRODUTOR, DATA DO PROCESSAMENTO.
PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE ó MESES
A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, QUE
DEVERÁ SER EM CAMINHÃO REFRIGERAbO
E BEM HIGIENIZADO, CONSERVANDO
TEMPERATURA INFER]OR A -I2'C NO ATO
DE ENTREGA. ENTREGA: DE ACORDO COM
A ORDEM DE FORNECIMENTO.

KG 1.000 19,90

1 FRANGO INTEIRO EM PEÇA UNICA,
FRESCO, COM ODOR, SABOR E COR
CARACTERÍSTICO, SEM C,ORDURAS.
EMBALADO EM SACO PLÁSTICO
TRANSPARENTE, COM EMBALAGEM
INDTYIDUAL DE I,5 KG 2 KG,
ENTIQUETADOS COM DATA DE VALIDADE,
PESO, DADOS DO PRODUTOR, DATA DE
PORCESSAMENTO.

r9.900,00

KG 10.000 18,50 185.000,00

5 PEITO DE FRANGO: SEM OSSO,
MAGRO, NÃO TEMPERADO, CONC

LIMPO,
ELADO,

PROVENIENTE DE AVES SADIAS, ABATIDAS
SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA,
APRESENTANDO COR E ODOR
CARACTERÍSTICOS. ISENTO DE: VESTÍG]O
DE DESCONGELAMENTO, COR
ESVERDEADA, ODOR FORTE E
DESAGRADÁWL, PARASITAS, SUJIDADES,
LARVAS E QUATQUER SUBSTÂNCIA
CONTAMINANTE. ACONDICIONADO EM
EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXICA,
RESISTENTE, PESO LIQUIDO DE I KG,
CONTENDO NA EMBALAGEM A
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO,
MARCA DO FABR]CANTE, PRAZO DE
VALIDADE, CARIMBOS OFICIAIS E SELO DE
INSPEÇ,A,O DO ORGÃO COMPETENTE E
DATA DE EMBALAGEM. VALIDADE MINIMA
DE 06 (SEIS) MESES, A CONTAR DA DATA DE
ENTREGA

KG 1.000 25,00 25.000,00

6 POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA
CONCENTRADA E CONGEIADA,
PRODUZIDA COM FRUTAS FRESCAS DE
órrua euAlrDADE, EMBALADAS EM
SACG POLIETILENO TRANSPARENTE DE
IKG OU 5 KG. COM INDENTIFICAÇÂO DO
PRODUTO, PRAZO DE YALIDAD, PESO
LIQUIDO. VAIIDADE DE 06 MESES DA DATA
DE ENTREGA, QUE DEVERÁ SER EM
CAMINHAO RIFRIGERADO E BEM
HIGIENZADO, CONSERVANDO
TEMPERATURA INFEzuOR A .Iz'C NO ATO
DE ENTREGA. ENTREGA: DE ACORDO COM

KG 2.000 7 ,24 14.480,00



PREFEITURA MUÍüCIPAL DE SÃO BERÍ{ARDO
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A ORDEM DE FORNECIMENTO.

7 POLPA DE FRUTA SABOR CAJA
CONCENTRADA E CONGELADA,
PRODUZIDA COM FRLNAS FRESCAS DE
OTMA QUALIDADE, EIITBALADAS EM
SACOS POLIETILENO TRANSPARNNTE DE
1KG OU 5 KG, COM INDENTIFICAÇÃO DO
PRODUTO, PRAZO DE YALIDAD, PESO
LIQU]DO. YALIDADE DE 06 MESES DA DATA
DE ENTREGA, QUE DEVENÁ SPN TIt
CAMINHÃO R.EFRIGERADO E BEM
HIGIENIZADO, CONSERVANDO
TEMPERATURA INFERIOR A -I2'C NO ATO
DE ENTREGA, ENTREGA: DE ACORDO COM
A ORDEM DE FORNECIMENTO.

KG 2.000 11,03 22.060,00

8 POLPA DE FRUTA SABOR CAru
CONCENTRADA E CONGELADA,
PRODUZDA COM FRUTAS FRESCAS DF]
ÓTTua QUALIDADE, EMBALADAS EM
SACOS POLIETILENO TRANSPARENTE DE
lKG OU 5 KG, COM INDENTIFICAÇÃO DO
PRODUTO, PRAZO DE VALIDAD, PESO
LIQUIDO. VALIDADE DE 06 MESES DA DATA
DE ENTREGA, QUE DEYERÁ SER EM
CAMDIHÂO REFRIGERADO E BEM
HIGIENIZADO, CONSERVANDO
TEMPERATURA INFERIOR A -I2OC NO ATO
DE ENTREGA. ENTREGA: DE ACORDO COM
A ORDEM DE FORNECIMENTO.

KG 1.500 6,42 9.630,00

9 POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA
CONCENTRADA E CONGELADA,
PRODUZIDA COM FRUTAS FRESCAS DE
OTMA QUALIDADE, EMBALADAS EM
SACOS POLIETILENO TRANSPARENTE DE
IKG OU 5 KG, COM INDENTIFICAÇÀO DO
PRODUTO, PRAZO DE VALIDAD, PESO
LIQUIDO. VALIDADE DE Oó MESES DA DATA
DE ENTREGA, QUE DEVEXÁ SST TL4
CAMINHÃO REFRIGERADO E BEM
HIGIENIZADO, CONSERVANDO
TEMPERATURA INFERIOR A -12'C NO ATO
DE ENTREGA. ENTREGA: DE ACORDO CoM
A ORDEM DE FORNECIMENTO,

KG 2.000 6,24 12.480,00



Processo: 1.011.010
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PREFEITURÂ MUNICIPAT DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRÂçA BERNARDO COETHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
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l0 POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJA
CONCENTRADA E CONGELADA,
PRODUZIDA COM FRUTAS FRESCAS DE
ÔTnm QUAIIDADE, EMBALADAS EM
SACOS POLIETILENO TRANSPARENTE DE
IKG OU 5 KG, COM INDENTIFICAÇÁO DO
PRODUTO, PRAZO DE VALIDAD, PESO
LIQUIDO. VAIIDADE DE 06 MESES DA DATA
DE ENTREGA, QUE DEYERÁ SER EM
CAMINHÂO REFRIGERADO E BEMHIGIENIZADO, CONSERVANDO
TEMPERATURA INFERIOR A .I2"C NO ATO
DE ENTREGA. ENTREGA: DE ACORDO COM

KG 2.000 13, l4

A ORDEM DE FORNECIMEN TO

26,280,N

SUBTOTAL I@I I
LISTA DE ALIMENTOS PARA PEDIDO

LOTE 02. PERECIVEIS

TTEM ESPECIFICAçÔES UND QNT
I grande selecionada fresca, de

boa qualidade, compacta, firme, tamaúo e coloração
uniforme, aroma, cor, típicos dâ espàie, em pefeito
estado de deseÍlvoÍümento, aparecencia isenta de
material terrosos, sujidades, parasitas, rachaduras,
corte§, perfuraçõB e umidades extema anormal,
assim como sem danos ãsicos e mecânicos oriundos

Abóbora - Moranga

de manuseio e

kg 1.000 t1, 4.320,00

2 Alface - fresca, de ótima qualidade , compacta, firme,
coloração uniforme,aroma, cor, úpicos da espécie, em
perfeito estado de desenvolümento. Não s€rão
permiúdos danos que lhe alteÍem a coÍfomação e
aparência- Necessita estaÍ is€nta de sujidades ,

cortes e

kg l .000 7 ,80 7.800,00

3 nana Pratâ -De primeira qualidade, in nutara, em
penca, sem ponta de cacho, tamarüo m&io a grande,
deverá apresentar grau de maturação que permita
suportar a manipulação, o transpoÍte e a conservação
em condiçÕes adequadas para p consumo , pÍocedente
de espécie sãdia, fresca, não estâr golpeadae
daniftcada por quaisquer lesões de origem fisica,
mecânica ou biológica que afetem sua aparência, estar
isenta de subsrancias terrosas, sujidades, parasitas,
larvas, odores estlanhos.

tsa kg 4.000 7 ,80 31.200,00

4 - grauda, selecionada, fresca,sem brotos,
de ótima qualidade, compactil, firme, coloração
uniforme, aÍoma, coÍ, úpicos da esffcíe, em perfeito
estado de desenvolümento. Não serão permiúdos
danos que lhe alterem a conformção e a aparência.
Necessita estar isenta de sujidades, parasitas,
lachadrya§, cortes e perfuraçÕes.

Batata doc€ kg 2.000 7 ,30 14.600,00



llubrica: 9.)
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Batata inglesa - gauda, selocionada, íiesca, sem
brotos, de ótima qualidade, oompacta, firme,
coloração uniforme, aroma, cor, tipicos da espécie,
em peÍfeiio estado de desenvolvimento. Não serão
permiúdos danos que lhe alterem a conformção e a
apaÍência. Necessita estar isenta de sujidades,

kg 2.000,00 7,00 14.000,00

rachaduras cortes e

5

6 Beterraba - selecionada, fresca, de ótima qualidade,
compacta, firme, coloÍação uniforme, aÍoma, cor,
tipicos da espécie, em perfeito estado de
desenvolvimento. Não serão permitidos danos que
lhe alrcrem a conformação e aparência. Necessita
estar isenta de sujidades , parasitas, rachaduÍas, coíes
e

kg 2.000 6,20 12.400,00

7 - tipo salada, lisa, com polpa intacta e limpa,
coloração e tamanho uniforme, dpicos da variedade,
sem brotos , rachaduras ou cortes rur casca, manchas,
machucados, bolores ou ouüos defeitos que possam
alterar sua aparência e qualidade- Liwe de sujidades,
mateÍial tenoso e de resíduos de feÍtilizantes. lsenta
de umidade extema anormal. De colheita recente.

Cebola kg 1.500 5,10 7.ó50,00

8 Ía - lisa, de colheita reL:ente, cúm polpa intacta
e limpa, coloração e tamaúo uniforme, úpicos ú
variedade, sem brotos , rachaduÍas ou cortes na casca,
manchas, maúucados, bolores ou ouúos defeitos que
possam alÍeraÍ sua aparência e qualidade. Liwe de
sujidades, material terroso e de residuos de
fertilizantes. kenta de umidad€ externa anoÍmal.

Certou kg 3.000 7,10 21.300,00

I Condimento colorau em pó - à base de urucum, em
pacotes pláúcos de l00g com identificação do
produto e fabricante, data de embalagem e pÍazo de
validade, acondicionados em fardos lacrados de I kg.
EspecificaçÕes impressas na própú embalagem.
Isento de mofo, odores estÍanhos, subctâncias nocivas
e qualquer outro tipo de impureza. Entrega: de acordo
com a ordem de fomecimento.

kg 500 18,00 9.000.00

l0 uchu - [isa, de colheita recente, com polpa intacta
e limpa, coloÍação e tamanho uniforme, @icos da
variedade, sem brotos , rachaduras ou cortes na casca,
manchas, machucados, bolores ou outros defeitos que
possam alterar sua aparência e qualid«le. Liwe de
sujidades, material terÍoso e de residuos de
fenilizantes. Isenta de umidade externa anormal.

Ch kg 1.000 3,70 3.700,00

u Cheho - verde (cebolinha e coentÍo), in natura,
fiescos, de ótima quúdade e tamanho médio. Inseta
de material t€rroso e unidade extema anormal.

kg 500 42,00 21.000,00
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t2 Farinha de mandioca grupo s€ca, subgrupo fina,
tipol. Embalagem plástica em pacorc de lkg,
ínüolados, com os dados de id€ntificação do produto,
marca do fab,ricânte, data de fabÍicação, prazo de
validade e peso liquido, recmbalados em fardo
lacrados de 30kg. Rotulagem de acordo com a
legislação ügente. Isento de mofo, odores estranhos,
substancias nocivas e qualquer outÍo tipo de
impureza. Prazo mínimo de validade de 12 meses a

kg 3.000 8,98 26.940,00

r da data de
l3 Laranja - Comum, de colheita rec€nte, com gÍau de

maturação tal que lhes permita suportaÍ tra$poÍte,
manipulação e conservaÇão adequada píua consumo
mediato e imediato, tamaúo m&io, apresentando
cor, tamanho e conformação uniformes , sem
manchas, machucados, boloÍes, sujidades, femrgem
ou outros defeitos que possam alterar sua apar€ncia e
qualidade. Liwe de residuos de fertilizantõ.

kg 2.000 3,25 6.500,00

l4 MaÉ - com grau médio de mâturação, com polpa
intacta e limpa, com colaração e tamanho uniforme
típims da variedade. Sem manchas, machucados,
rachaduras ou coÍtes na casca. Isenta de sujidades,
parasitas, larvas.

kg 2.000 6,92 13.840,00

l5 Macaxeira - de 1" qualidade, raízes grandes, no grau
normal de evolução no Amanho, sabor e cor própria
da espécie. Sem manchas, machucados, rachaduras
ou cortes Íxr casca. Isenta de sujidades e material
teroso.

kg 4.000 3,70 14.800,00

t6 Melancia - redondâ, gÍaúda com peso acima de l0
kg, fresca, de ótima qualidade, compacta, firme,
coloração uniforme, aroma, cor, típicos da espécie,
em perfeito estâdo de desenvolümento. Não serão
permitidos danos que lhe âlt€rem a conformção e a
aparência. Necessita estaÍ isenta de sujidades,
parasitas, Íachaduras, cortes e perfr.rÍaçõ'es.

kg 15.000 3 98 59_ 700,00

t7 Melão- com peso acima de 1.5 kg, ftesca, amarelo,
de ótima qualidade, compacta, firme, coloração
uniforme, aroma, cor, típicos dâ espécie, em perfeito
estado de desenvolümento. Não serão pernxtidos
danos que lhe alterem a conformção e a aparência.
Nec€ssita estar isenta de sujidades, parasitas,
rachaduras, cortes e perfurações.

kg 2.000 7 ,05 14.100,00

Processo: fDlQ,0tr0
Folha: O-ãL-*ttuur'iãl§F
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t8 Mamão Formosa - Mamão formosa comprido, classe
J, in naüra de ótima qualidade com saboÍ, aroma e
cor cara«eristica do especime. O pÍoduto deve ser
sem defeitos, bem desenvolüdo, aprcserrtâr tamanho,
cor e mnformacao uniformes- Não serão permitidos
manchas ou defeito na casca. Apresentar maturacao
tal que lheJ permita supoÍtâr a manipulacao,
tÍansporte e conservacao em condicoes adequadâ(
pzrra o consumo mediato e imediato; naoserao aceitos
com podridao, dano profundo, deformacao grave,
imaturo, ovariomultiplo. Nao conter substanciâ
terrosa, sujidades, parasitas, lârvas ou corpos
esÍanhos aderentes á superficie da cascâ; estar isentos
de umidade externa anormal, odor e sabor estÍanho;
esta-Í livres de residuos de fertilizantes; obedecer ao
CodigosanihÍio e demais normas e

kg 4.000 12,20 48.800,00

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

coÍnpacto, coloração verde escura ou verde escura
brilhante e uniforme. Limpo sem partes estragadas,
amassadas ou moles. Necessita estar isenta de
sujidades, parasitas, rachaduras, cortes e perfuraÇÕes.

kg 1000 3,98 3.9m.00

20 Pimentinha de cheiro - não ardosa, deve apresentar as
caracteristicas do cultivo bem foÍmadas, [imapas, com
coloraçâo propria da espercie, liwe de danos
mecanicos, fisiologicos, pragâ. Deve estar em perfeito
estado de conservação e matuÍaçáo.

kg 500 17,59 8.795,00

21 verde, comprimento maioÍ ou igual a
l0 cm e menor que 15 cm, deve apresentar as
caracteristicas do cultivo bem formadas, limapas, com
coloração propria da espercie, livre de danos
mecanicos, fisiologicos, praga- Deve estar em perfeito

Pimentão- Cor

estado de ema

kg 1.000 7 ,20 7.200,N

22 omate - do grupo oblongo ou redondo, gau médio
de amaduÍecimento (Tomate salada), classe media ou
grande. Dwe apresentar as caracteristicas do cultivo
bem formadas, Iimpas, com colorações próprías, livres
de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e estar em
p€rfeito estado d€ concervação e maturação.

T kg 2.500 8,98 22.450,00

t) Repolho verde ou roxo - em unidad€s com peso enúe
1100 e 2500 gramas cada, deve apresentar as
caracteristicas do cultivo bem formadas, limpas, com
colorações próprias, liwe de danos mecânicos,

kg 1.000 9,49 9.490,00

SUBTOTAL 383.565,00

LISTA DE ALIMENTOS PÁRA PEDIDO

LOTE 03 - PANIFICA

ITEM ESPECIFICA ES I]ND
YLR
TINT

vLR
TOTAL

t
I



42. A§ mercadorias deverão seÍ enEegues isentas de substâncias terrosas, sujidades ou corpos esúanhos adfridos
à superffcie externa, parasitas, larvas ou ouEos animais, umidade extema anormal, odoi e sabor esüanhos e
enfermidades, como também, deverão ser entregues de acordo com as seguintes quantidades especificadas no item 4. I
e de acordo com o cronograma, afixado na Escola e disponíbilizado oportunamente ao pÍodutor o qual só poderá ser
alterado mediante prévia comunicação poÍ parte da Secretaria Municipal de EducaçãozPrefein-rra Municipal de Sâo
Bernardo/MA e CONTRATADO, valoÍ total orçado Rt 872.395,00 (oitoceÍúos e sctenta e dois mil, tÍezeÍ11os e
noverta e cinco reais).

:LRE99 DE AQIII$ÇÃO (R$) é o preço a ser pago ao fomecedor da agriculrura familiar (Resolução CDIFNDE
N" 4/2015, Arr.29, § 3).

DA PÁTTICIPÀçÃO NA CEAMADA PÚBLICA
A forma de participação seÍá a definida nos termos da Resoluçío/cDl[NDE n" 26, de 17 de jurúo
de 2013.
As propostas serão recebidas em dois envelopes lacÍados (01 e 02) das 7:30 as 12:00 horas do duÍante
o período de 20(vinte) dias, no setor de liciração da prefeituÍa Municipal d€ são BemaÍdo/MA,
pelo(s) interessados, (Grupos Formais, lnformais ou Fomecedores Individuais), de acordo com a
DEMANDA DO PRODUTO COM QUANTIDADE, os quais deverão apresenraÍ a
documentação para a habittação dos Projetos & Venda.

5

Piocesso :Elc0,1l
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PREFEITURA MUI{ICXPAI DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALTTIEIDA NO 862 - CEN'TRO - SÃO BERNAR"DO/I,IA
CNPJ: 06.125.389/UlO1-88

und 100.000 0,50 50.000,00

5.1.

5.2.

5.2.1. Os fomecedores serão Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, detentores d€
Declaraçâo de Aptid,ito ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - DAp
Fisica e/ou Juridica, conforme a l,ei n" I L326, & 24 de jullho de 2006, e enquadrados no programa
Nacíonal de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, organizados em gnrpos formais
e/ou informais, os grupos candidaos à panicipação da Chamada pública deverão apresentar:

ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

Para a habilitação nesta Chamada Pública, os GRupos INFORMÀI§ DE AGRTCLILTORES
FAMILIARE§ deverão entregar os seguintes documentos:
a) FORNECEDOR INDIVIDUAL (não oÍganizado em grupo).

O Pornecedor Individual deverá apresentar nô envelope n" 01, os documentos abaixo relacionados,
sob pena de inabilitação:

L Prova de inscrição no Cadastro de pessoa Fisica (CpF);

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

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

pacote. Fúricação: máximo I dia

P

SUBTOTAL 50.000,00

TOTAL GERAL 872.395,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE O BERNARDO/MA
COMISSÂO PERMANENTE DE LICITAÇÀO / PR-EGÃO
CHAMADA PÚBLICA N'. OOI /2022

ENVELOPE "A" _ DOCUMENTOS PARA IIABILITAÇÂO

NOME DA LICITANTE:
CNPJ: TELEFONF, EMAIi.:

I

I

l

I

i
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PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO BERÍ{ARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRAçA BERI{ARDO COELHO DE ALMETDA No 862 - CEITTRO _ SÃO EERilARDO/MA
CNPJ: 06.15.389/0001-88

tr. Cópia da DAP principal ou extÍato da Declaração de aptidão ao Pronaf- DAP fisica do AgricultoÍ
Familiar participante, emitido nos últimos 60 (sess€nta) dias;

m. Declaração de que os gêneros alimenticios a serem errtregues são oriundos de produções píopria,
relacionadas no projeto de venda.

ry. Detlaração de responsabilidade pelo controle do atendimento do limite indiüdual de venda.
V. Prova de atendimento de requisitos pÍevisos em lei especial, quando for o caso.

b) HABILITAçÁO DO GRIIPO INFORMAL (rgricnltores oÍErrizarloe em gnr.pos)
O Grupo lnformal deverá apresentar no envelope n" 01, os documentos abaixo relacionados, sob penâ

de inabilitação:
I. Prova de inscrição no Cadasúo Nacional de Pesoa Jurídica (CNpJ);

tr. Exúato da Declaràção de Apti&to - DAP fisica, de cada Agricultor Familiar partrcipaate, emitido
nos últimos ó0 (sessenta) dias;

m. PÍojeto de Venda de Gêneros Alimenticios da Agricultura Familiar paÍa Alimentação Escolar,
elaborado conjuntamente entÍe o Grupo Informal e a Entidade Articuladora, constando o CPF. o n.
da DAP ffsica e assinado por todos os Agriculrores Familiares partícipanres;

ry. Declaração do seu representante lqal de responsabilidade pelo controle do atendimento do limite
indiüdual de venda de seus cooperados/associados.

V. Prova de atendimento de requisitos prevístos em lei especial, quando for o caso.

c) IIABILITAçÃO DO GRIJPO FORMAL (organizaçÕes proúrrivas derentoÍas d€ DAp. JuÍídic.).
O Grupo Formal deverá apresentar no envelope n" 01, os documentos abaixo relacionados, sob pena

de inabilitação:
I. Prova de inscriçâo no Cadasrro Nacional de Pessoa Jurídica (CNpJ);

II. Extrato dâ DeclaÍaÉo de Aptidão ao PRONAF - DAP Jurídica para associações e cooperativas,
emitido nos últimos ó0 (sess€nta) dia§;

m. cópias das certidÕes negativas junto ao INSS, FGTS, Receita Federal, superior Tribunal do
Trabalho e Díüda Ariva da União;

cópias ô ESTATLITO E ATA DE Po&§E DA ATUAL DIREToRTA da entidade registrada na
JTJNTA COMENCIÀL, NO CASO & COOPERATTVAS, OU CARTÓRIO DE RXGISTRO CIVIL
DE PEssoAs JURiDICAS, no caso de AssocIAçôES. No caso de empreendimenros famitiaÍes,
deverá ser apresentada cópia do coNTf,,ATo socIAL, registrado em cartório de Registro civil de
Pessoa Jurídica;
A declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos
associados./cooperados relacionados no Projeto de Venda;
A declaÍação do seu rE)resentante legal de Íesponsabilidade pelo controle do atendimento do limite
indivídual de venda de seus cooperados/associados;
Prova de atendimento de requisitos previsos em lei especiÍica, quando for o caso;

DeclaÍação de que os gêneros alimenticios a serem entregues são oriundos de produção própria,
relacionada no projeto de venda.

ENVELOPE'8" PROJETO DE VENDA

PREFEITURA MLIN ICIPAL DE O BERNARDO/MA

Y.

u.

vtr.

vItr.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITÀÇÃO /PREGÃO
CHAMADA PÚBLICA N". OOI/2022 CP

ry.
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PREFEITURA I,IUT{ICIPAL DE SÃO BERT{ARDO
ESTADO DO MARAÍ{HÃO

PRAçA BERT{ARI'O COELHO DE ATMEIDA NO 862 - CEÍ{TRO - SÃO BERruIRDO/MA
CÍ{PJ r 06. 125.389/OO0t-88

6.1. Na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos , constatada na abertura dos
envelopes, poderá ser concedida abeÍura de prazo paÍa a sua Íegularizaçã o de até 2 (dois) dias, mediante
aniílise da Comissão Julgadora.

a) FORNECEDOR INDIYIDUAL (não oÍEmizado em gnrpo).
Projeto de Venda de Gêneros Alimendcio§ da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar

Rural para alimentação escolar elaborado conjuntamente enÍe Fornecedores fnaiviauais e Entidade
AÍticuladora co.srando o CPF,.o n' da DAp fisica, os produros, unidade de ,"aa., àu-tia"o.,pÍeço/unidade, valor total com assinârurâ do agricultor panicipànte.
b) IIABILIIAÇÃO DO cRIJpO INFORMAL (agricuttôres organizados em gru.pos)

PÍojeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agriculnrra Familiar para 
-Alimentação 

EscolaÍ
elaborado conjuntamente entre o Grupo Informal e a Entídade AÍiculadora, cor»tando o cpn, o n; oa oar
fisica, os prcdutos, unidade de medida, quantidade, preço,runidade, valoi total e assinado'foi oaos os
Agricultores Familiares participantes;
c) EABILTTAçÃO r)o GRIIPO FORMAL (orgmizaçô€s pÍodutiv8§ deteÍtoa§ de DÂI). tuddica).

Projeto de Venda de GêneÍos Alimenúcios da Agriculrura Familíar para Alimentação E§cotaÍ
elaborado conjunramenE entre o Grupo Formal da Agriculrura Familiar e de Empreendedor Fimiiiar Rurale a Entidade A$icuradoÍa, coNtando o cpF, o nõ da DAp ffsica, os prodütos, uniaaae oe meaiaa,
quantidáde' preço/lu'lI,ü&, valoÍ totál e assinado poÍ todos os Agricultores Fàmiliares panicipaotes.
O A RELÀçÃO DO§ PROPONENTES DO-S PROJETO§-DE YENDÂ

SeÍá apresentada em s€ssão pública e regrstrada em atâ após o término do prazo de apresentação dosprojetos. o r€sulrado da seleção ser. á publicado 02 dias apàs o prazo da publicaçao da relação dospropoÍlentes e no prazo de no nuiximo de O8(oito) dias o(s) selecionado(s) será(ão) convocado(s) para
assinarura do§) contratoG). oG) pÍojeto(s) de vendá a se(em) contrarado(sy serí1ao; setecionuaoii)Grror.e
critérios estâbelecidos pelo art. 25 da Resoluçáo.

ENVELOPE "B" . PROJETO DE VENDA

NOMEDALICITANTE
CNPJ:
ENDEREÇO:

TELEFONE EMAIL

7,1. Apôs a habilitação, a Enridade Executora deveÍá fazer a seleção dos pÍojetos de venda, conforme os
criterios estabelecidos na Resol uÉo FNDE n" 26/2013 (e atualizados pela Resolução FNDE n.
0412015), abaixo relacionados. Para seleção, os pÍojetos de venda habilitados serão d.ivididos em:
grupo de pÍojetos de fornecedores locais, grupo de projetos do território rural, grupo de projetos do
estado, e grupo de pÍopostas do pais.

72. PRIORIDADEPARASELEçÃO.
a) Entre os grupos de projetos, será obseÍvada a seguinte ordem de prioridade para seleção: I - o grupo

de projetos de fomecedores locais terá prioridade sobre os demais grupos; II - o grupo de projetos de
fomecedores do território rural terá prioridade sob're o do estado e do PaÍs; III - o grupo de projetos
do estado terá prioridade sobre o do país.

b)Em cada grupo de projetos, será observadâ a seguinte ordem de prioridade para seleção:I - os assentamentos de reforma agrária, as comunidades üadicionais inàígenas á as comunidades
çilombolas, não havendo prioridâde entre estes;
II - os fornecedores de gêneros alimentícios ceíificados como orgânicos ou agroecológicos, segundo a Lei n.
10.831 , de 23 de dezÊ.mho de 2003.,

ftr -. o1 eruno-s formais (oÍganizaçÔes produtivas detentoras de DAP Jurídica) sobre os Grupos lnformais(agricultoÍes familiares DAP Fisica, oÍganizada em grupos) e e$es sobre os Fomecedores Individuais
(detentores de DAP Fisica, organizados em grupo).

I
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PREFEITURA TIíU'{ICIPAL DE SÃO EERI{ARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRÂçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA I{O 862. CEIITRO - SÃO BERJ{ARI'O/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

Caso a UEx., não obteúa as quantidades necessárias de produtos oriundos do grupo de projetos de
fornecedores locais, estas deveÍão ser complementadas com os projetos dos demais grufos, e, acoido 

"o, 
os

critérios de seleção e priorizáção citados nos item 7.2 - alinea a e b.
c) No caJo de empate entre Srupos formais, terão prioriúde organizaçôes com maior porcentagem de

agriculores familiares e/ou empreendedores familiares rurais no seu quaúo de sócios, conforme DAp
JurÍdica. Em caso de penistir o empaÍe, *râ rcalizado sorteio ou, em havendo consenso enÍe as
pâÍtes, poderá optaÍ-se pela divisão no forrrcimento dos produtos a serem adquiridos entre ,§
organizaÇÕes finalistas.

8.1. Os preços apresentados na Chamada Pública são previamente definidos pela Entidade Executora. e
são esses os preços que serao praúcadoa no âmbito dos contraÍos de aquisição de píodutos da
agricultura familiar, ou seja, o preço nilo é crltério de classiffcação.
o preço para a aquisição dos gêneros alimenticios será o que esúver o mais próximo ao preço de
Íeferência apontado na chamada pública, considerardo a qualidade do produto.

to.z.

8.3,1, Serão utilizados para composição do pÍeço de refeÍência:
I - o preço de aquisição será o preço médio pesquisado por, no mínimo, tÍês mercados em âmbito locat,
territorial, estadual, nessa ordem, priorizando a feira do pÍodutor da AgÍícultura Familiar, quaado houver.
II - Na deÍlnição dos preços de aquisição dos gêneros alimenúciós da Agricultura Familiar ezou dos
Empreendedores Familiares RuÍais ou suas organizaçÕes, deverá considerar ódos os insumos exigdos na
Chamada Pública, tais como, despesas com frete, embalagens, encaÍgos e quaisquer outros necessáriõs para o
fomecimento do produto.

!l - O: pteços dos projetos de venda diferentes dos preços de referência da Chamada Pública, a Unidade
Executora poderá solicitaÍ a ad€quaÇão dos proitos, com inclusão dos preços pÍeüstos no edital.

9.1. O EI{YELOPE N". 002 - PROJETO DE YENDA seÍá aberro na sala da CpL às 08h:30min (oito
horas e trinta minutos) do ló de março & 2022 em audiência pública, com elaboração de ATA (a ATA
deverá ser lalrada independ€nt€ de ser aprerntado ou não PROJETO DE VENDA).
92. Serão considerad"s pÍopostas classificadas, as que preencham as condições fixadas nesta Chamada

Pública.

9.3. Cada grupo de fomecedores (formal e/ou informal) deverá, obrigatoriamente, ofertar sua quantidadf
de âlimentos, com preço unitiirio, observando as condiçÕes fixadas nesta Chamada pública.

10.t. As amostras dos PÍodutos especificados nesta Chamada Públicá deveÍão ser entregues na Secretaria
Municipal de Edtração, até 02 dias após a finalização da chamada, paÍa avaliaçAo e seleção do
pÍoduto â ser adquirido, as quais deverão ser subm«idas a testes nec€ssiirios, imediatamente após a
fase de habilitaçâo.

O resultado da análise será pubÍicado em até 02 dias após o prazo da apresenlação das amostÍas.

11.1. A Prefeitura Municipal de São Bemardo/MA divu§ará o resultado do processo em até dois dias - 48
horas após a conclusão dos trabalhos desta chamada Pública o qual ficará fixado no euadro Murat
da Secretaria Municipal de Educaçâo por um período de 08 oito dias.

l?.l. Uma vez declarado vencedor, o Proponente Vendedor deverá assinar o Contrato de Comprae Vendâ
de gêneÍos alimenúcios, de acordo com o modelo constante no Anexo I

8.2.

!

DA§ ÁMOSTX.ÂS I)lO§ PX.ODtilo§

It. trESULTÂDO
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PREFEITURÂ MUÍIIICIPAL DE SÃO BERÍ{ARDO
ESTADO DO MARÁÍ{HÃO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CEilTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/OOO1-8S

12.2 O limit€ individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural deve respeitar o
valor máimo de R$ 20.000,00 (vinte mir reais) por Decraração de Apúdão ao pRoNAF (DA?).

13.1.

13.3.

13.2. o fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimenticios conforrne o disposto no padÍão d€
identidade e qualidade esabetecida na legislação vigente e as especificaçôes técnicâs elaboiadas pela
supervisão de Atimentação EscolaÍ. Estes deverão atender ao disposto na legislação sanitiiría
(federal, esadual ou municipal) específica para os alimentos de origem animal e vegetal.

O fornectdor se compromete a fomecer os gêneros alimentícios nos preços estabelecidos nesta
Chamada Pública a tÉ 3l de dezenbro k 202?;

l3'4. O foÍnecedor se compÍomete a fomecer os gêneros alimenticios para as escolas conforme
cronograma de enfega definido pela Secretaria Municipat de Educação.

14.1. Os eventos previstos nesta Chamada pública estão diretamente subordina dos à realizaçáo eao
sucesso das diversas etapas do processo. Na hipótese de ocorrência de fatos supervenientes à sua
publicacão, que possam vir a prejudicar o processo e./ou por determinação legal ou judicial, ou ainda
por decisão da Secretaria Municipal de EducaÇâo/prefeitura Municipal de São Bemardo,zMA
poderá havec

a) Adiamento do pÍocesso;

b) Revogação desta Chamada Pública ou suil modificação no todo ou em parte.

r5.1.

Os fomecedores que aderiÍem a este
Íegulatórias pâra tanto e que possuem
de declaração falsa, às penalidades da

proesso declaram que
artoização legal para

legislação civil e penal

atendem a todas as exigências leg:âis e
fazeÍ a propüta, sujeitando-se, em caso
aplicáveis.

das ofertas, objeto desta Chamada
pára todos os fins, que o regislÍo de

Observado o disposto acima, após a divutgação do resultado
Pública, Prefeitura Municipal de São BemaÍdo./MA considerará,
preços de §êneros alimenticios da agriculora familiar e do empreendedor familiar rural estará
concretizado.

ló.1. O pagamento será reúízado aré 5 (cinco) dias após a entrega do mês, através de Transferência
Eletrônica Disponível (TED) ou Documento de Ordem de Credito (DOC), mediante apresenração
de documento fiscal (Nota fiscal Elenônica) correspondente ao fomecimento efetuado, vedada à
antecipação de pagamento, para cada fau..uameÍrto.

17. DÂ§AMO§If,.A!'
17.1. A anáise das amostÍas tem o objetivo de verificar a equivalência do item ofertado âo solicitado;
17,2, As amostras serão analisadas por uma comissão de servidores especialmente designada paÍa este fim

pela autoridade competente. A comissão técnica deverá avaliar a conformidade das amosúas com as
especificaçÕes consantes do anexo, adotando os seguintes critêÍios:

a) Aúlise üsual do produo;
b) Conformidade técnica;
c) Resistência do material (quando aplicar);
d) Durúilidarh do material (quando aplicar);
e) Qualidade do produto (quando aplicar).

ISÀBILIDADE DOS FORNECEDORES

IILIDADE E IRRET(ÀTÁBILIDADE
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PREFEITURA MUNICXPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRÂçA BERNARDO COETHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SÃO BERÍ{ARDO/I,IA
CNPJ: 06.125.389/0,001-88

l7'3. Durante a análise dos produtos, a comissão técnica poderá adotar novos critérios objetivos de anátise,
conlorme a necessidade do momento, devidamente justificado no pareceÍ técnicá que compora o
processo.

17'4' A Administração pod€rá fazer testes com e$as amostr:rs para veriÍicar a qualidade do produto
apresentado de acordo com o anexo ôs produtos. Se o item for de matoial, será feito *à o".to
materiais para testes.

l7't' Não será feito qualquer pagamenÍo ou indenizâção referente às amostÍaJ, independentemente de
aceitar ou não a propo§h. Ca§o a proposta $a aceita, a amostÍa ficarâ raida na Secretaria
Municipal de Educação para compaÍaçâo de qualidade com as demais unidades a serem adquiridas.

I7.ó. A amostra ficará à disposição para que a licitanre a raire pessoalmente a amostra em até to (j*) aias.
Não sendo a amosúa procurada no prazo pro'isto, ela será inegrada ao patrimônio,zalmoxarifado
ou será descartada.

t7.7.

17.8.

t7.9.

Poderá ainda a secretaria Municipal de Educação soricitar, a qualquer momento durante a exe{ução
do objeto contratado, novas amostras, para o fim de comparai com os produtos que serão entÍegues,
podendo estas amostras serem sujeitas ás mesmas análises acima especificadas

o nâo cumprimento da entrega da documentação e das amostras, dentÍo dos pÍazos estabetecidos,
assim como a não aprovação das amostras acanetará desclassificação/inabilitação, sendo convocado
o licitante subsequente, e aJsim suc'essivarnente, otrservada a ordem de classificação.

ruSTIFICATIVA PEDIDO AMOSTRA
17.9.1. Quanto a esse quesito do editâr, a s€cÍetaria d€ Educação do Município de são Bemardo/MA

informa que "A jurisprudência consolidada do TCU é no senüdo de que a exigência ae apresentuçao
de amosÚas é admitida apenas na fase de classificação das propostas, somente ào li"itunta
proüsoriamente classificado em primeiro lugar e desde que de fàrma pÍeviamenG disciplinada e
detalhada no instrumeno convocatório". Respaldamos esse entendimento: Acórdltos l.isttzott-
Plenário,2.780/2011-2' cÀÍfia'?, 4.278/2009-1" càmaÂ. 1.332/2D7-ptenâno, 3.t30/2if,7-t câman
e ' ''rr :|ir - lá Câmara.

> o(s) licitante(s) classificado(s) em l" lugar deverá entregar através de Íepresentante legal ou
procuÍadoÍ credenciado pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar as amosüas
referidas na secretaria Municipar de Educação no prazo de 4g (quaienta e oitJ horasl apos a
convocação pela presidente da CpL ,

> As amostras serão apresentadas em invÓlucÍos lacrados e opacos, tendo no fÍontispício do invólucro
a seguinte descrição:

MTJNICIPAL DE EDUCA O_ CTIAMADA tc[ N" 001/2022SECRXTARJA

AMOSTRA DO LOTE: PRODUTO (ou) O PERE

> será emitido RECIBO DE ENTREGA DAS AMosrRAS, pelo servidor da secretâria de Educação
designado para esse fim.

> A avaliação dâs amostÍas ofenadas Ííerâ realizaü por pÍofissional nutricionisE da prefeitura
Municipal de são BernaÍdo/MA que verificará a conformidade da amostra com as especificacôes
técnicas e com a legi$lação de alimentos estabelecida pela Agência Nacional de vlgrlanciá Saniüíria -ANVISA do Ministério da Saúde - MS e pelo Ministério da AgricultuÍa, Pecuária"e Abastecimento
MAPA, que emitira parecer técnico devidamente datado e assinado, como também dará suporte
técnico a Presidente da cpl quando do julgamento de acEitaÉo da propostâ, em .etaçao as
caracteristicas exigidas para os gêneros aliÍneÍlúcios.

> Na aúlise visual, seráo consideradas as exigências da legislação ügente.

' I ullognqfo das amosEas jusrifica-se no que determina o § 4' do an. I5, da Resolução n. 032, de
I O/08/Oó CGPAE,/DIRAE,/FNDE-

lE.l. O fornecedor se compÍomete a entregaÍ os gêneros alimentÍcios nos preços estabelecidos nesta
Chamada Públíca aÉ 3l de dezembro ib 2U22 ol até a entÍega total dos produtos, ou
íomecimento acontecerá até o término da quantidade adquirida.

seJa, o
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PREFEITURA MU'{ICIPAI DE SÃO BERT{ARDO
ESTADO DO MARAÍ{HÃO

PRAçA BERT{ARDO COELHO DE ALMEIDA ilO 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.3E9/0001-88

l9'2' A presenÍe chamada Pública poderá ser obüda na Sala da cpl- da prefeirura Municipal de sãoBemardo, no endereço já citaó, no horário de 07:30 às l j:00.
19.3. Os produtos deverão ser todos de pÍimeira qualidade.
l9'4' os produtos alimenúcios deverão atender ào disposto na legislação sanitiíria (federal, estadual oumunicipal) especifica para os alimentos de origem animal e vegetal.l9'5' o limite indiüdual de venda do agÍiculoi familiar e do empreendedor fam;liar rural para aalimentação escorar deverá respeitaÍ o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mii reais;, por

DAP/Ano,/Enüdade Executora, e obedecerão as seguintes regras:
I - Para a comercialização com fomecedog llalyrauals e grupos informais, os contratos indiüduais firmadosdeverão respeitâÍ o valor máximo de R$ 20.000,00 (ünte rn'it iears;, por D Ap/Ano/E. Ex.rl.' Para a comercialização com grupos formais o montante ,úroo 

" 
seÍ confiatado será o resultado donúmero de agricútores familiares inscritos na DAP juridica multiplicado pelo limitã inivàua aecoÍnercialização, utilizando a seguinte fórmula:

YsIoÍ máximo a ser coúratado = no de agÍic.ltorcs faÉiliares inscritos na DAp j,rírtica x RrÍ ,o.0m,00.19.ó. A aquisição dos gêneros arimenícios será formarizada aúavés de u* ionriio o.-Àquiruo c.Gêneros Alimenticios rla__ Agricultura Familiar paÍa Alimenkção Escolar que esÉbelecerá com
clareza e precisão as condições 

_para 
sua execuçãó, expressas em cláusulas que definam os direitos,

obrigações e respon§abilidades das paÍt€s, em conformidade com os termos da chamada pública e daproposta a que se vinculam, bem como do capitulo Itr - Dos contratos, da Leig.o1il :ri6i.19.7. Quaisquer dúvidas serão sanadas pela Secretaria Municipal de Educação.
19.8. As entregas serão de acordo com as quântidâd€s estiputaaas, no item 4.1. de interesse do GrupoFormal e ou Informal, e de acordo com o cronograÍ', afixado na(s) rscota6l e aisponiu izaao

oportunamente ao agnculo-r /produtor o quat só poderá ser alterado mediante frévia comunicaçãopor parte da Secretaria Municipal de Educação/Prefeitura Municipal oe Sáo S€ÍnârdozÀ{a eCONTRÂTADO.

19.r. A participaçâo de qualquer proponeÍlte vencedor no pr@esso implica a acataçao áctta,incondicional, irrevogável e irreúatável dos seus termos, rqÍas e condições, assim como dm seus
anexos.

19.9.
19.10.

São BemaÍdo/MA,17 de feyeÍerrc & 2022.

Lima

Os produos serão conferidos, quanto ao peso e a qualidade, podendo ser devolvido
Fâz parte integrante do presente expediente:

Anexo I-MODELO DE PROJETO DE YENDA;
Aneio tr- MINUTA DO CONTRÂTO i
Anexo ltr- TERMO DE RECEBIMENTO;

l:ao_ l-v- DECLARAÇÂO DE pRODUçÁo pRópnrA; DECLARAçÃo Do sEUREPRESENTANTE LEGAL de responsúilidade pelo contÍole do aterrdimerúo do limite indivirtual dev€nda de seus coopcrados/ associados.

T
,/PMMA.

AÀIEXOI . TROJETO DS YE}{DA

II I II
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERflARIX}
ESTADO DO MARÂÍ{HÃO

PRÂçA BERNARDO COETHO DC ALMEIDA No 862 - CEilTRO - SÃO BERNARDO/MA
CÍ{PJ: 06.125.389/OOO1-88

OBS: , OBRTGATORIAMENTE , SER DE}'IDAMENTE PREENCHIDO.

PROJETO DE YENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
ALIMENTAÇÃO E§COLAR/PNAE

DA AGRICULTT]RA FAMILIAR PÂRA

IDENTTICAçÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA N'
r - TDENTTFTCAÇÃO DOS FORNECEDORES

GRUPOFORMAL

l. Nome do Proponente 2. CNPJ

3. Endereço 4. Mrmicipio/UF

5. Email ó, DDD/Fone 7. CEP

t. N" DAP Juúdica 9. Banco 10. Agência ll. N' da Conta

12. N" de Associados 13. N' de Associados de acordo com a Lei n"
11.326/?,W

14, No de Àssociados com DA?
Fisica

15. Nome do repres€ntante legal Ió. CPF 17. DDD/Fone
18. Endereço 19. Municipio/uF

tr - IDENTIFTCAçÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC
l. Nome da Entidade 2. CNPJ 3. Município/tIF
4. EndeÍeço 5, DDD/Fone
ó. Nom€ do repÍesentante e e-mail 7. CPF

m - RELAçÁO DE PRODUTOS

l. Produto Z. Unldade 3. Quantidade 4 Preço de Aquisição* 5. Cronograma de EntÍega do§
produtos

4. l. Unitário 4.2, Total

OBS: * Preço publicado no Edial n" 001/2021(o mesmo que consta na chamada pública)

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste pÍojeto e que as informaçÕes acima conferem com as
condiçôê de fomecimento.

Local e Data
Assinatura do Representante do Gmpo Formal

Fone,/E-mail:

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE

DA AGRICULTTIRA FAMILIÂR PARA

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAT,/CIIAMADA PÚBLICA N"
I - IDENTIFICAçÃO DOS FORNECEDORES

GRUPO INFORMAL



F'iocesso
Fulha:
llubrica:

PREFEITURA MUI{ICIPAI DE SÃO BERI{ARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRAçA BERT{ARDO COELHO DE AJ.MEIDA I{O 862 - CEilTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/000r-88

1. Norne do Pnrponentc 2, CPF

3. Endereço 4. Municipío / UF 5. CEP

ó. Emril (quando houver) 7. Fone

8. Organizado por Entidade Articuladora
O Sim O Não

9.Nome da Entidade
Artia adora (quando houver) 10. E-mail/Fone

II . FORNECEDORES PARTICIPANTES

l. Noúe do AgÍicultoÍ
(a) Familiar

2. CPF
3. DAP 4. Banco 5. N' Agencia 6. N" Coma

Correlte

IU- IDENTIFICAÇÃO DA ENTDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC
l. Nome da Entidade 2. CNPJ 3. Municipio
4. Endereço 5, DDD/Fone
ó. Nome do repÍesentante e e-mail 7. CPF

Itr. RXLAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODTITOS

l. Identificação do
Agricultor (a) Familiar 2. PÍ0íluto 3. Unidade 4. QuarÍidade

5. Preço de
Aquisição*
/Unidade

6,Valor Total

TotâI agricultor

Total agriqtltoÍ

Total agricultor

Total agricultor
Total agricultoÍ

Total agricultor

Total do pÍojeto

OBS: r Preço publicado no Edital n" 001/2021 (o mesmo que consta na chamada pública).

rv - ToTArtzAÇÃo PoR PRODr.rrO

l. Produto 2. Unidade 3. Quadidâde 4. Preço/Unidade 5. YaIoÍ Total poÍ Produto 6. Cronog'ama de
EntÍega dos Produtos

Total do projao:

Total agricultor

I
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERI{ARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRAçA BERNARDO COETHO DE AI.]IIEIDA NO 862 - CEilTRO - SÃO BERNARDO/MA
CÍ{PJ: O6.125.389/0001-8S

OBS: , OBRIGATORIAMENTE, SER DE11DAMENTE PREENCHIDO.

Declaro estar de acoÍdo com
condições de fornecimento.

as condiçÕes esúbelecidas nese projeto e que as infoÍmaçÕes acima conferem com as

Local e Data: Assinatura do Repres€ntante do Grupo Informal Fone/E-mail:
CPF:

Local e Data: Agricuttores (as) Fomecedores (as) do Grupo Informal AssinatuÍa

PROJETO DE YENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
ALIMENTAçÃO ESCOLAR,/PNAE

DA AGRICULTI]RA FAMILIAR PARA

IDENTIEICA DAo TPROPOS DEAçÃ ATENDTMENTO Ao ALEDIT CHAMADA PÚBLICA N'
I- IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

FORNECEDOR (A) INDTI'IDUAL

l. Nome do PÍoponearte 2. CPF

3. Endereço 4. Municipio /lJF 5.CEP

ó, N" da DAP Fisica 7. DDD/Fone 8.E-mail (quando houver)

9. Banco 10.N' da Agência 11.N" da Conta CoÍrente

II- Relação dos Produtos

Preço de Aquisiçáo"
PÍoduto Unidade Quantidade

Unitiirio Total
Cronograma de Entrega dos

produtos

OBS: * Preço púlicado no Edital no W /2AZl (o meslmo que consta na chamada pública).

m - TDENTTFICAçÃO DA ENTDADE EXECITTORA Do PNAE/FNDE/MEC
Nome CNPJ Município
Endereço Fone

Nome do Representante Legal CPF

Declaro estar de acordo com
condiçôes de fomecimerto.

as condiçÕes estabelecidas ne$e projeo e que as informações acima conferem com as

Local e Data: Assinatura do
f omecedor Individual CPF:

OBS: DEYERÁ, OBRIGATORIAMENTE, SER DEYIDAMENTE PRNENCHIDO.

,OPÁI E



PREFETTURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRÂçA BERNARDO COETHO DE ATMEIDA NO 862 - CENTRO _ SÃO BERNARDO/I,IA
CNPJ: 06.125.389/0001-83

CONTRATO N

n"- com sede

/2022

coNrRÂTO DE AQUr§rÇÃo DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS SEM LICITAÇÁO DA
ACRICT'LTT'RÂ FAMILIAR PARÂ A
ALIMENTAçÃO ESCOLAR.

o MUNICFIO DE SÃO BERNARDO - MÂ, pessoa jurÍdica de diÍeiro público, inscrito no cada§rÍoNacional de Pessoa Juídica sob o n"................ com sede na

§t ato represenada pelo Sr. Ordenador de despesa
, inscrito no Cadasüo Nacional de pessoas Fisicas sob o n"._ _, eportador da cédula de identidade Regisúo Geral no. _, rcsidenre e do.i"iliudo oot 

"idrãae 
SaoBernardo - MA, denominado de CONTRATANTE e _ esrabelecida na rua

inscrita no Cadastro Nacional de pessoa Jurídica sob o
aqui denominada deCONTRATADA, neste ato representada por seu rwrcsentante legal _ , brasileiro,

rnscnto no Cadastro Nacional de Pessoa Física sob o n,, residente e domiciliado
RESOLYEM celebrar este coffÍato, perantr .ls testemunhas e funda mentados nas disposiçÕeslÁ n' 11.947 /09 e na Resolução ,/CDIFNDE l" 26/ t3. NA CEAMADA PÚBLICA N" f/0I/2O22.

REGIDO PELA LEI N" 11.947 /zmg E RESOLU çÃo/cD/ FNDE N" 38/2Ws, paraAQUISrÇÃO DE
GÊNERoS ALIMENTÍCIoS DA AGRICUL TURA FAM]LIAR E EMPREENDEDOR }'AMILIAR
RURÂL, PARA A MERENDA ÊSCOLAR,C seus anexosJ na pÍoposta da CONTRATADA. tudo fazendo
paÍte deste contrato, independentemente de traíscrição e mediante as Cláusulas e condiçÕes a seguir

CI,ÁUSULA PRü,Gm,A . Do oBJETo:
E ObJCtO dCSA CONIÍAtAÇãO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICUL,I'URA
FAMILLAR E EMPREENDEDOR FAMTLTAR RURAL, PARA A MERENDA rscôiÀÀ, para o
atendimento ao PÍograma Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, ÍefeÍEÍrt e ú ano de m?2, descritos nos
itens enumerados no ANEXo tr - DEMÂNDA I}o pRoDlrro coM eUÂNTIDADE -pIiocRAMA/
EscoLA, todos de acordo com a Chamada pública n.' Nl /2022, o qr"i fi"" rrr.nao p-te int"g"nt" ao
presente conúato, independentemente de anexação ou tÍanscrição.

CLÁUSULA SEGTJNDA _ DAS OBRIGAçÔES:

!^lpryTIAI{PO se compromete a forrecer os gêneÍos alimenúcios da Agricutrura Familiar ao
CONTRATANTE conforme descrito no Pmjeto de venoa de Generos alimenúcios ãa agri"rttuà Fr-1i",paÍe integrante deste Insúumenro (ANÊXO I).

CLÁUSULA TERCEIRA _ DOS LIMITE§:
O limite indiúdual d€ venda de gêneros alimenúcios do Agricultor Familiar e d.o Empreendedor Familiar
Rural, nesre aro denominado CONTRATADO, sera de ate 

-ng 
20.000,00 lrinte ,if ..uí9 pà, OÃf po, anocivil, refeÍente à sua pÍoduÉo, conforme a legislação do programa Nacional ae arimenaiaá Escorir.'

CLÁUSULA QUARTA _ DA ENTREGA DAS MERCAf,'ORIAS:
o ini_cio para entÍega das mercadorias 

_ 
será imed.iatamenrc após o recebimento da ordem de Compra,

e;rpedida pela Secretaria Municipal de Educação sendo o prazo ào fomecimento ate o ierminá ã[Àtiaro.
adquirida ou ate 3 | de dezembro de 2022.

a) A entrega das mercadorias deverá ser feíta na Escola de acordo com a Chama da pubhca n 0l/2A2,
Anexo II e conforme cronogÍama, com quantidade e dias, afixado na Escola e disponibilizado
opoffunamente ao produtor contÍatado.

b) o recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do rERMo DE RECEBIMENTo
DA AGRICULTURA FAMILIAR e será recepcionada pela pessoa Íesponsável d€ recebimento da
alimentação defnido pela Escola.

piocesso:Í103.f 0à)
irciha: O8-)
Rubrica: 'R- __

ANEXO II
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PREFEITURA MUNICXPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/]IIA
CNPJ: O6.125.389/000r-88

12.361.0390.2016.0000 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA MERENDA
339030 MATERIAL DE CONSUMO.

CLÁUSI LA QUr.{TA - Do preço e do pagírmenro:
Pelo fomecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros
Aümentícios da Agricultura Famiüar, o coNTRATADo recrberá o valor totat de R$xxxxxxxx(xxxxxxxxxx).

5.1 Pagamentosserão efetuados até o 15" (#cimo quinto) diasubsequente a entrega dos produtos, mediante
apresentação daNota Fiscal, deüdamene aEstada por servidor responsável de recãbimento da Escola,
oÁusur,A sExrA -DA NECEssrDaor or'nrroruu,çÃb:
Os CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deveÍão informar ao
Ministério do Desenvolümento Agário - MDA os valores indiüduais de venda dos panicipantes do projeto
de Venda de Gêneros Alimendcios, consoante ao Projeto de Venda, em no máximo :b aiasãpOs a assinaiura
do contrato, por meio de ferramenta disponibiti?adâ pelo MDA.

CLÁUSULA sÉTtruA_DA CoMPosIçÁo DoS YALoRES:
No valor mencionado na Cláusula Sexta estão incluídas as despesas com fiete, recursos humanos e materiais,
assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, úúalhistas e previdenciários e quaisquer outras
despesas necessárias ao cumprimento das obrigaçÕes decoÍrentes do presente conüato.

CLÁUSULA OITAYA _ DAS DESPESAS:
As despesas decoÍrentes ô presente contrato correrão à conta do PROGAMA NACIONAL DE
ALIMENTAÇÂO ESCOLAR _ PNAE.

CLÁUSULA NoNA _ Do PR0CEDIMENTo DE PAGAMENTo:
o CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula euarta, alínea "b", e após a o
Rece-bimento das Notas Fiscais correspondente, efetuaná o seu pagamerto no valor referente ao TERüO DE
RECEBIMENToS DA AGBTCULTUnÁ FAMILIAR, medianre deposito em conra coÍrenreiro
confatante. Não será efeoado qualquer pagamento ao coNTRATADo enquanto houveÍ pendência de
liquidaÇào da obrigação financeiÍa em virtude de pemtidade ou inadimplência contratual.
CLÀUSI]LA DÊCIMA: DO PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:

a) O pagamento será efetuado aÉ o 15'(drcimo quinto) dia subsequente a entrega dos produtos,
mediante apresentâÉo da nota fiscal, devidamente atestada pelo servidor responsável pelo
recebimento da Escola.

b) O pagamento será efetuado, mediante deposito em conta coÍrente ao portador (pessoa fisica ou
juridica conforme o grupo).

c) Os encargos sociais estão inclusos nos valores constantes dâ proposta (projeto), em conformidade
com a legislação vigente.

0l 02 03 04 05 0ó 07 08
Nome do
ÀgÍic-ultor
Famili6l

CPF DAP Produto Unidade: Quantidade/
Unidade

Preço
PÍoposto Yalor Total

I

I I

{

I

l

I

I

I
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PREFETTURA MUÍ{IqPAT DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARAI{HÃO

PRAçA BERNARDO COETHO DE AI-].IEIDA NO 862 - CEt{TRO - SÃO BERflARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

d) A cada pagamento o credelciado deverá J'untâÍ à sua nota fiscat, as c€rtidões de regularidade fiscal
que lhe foram exigides na habilitação desra Chamada pública (no caso de Grupo Formal).

gáUSULA oNzE - DAS PENÂLIDADES:

9^C!lJl\{l{NTE que não seguir a forma de liberação de recursos paÍa pagamento do coNTRATADo
FORNECFDOR, deverâ pagar multa de 2o/o, mais juros de 0,1% ao ái", tôf.l o valor da parcela vencida.
Ressalvados os casos quando não efetivados os rpasses mensais de recursos do FNDE em tempo hiábil.

O-ÁUSULA DozE - DA INADIMPLÊNCIA Do C0NTRATANIE:
os clsos de inadimplência da CoNTRATANTE proceder-se-á conforme o s 1", do arr. 20 dâ Lei n"
11.94'7 /2009 e demais legislaçÕes relacionadas.

CLÁUSULA TREm . DA GUARDÀ DA DoCT,MENTAçÃo PELO CoNTRATADO: o
coNTRATADo FORNECEDO-R dever.á guardar pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, cópias
CONTRATADO FORNECEDOR deverá guaÍdaÍ pelo prazó minimo de 05 (cinco) anos, cápias das Notas
Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos participantes do Projeto de Venda de ôêneros ÁhmenticÍos da
Agriculnra Familiar para Alimentação Escolar, estando à disposição paÍa comprovação.

CI.ÁUSULA QUAToRZE - DA GUARDA DA Doct]MENTAÇÃo PELo CoNTRÁTANTE
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos das Noras Fircaís de Compra,
os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apÍesentados nas prestaçôes de contas, bem como o projetó de
Venda de Gêneros Alimenúcios da AgricultuÍa Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos,
estando à disposiÉo paÍa comprovação.

CLÁUSULA QUnIm. DAs oBRIGAçÔESDA CoNTRATADA
a) Os mercadorias d€verão seÍ rigorosamente àqueles drscritos na Chamada Pública, não sendo aceito

em neúuma hipótese, ouüo diverso daquele.

b) Os preços cotados incluem todâs as despesas de custo, seguro, frete, encargos fiscais, comerciais,
sociais e trabalhistas ou de qualquer outra natuÍeza.

c) Durante a Vigência do conúato, a CONTRATADA deverá atendeÍ pronramente às requisiçÕ€s e
especificações deste TERMO DE REFERÊNCIA, a panir dâ solicitação aúavés de oÍdem de
serviço/requisição do SetoÍ solicitante.

d) Responsabilizar-se pela saúde dos furrioúrios, encargos trabalhistas, previdenoários, comerciais,
fiscais, quer munícipais, estaduais ou krais, bem como pelo seguro para garantia de p€ssoas e
equipamentos sob sua resporsabilidade, d€vendo apresentaÍ, de imediato, quando solicitâdos, todos
e quaisquer comprovantes de pagamenlo e quiação.

e) Responder integalmente pelas obrigaçôes contÍatuais, nos termos do aÍi.'10 do Código de Processo
civil, no caso de, em qualquer hipórese, os empregados da CONTRATADA intenarem reclamações
trabalhistas contra a Contraante.

$ Proüdenciar afastamento imediato, das dependências da sede da CONTRATANTE, de qualquer
empregado cuja permanência seja por ela considerada inconveniente.

g) ManteÍ, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que a represente,
integralmente, em todos os seus atos.

h) ApresentaÍ, no caso de pessoa jurídica, a cada pagamento, quando houver fomecimeÍ)to de rnão de
obra, a quitaÉo para com a Seguridade Social (CND) e FGTS.

i) Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas.
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j) Não prestar declaraçÕes ou informaçÕes sem préüa autorização por escrito da CoNTRATANTE a
respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes;

k) Cumprir os serviços mnforme disposições do presente conúato;

l) Indenizar quaisquo danos ou prejuízos causados à Secretaria de Educação ou a prefeitura ou a
terceiros, poÍ ação ou omissâo no fomecimento do presenfe Contrato.

m) Prestar as informaç{es e esclarecimentos sempÍe que solicitados pela Contratante.

ctÁusutl przrSsEIS - DÀs OBRIGAçÕES DA coNTtrÂTANIE
a) Responsabilizar-se pela lavÍatuÍa do respativo conrato e emissão da ordem de compra, com base

nas disposiçÕes da Ifi 8.ó6ó,/93 e suas alteÍâçÕes.

b) AsseguÍaÍ os Íecursos orçamenfários e financeiros para custear a prestação;

c) Eferuar o pagamento dos Documentos de CobranÇa, no prazo acertado nas cond.içôes de pagamento.
desde que os mesmos sejam apresenrados na conformiúde nâs normas contratuais a óbcã*.rn ,.
exigências da legislação aplicável;

o Permiír o liwe acesso dos empregados, encarÍegados e./ou prepostos da CoNTRATÂDA para a
execução dos serviços;

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados,
encarÍegados e./ou prepostos dâ coNTf,ATADA, d€sde que inerentes ao objeto do contrato;

Q Pela inexecução paÍcial oü total do objeúo deste contÍato, a CoNTRATANTE poóerá apli(3r à
CoNTRATADA as penalidâdes de constanEs do an. g6 e 97, da r-et n" g.666/93 e alteraçÕes
posteíoÍes.

g) A multa contratual fica estabeleciü em lnlo (&z por cento) do valor total do contrato.

h) o atIaso nos serviços implicará em multa diária de 0,5% (meio por cento) dos serviços nâo
executados na daÍa aprazada, incidindo igual multa no caso de serviços divergentes das
especificaçaíes.

i) No segundo a&aso, a CoNTRATANTE poderá além da multa aplicar cumulativamente a
adveÍência e a partir do terceiro, ficâ facultada a aplicação da cumulada da suspensão de licitar e
impedimento de contratrÍ com a Administração.

j) O valor das multâs seÍá descontado diretamente de quaisquer crffitos porventura existentes em favoÍ
dâ CONTRÂTADA, junto quaisquer ôrgãos ou entidades integranres da Administração pübtica
Municipal, a criterio do CONTRATANTE.

CI-ÁUSULA DEASSETE . DA R-ESPONSABILIDADE POR DANOS:
É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento de danos causad.os ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou doto na execução do contrato, úo excluindo
ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.

CLÁUSULA DEzoITo _Do INTERESSE PTIBLICO:
O CONTRATANTE em raáo d.a supremacia dos interess€s públicos sobre os interesses paúiculares poderá:a) Modiflcar unilateralmente o contrato para melhor adequação às hnalidades áb interesse público,

respeitando os direitos do CONTRATADO;

b) Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de
CONTRATADO;

inftâção conúatual ou inaptid:lo do
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c) Fiscalizar a execução do contrato;

O Aplicar Mnções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;

Sempre que a CoNTRATANTE alterar ou rescindir o conrrato sem culpa do GoNTRATADO, deve ser
respeitado o equilíbrio econÔmico-financeiro, garantindolhe o aumento da remuneração respetiva ou a
indenização por despesas já realizadas.

CLÁUSULA DEANOYE - DAS M[]LTAS:
A mulra aplicada apÓs regular processo adminisraúvo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cob,rada judicialmente.

CLÁUSULA YDTTE - DA FISCALIZAçÃo CoNTRATUAL:
A fiscalização do presente Conú2to ficará a cargo da Secrearia Municipal de Educação, do Conselho de
Alimentação Escolar e outras entidades evetrtualmente designadâs pelo FtriDE.

CLÁUSULÀ Ytr..ITE E T,M - DA LEGISLAçÃo APLICÁVEL:
o pr€se,nte contmto rege*e, ainda, pela Chamada públic a n" aouzozl, Éa Resolução CDIFNDE ír" 26/13
e pela Lei n'_ 11.947/09 e o dispositivo que a Íegulamente, em todos ós seus te.mos, a qual sera apticada,
também, onde o contrato for omisso.

CLÁUSUI,A Ytr\TE E DOIS - DO ADITAMENTO CONTRÁTUÂL:
Este ContÍato poderá ser adifado a qualquer tempo, med.iante acordo formal enúe as partes, resguardada as
suas condições essenciais.

crÁusuLc, vnrTE E rT.Ês - DÀs CoMLJMCAÇôES:
As.comunicações com origem neste ContÍato deverâó ser formais e expressírs, por escrito, que somente terá
valídade se enviada mediante regisuo de recebirnento, tÍansmitido pelaspaÍtes. '

CLÁUSITLA Ytr\üE E QUATRo_DA REsCIsÃo:
Este Contrato, desde que obrservada a íotmahzaçío pretiminar à sua efetivação, por escrito, consoante,
nodef _9e1 ,rescildido, de pleno direito, independentemenre de notificação ôu 

-interpetaçao' 
;uí"i"t o,

extrajudicial, nos seguiÍltes casos:
a. Por acordo entre as partes;

b. Pela inobservância de qualquer de suas condiÇões;

c. Quaisquer dos motivos preüstos em lei.

CLÁUSULA vtrlTE E CINco -DA yIGÊNCIA:
o presente contrato úgorará na data da sua assinatura até a en[ega total dos produtos adquiridos ou até 3l
de dezembro & 2022.

CLÁUSULA YNTI E SEI§-DO FORO:
E competente o Foro da Comarca de Sâo Bemardo - MA para dirimir qualquer contÍovérsia que se onglnâÍ
deste contrato.

E, por estârem assim, justos e contratados,
na presença de duas testemuohas.

assinam o pres€nte instrumento em três vias de igual tmr e forma,

Sâo Bemardo (MA), _de- Ae Z0ZZ
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SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATÀDA

(Agri&dtoÍes no caso de grupo infonnal)

TESTEMUNHAS:
l.
2.

_,CNPJ_,Íepresentadâ por (nome do
representante lega.l), . CpF
_/ _/ _ ou durante o período & _/ _/ _ a _/ _/ _do(s)

Âtesto que (nome dÃ Enúdade Executora)

fomecedo(es),_
abaixo relacionados:

recebeu em
nom($ do(s)
dos produtos

N"

(*) Anexar notas fiscais ou recibos válidos

Nestes termos, os produtos entÍegues estão de acordo com o PÍojeto de Venda de Gêner6 Aümenticios da
AgricultuÍa FamiliaÍ paÍa Alimentação Escolar e tohlizam o valor de
R$

Declaro aínda que o(s) produto(s) recebido(s) está (ao) de acordo com os padÍões de qualidade aceitos por
esta ifftituição, pelo(9 qual (is) concedemos a ac€itabilidade, compÍomet€ndo-nos a dar a destinação final
aos produtos recóidos, conforme eskbelecido na aquisição da Agricultura Familiar para Atimentaçâo
Escolar, aprovado pelo CAE.

d€-de

RepÍesenÍante da Entidade ExecutoÍa Fomecedm (es)

Â}{EXO Itr . TERMO DE RECEBIME}i AGRICULTUAA FÁMILIAE

Prodúo I auanma* | uniaaue 
I

Valor Unitário 
I

Valor TotaI * 
i 

Data da Entre8a j

I

I I
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OBS: Deverá , otÍigatoÍiameÍrte, ser devidamerúe pr€enchido.

(Nome do PÍodutoÍ), inscrito no CPF N' e portador da
RG residente e domiciliado na unicipio de

f)ECLARA, para firs do disposto no Ediral de Chamada pública de
Compra de Gêneros Alimenúcios de Produtos da Agricultura Familiar n" 0fl/ZOZl, que os gêneros
alimenticios a serem entrques são oriundos de produção própria.

, 

-de

de 2022

Assinatura

Faiha: ORcl
i?.ubnca: Xl---

ÁNEXO IV. MODEI,ODE( )LARÀÇÀO DE PRODUCÃO TROPRIÂ DE ALIMEI{IOS


