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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

coMtssÃo pERMANENTE DE LtC|TAÇÃO - CPL
CNPJ No 06. 1 25.389/0001 -88

CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR - ALIMENTAÇÁO ESCOLAR

CHAMADA PÚBLICA N" OOI/2021

Chamada Pública n'00112021, para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1'do art. 14 da Lei n" 11.94712009 e

Resolução do CD/FNDE n'2612013 - âtuâlizâdâ na Resolução CD/ FNDE n'041 2015.

A Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA, pessoa jurídica de direito público, com sede à

Praça Bemardo Coelho de Almeida, n'862 Centro, inscrita no CNPJ sob n.06.125.389/0001-88,
representada neste ato pelo Prefeito Municipal, o Seúor João Igor Vieira Carvalho, no uso de suas

prerrogativas legais e considerando o disposto no aÍ.14, da Lei n" 11.94712009 e Resolução do
CD/tr'NDE n'2612013 - atualizada na Resolução CD/ FNDE n'04/ 2015, através da Secretaria
Municipal de Educação, vem realizar Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da

Agricultura Familiar e do Empreendedor FaÍniliaÍ Rural, destinado ao atendimento do Programa

Nacional de Alimentação Escolar/Pnae, durante o ano de 2021. Os interessados (Grupos Formais,

Informais ou Fomecedores Individuais) deverão apresentar a documentação para habilitação e Projeto

de Venda no período de 1810812021 a 2l/09/2021), em dias de expediente, no horiíLrio das 08:00às

12:00h, onde serão recebidos os envelopes até às l0 horas, na Prefeitura - Setor de Licitações, com

endereço situado acima.

1. OBJETO
O objeto da presente Chamado Pública é a aqüsição de gôneros alimentícios da AgriculturaFamiliar
e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, conforme especificações dos gêneros alimentícios abaixo:

GÊNEROS ALIMENTÍCIoS A SEREM ADQUIRIDoS PARA ALTMENTAÇÃO EsCoLAR

LOTE OI

ITEM UND

ENSINO
INFANTIL

ENSINO
FUNDAMENTAL.

EJÀ E MAIS
EDUCAÇÃO.

ESPECIFICAÇÁO

*PRf,ÇO DE AQUISIÇAO

PREÇOS CONAB
VAI,oR
TOTÂL

QUANTIDADES MARANHÃO E LOCAL

I KG I50

ALFACE, Crespa, Íiesca,
tamaúo e coloração uniforme,
devendo ser bem desenvolvida,
firme e intacta, isenta de material
terroso, livre de resíduos de
fertilizantes, sujidades, parasitas e

larvas. sem danos ffsicos oriundos
do manuseio e transporte.

225 R$ 8,04 

I 

." ,,',"



Folha

R$ 2,24 R$ 1.008,00

u

2 KG 180
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ABÓBORA in natura, de boa
qualidade, sem lesões de origem
fisica ou mecânica, acondicionada
em embalagem apropriada

270

R$ 909,00

ABACAXI, in natua, de boa
qualidade, sem lesões de origem
fisica ou mecânica, acondicionada
em embalagem apropriada.

R$ 3,033 KG 120 180

R$ 5.84 R$ 2.628.004 KG 150 300

ACEROLÀ, in natura, de boa
qualidade, sem lesões de origem
fisica ou mecânica, acondicionada
em embalagem apropriada.

RS 1.430,005 KC l5 50

ALHO, Firme e intacto, sem

lesões de origem fisica,
perfurações e cortes, tamanho e

coloração uniforme, devendo ser
bem desenvolvido, isento de

sujidades, parasitas e larvas.

R$ 22,00

R$ 6.993.00KC 900 1800

BANANÀ PRATA, in natura tipo
prata madura de boa qualidade,
acondicionadas em embalagens
apropriadas

R$ 2,59

R$ 2,39 R$ 3.298,201 KG 450 930

BATATA DOCE, in natura, lisa,
lavada, de boa qualidade, sem

lesôes de origem flsica ou
mecânica

R$ 6.400.00KG 200

BATATÀ INGLESÀ, in natura,
lisa, lavad4 de boa qualidade, sem

lesões de origem fisica ou
mecânica.

R$ 8.00

R$ 1.170,00R$ 3.009 KG 150 240

BETERRABA, tamanho médio.
Casca firme, integra, Yermelho
marrom. Sem manchas,
perfurações, rachaduras, bolores,
parasitas ou yestígios de insetos.
Polpa íntegra, rosa priLrpura, firme,
sem manchas ou bolores, odor
característicos, sabor levemente
adocicado.

R$ 1.236.30

CENOURA, tamanho médio,
acondicionada em caixa com
aproximadamente 20 kg. Casca

íntegra, caracteríslica. cor laranja,
sem manchas roxas, amarelas,
verdes ou maÍTons, sem
perfurações, rachaduras ou
quebras, sem sujidades, bolores ou
vestigios de insetos.

R$ 3,17l0 KG t50 240

6.

8. 600
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CEBOLA COMUM (ln natura,
tipo branca, compacta e firme,
sem lesões de origem fisica ou
mecânica, perfurações e cortes,
tamanho e coloração uniformes,
devendo ser bem desenvolvida,
isenta de sujidades, parasitas e

larvas, acondicionada em
embal riadas

2',70 R$ 6.00 R$ 2.070.00

a

KG '75 2'70

CHEIRO-VERDE (Coloração
uniforme, fiesca, firme e intâcta,
isenta de enfermidades sujidades,
parasitas e larva)

R$ 6,76 R$2.332,20

l3 KG 450 1200

LARÀNJA, in natura, lavada, de
boa qualidade, sem lesões de
origem fisica ou mecânica,
acondicionadas em embalagens
apropriadas

RS 2,00 R$ 3.300,00

KG t20 375
LIMÃO, in natura, isento
su.jidades, acondicionadas
embalagens apropriadas

de
em R$ 3,59 R$ l .777,05

l5 KG 4000 9000

FRÀNGO congelado de primeira
qualidade, sem tempero, embalado
a Yácuo em pacote de lkg com selo
do órgão competente - SIF ou SIE

R$ 13.75 R$ 178.750,00

16. KG 300 630

MACAXEIRÂ, in natura, lavada,
de boa qualidade, sem lesôes de
origem ffsica ou mecânica,
acondicionadas em embalagens
apropriadas

R$ 3,1 r R$ 2.892.30

l7 KC 120 R$ 1.886,70450

MAMÃO FORIVIOSA, in natwa,
lavada, de boa qualidade, sem
lesões de origem flsica ou
mecânica, acondicionadas em

embalagens apropriadas

R$ 3.3 l

l8 R$ 6,77 R§ 2.877,25t50 275

MAXIXE, in natuÍa, lavada, de
boa qualidade, sem lesões de

origem fisica ou mecânica,
acondicionadas em embalagens
apropriadas

KG R$ 1,27 R$ 8.001,001800 45 00

MELANCIA, in natura, lavada, de

boa qualidade, sem lesões de
origem ffsica ou mecânica,
acondicionadas em embalagens
apropriadas

20 KG t50 275

MARÁCUJA, in natura, lavada,
de boa qualidade, sem lesões de

origem ffsica ou mecânica,
acondicionadas em embalagens
apropriadas

Rs 4,35 R$ 1.848,75

2l KG 2500 s000

MILHO VERDE, in natura,
lavada, de boa qualidade, sem
lesões de origem fisica ou
mecânica, acondicionadas em
embalagens apropriadas

R$ 3.98 R$ 29.850,00

12.

t4.

KG

19.
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22 KG 125

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

coMtssÃo PERMANENTE DE LTC|TAÇÃO - CPL
cNPJ No 06. 125.389/0001 -88

250

MURICI, in natua, lavada, de boa
qualidade, sem lesões de origem
fisica ou mecânica, acondicionadas
em embalagens apropriadas

R$ 6.01 R$ 2.253,75

KG R$ 3,s2 R$ 1.320,00150 225

PIMENTAO ,Verde, de
primeira qualidade, tamanho e

coloração uniformes, sem lesões

de origem fisica ou mecânica,
perfurações e coíes,
acondicionado em embalagens
apropriadas.

KG 60 360

POLPA DE FRUTA SABOR
ÀBÀCAXI em pacote de 5009,
produto devidamente rotulado e

identificado nos aspectos
qualitativo e quantitativo
indicando o prazo de validade,
marca comercial, procedência de
fabricação, informação
nutricional, nrlneÍo do registro no
órgâo competente

R$ 8.24 R$ 3.460,80

R$ 6,22 R$ 13.062,0025 KG 300 1800

POLPA DE FRUTA SABOR
ACEROLA em pacote de 5009,
produto devidamente Íotulado e

identificado nos aspectos
qualitativo e quantitativo
indicando o prazo de validade,
marca comercial, procedência de
fabricação, informaçâo
nuÍicional, número do registro no
órgão competente

KG t200 RS I 1.03 R$ 49.635,003300

27, KC 150

POLPA DE FRUTA SABOR
CAJU em pacote de 5009, produto
devidamente rotulado e

identihcado nos aspectos
qualitativo e quantitativo
indicando o prazo de validade,
marca comercial, procedência de
fabricação, informação
nutricional, número do registro no
órgão competente

R$ 6.741,00

23.

24.

I

26.

POLPA DE FRUTA SABOR I

CAJÁ em pacote de 500g. produto 
I

devidamente rotulado e 
I

identificado nos aspectos 
Iqualitativo e quantitativo 
I

indicando o prazo de validade. 
I

marca comercial. procedência de 
Ifabricaçâo, informaçào 
I

nutricional. número do registro no 
I

órgão competente 
I

900 R$ 6,42
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1800

POLPA DE TRUTA SABOR
GOIABA em pacote de 5009,
produto devidamente rotulado e

identificado nos aspectos
qualitativo e quantitativo
indicando o prazo de validade,
marca comercial, procedência de

fabricaçâo, informação
nunicional, número do registro no
órgão competente

R$ 6,24 R$ 13.104.00

29 KG 150 900

POLPA DE FRUTA SABOR
MARACUJÁ em pacote de 500g,
produto devidamente rotulado e

identificado nos aspectos
qualitativo e quantitativo
indicando o prazo de validade,
marca comercial, procedência de
fabricação, informação
nutricional, número do registro no
órgão competente

R$ 13.14 R$ r3.797,00

10. KG 45 180
QUIABO, in natura, isenta de
sujidades, acondicionadas em
embalagens apropriadas

RS 6.82 R$ 1.534,50

3l KG 120 300

TANGERINA, in natwa, lavada,
de boa qualidade, sem lesões de
origem fisica ou mecânica,
acondicionadas em embalagens
apropriadas

R$ 2,78 R$ r .167.60

KG 300 600
TOMATE, in natura, isenta de

sujidades, acondicionadas em
embalagens apropriadas

R$ 4,03 R$ 3.627,00

KG 270 R$ 4.341,60

FEUÃO, Tipo
eletronicamente,
embalado em
transparente.

l. selecionado
cor clara,

saco plástico RS 6.03

34 PCT 45 00

PÃO MASSA FINA - tipo Hot
Dog ou HambúÍguer, em
embalagem primária de 500g, com
l0 ulidades de 50 g cada.. Prazo de
validade minimo de 07 dias da data
da entrega.

R$ 4,80 R$ 30.240,00

35 LT 750

BEBIDA LÁCTEA, PToduto

obtido com a utilização de leite
líquido pasteurizado com polpa de
liutas, com adição de açúcar.
Ausente de substâncias estranhas.
Produto gelado, fermentado e sem
conservantes, LITRO.

R$ 12,00 R$ 30.600,00

R$ 43 8.5 s7,00

VALOR GLOBAL: R$ 438.5 S7,00(quatrocentos e trinta e oito mil, quinhentos e cinquenta e sete reais)

I

28.

32.

33. l-,
1800

1800

I
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Preço de aquisição é o valor a ser pago ao fomecedor da agricultura familiar. (Resolução CD/FNDE n" 04/2015, Art.29,

§3).

2, FONTE DE RECURSO

02 - Poder Executivo
07 _ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12361039020500000 - MANTENÇÀO DO PROHRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÁO
ESCOLAR. PNAE

Os Fomecedores da Agricultura Familiar poderão comercializar sua produção agrícola na forma de

Fomecedores Individuais, Grupos Informais e Grupos Formais, de acordo com o Art. 27 da Resolução

CD/FNDE Ít" 0412015.

ENVELOPE N'01 -HABILITAÇÁO DO GRUPO INFORMAL
O Grupo Informal deverá apresentar no Envelope no 01, os documentos abaixo relacionados, sob

pena de inabilitação:

I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;

II - o extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias;

III - o projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor

Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura de todos os agricultores participantes;

IV - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei especifica, quando for o caso; e

V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos agricultores

familiares relacionados no projeto de venda.

ENVELOPE N'01 - HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL
O Grupo Formal deverá apresentar no Envelope n" 01, os documentos abaixo relacionados, sob

pena de inabilitação:
I - a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;

II - o extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 dias;

I

rrucessqip4gg!tl!0il
Folha rll.r+
Rubíha 6.

3. HABILITAÇÂO »O FORNECEDOR

EIYVELOPE N' OOl - HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR INDIVIDUAL (NãO

organizado em grupo).
O Fomecedor Individual deverá apresentar no envelope n" 01 os documentos abaixo relacionados,

sob pena de inabilitação:

I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;

II - o extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias;

III - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor

Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura do agricultor participante;

IV - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei especifica, quando for o caso; e

V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção

própria, relacionada no projeto de venda.
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III - a prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e ao Fundo de

Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;

IV - as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgãocompetente;

V - o Projeto de Venda de Gêneros Alimenticios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar;

VI - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos

associados/cooperados ;

VII - a declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do atendimento do

limite individual de venda de seus cooperados/associados.

VIII - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; e

4. ENVELOPE N" 02 -PROJETO DE VENDA
4.1 - No Envelope n' 02 os Fomecedores Individuais, Grupos Informais ou Grupos Formais deverão

apresentar o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar conforme Anexo

IV (modelo da Resolução FNDE n." 0412015).

4.2 - A relaçáo dos proponenles dos projetos de venda será apresentada em sessão pública e registrada

em ata após o término do prazo de apresentação dos projetos. O resultado da seleção será publicado

02 dias após o prazo da publicação da relação dos proponentes e no pnvo de 05 dias o(s)

selecionado(s) será(ão) convocado(s) para assinatura do(s) contrato(s).

4.3 - O(s) projeto(s) de venda a ser(em) contratado(s) será(ão) selecionado(s) conforme critérios

estabelecidos pelo erÍ. 25 da Resolução.

Devem constar nos Projetos de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar o nome, o

CPF e no da DAP Física de cada agricultor familiar fomecedor quando se tratar de Fomecedor

Individual ou Grupo Informal, e o CNPJ E DAP jurídica da organização produtiva quando se tratar

de Grupo Formal.

Na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos constatada na abertura dos

envelopes poderá ser concedido abertura de prazo para sua regriaizaçáo de até 02 (dois) dias,

conforme análise da Comissão Julgadora.

5. CRITÉRIOS DE SELEÇÂO DOS BENEFICIÁRIOS
Para seleção, os projetos de venda habilitadas serão divididos em: grupo de projetos defornecedores

locais, grupo de projetos do território rural, grupo de projetos do estado, e grupo de propostas do País.

Entre os grupos de projetos, será observada 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 territóÍio rural terá prioridade sobre o do estado e do

País.

III - o grupo de projetos do estado terá prioridade sobre o do País.

Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para selegão:

I os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades

quilombolas, não havendo prioridade entre estes;

II - os fomecedores de gêneros alimentícios ceÍificados como orgânicos ou agroecológicos,

segundo a Lei n' 10.831, de 23 de dezembro de 2003;
III - os Grupos Formais (organizações produtivas detentoras de Declaração de Aptidão ao PRONAF

- DAP Jurídica) sobre os Grupos Informais (agricultores familiares, detentores de Declaração de

Aptidão ao PRONAF - DAP Física, organizados em grupos) e estes sobre os Fomecedores

,

R§lx.-:
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Individuais (detentores de DAP Física);

Caso a EEx. não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos do grupo de projetos de

fomecedores locais, estas deverão ser complementadas com os projetos dos demais grupos, em acordo

com os criterios de seleção e priorização citados nos itens 5.1 e 5.2.

No caso de empate entre grupos formais, terão prioridade otganizações com maior porcentagemde

agricultores familiares e/ou empreendedores familiares rurais no seu quadro de sócios, conforme DAP

Jurídica.

Em caso de persistir o empate, será realizado sorteio ou, em havendo consenso entre as partes, poderá

optar-se pela divisão no fomecimento dos produtos a serem adquiridos entre as organizações

finalistas.

6. LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS

A entrega dos gêneros alimenticios deverá respeitar o cronograma abaixo:

Produto Local de entrega Periodicidade de
entrega (semanal)

Alface Secretaria Municipal de
Educação

semanal

Abóbora Secretaria Municipal de

Educação

semanal

Abacaxi Secretaria MuniciPal de

Ed

semanal

Acerola
Secretaria Municipal de

Educação

semanaI

Alho Secretaria MuniciPal de semanal

Banana Prata Secretaria MuniciPal de
Educação

semanal

Batata Doce Secretaria MuniciPal de

Educação

semanal

Batata Inglesa
Secretaria MuniciPal de

Educação

semanal

Beterraba
Secretaria MuniciPal de

Educação

semanal

Cenoura Secretaria MuniciPal de

Educação

semanal

Cebola Secretaria MuniciPal de

Educação

semanal

Cheiro Verde Secretaria MuniciPal de
Educação

semanal

Laranja Secretaria MuniciPal de

Educação

semanal

Secretaria MuniciPal de

Ed ao

semanal

Frango Secretaria MuniciPal de
Educação

semanal

Limão
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Secretaria Municipal de
Educação

semanal

Mamão Secretaria Municipal de
Educação

semanal

Secretaria Municipal de
Educação

semanal

Melancia Secretaria Municipal de
Educação

semanal

Maracujá Secretaria Municipal de
Educação

semanal

Milho Verde Secretaria Municipal de
Educação

semanal

Murici Secretaria Municipal de
Educação

semanal

Pimentão Secretaria Municipal de
Educação

semanal

Polpâ de Frutas de
Abacaxi

Secretaria Municipal de
Educação

semanal

Polpa de Frutas de
Acerola

Secretaria Municipal de
Educação

semanal

Polpa de Frutas de Caja Secretaria Municipal de
Educação

semanal

Polpa de Frutâs de Caju Secretaria Municipal de
Educaçâo

semanal

Polpa de Frutas de Goiaba Secretaria Municipal de
Educação

semanal

Polpa de Frutâs de
Maracujá

Secretaria Municipal de
Educação

semanal

Quiabo Secretaria Municipal de
Educação

semanal

Tangerina Secretaria Municipal de
Educação

semanal

Tomate Secretaria Municipal de
Educação

semanal

Feijão Secretaria Municipal de
Educação

semanal

Pão Massa Fina Secretaria Municipal de
Educação

semanal

Bebida Lactea Secretaria Municipal de
Educação

semanal

7. PAGAMENTO

O pagamento se rá realizado até 10 dias após a última entrega do mês, através de Nota fiscal, mediante

apresentação de documento fiscal correspondente ao fomecimento efetuado, vedada à antecipação de

pagamento, para cada faturamento.

8. DTSPOSTÇÕES GERATS

Macaxeira

Maxixe
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A presente Chamada Pública poderá ser obtida nos seguintes locais: Prefeitura municipal e Secretaria

e Educação.

Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação sanitiiria (Í-ederal, estadual ou

municipal) específica para os alimentos de origem animal e vegetal.

O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural para a

alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de RS 20.000,00 (vinte mil reais), por

DAP/Ano,/Entidade Executora, e obedecerá as seguintes regras:

I - Para a comercialização com fomecedores individuais e grupos informais, os contratos individuais

firmados deverão respeitar o valor miíximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por DAP/Aro/E.Ex.
II - Para a comercialização com grupos lbrmais o montante máximo a ser contratado será oresultado

do número de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica multiplicado pelo limite individual de

comercialização, utilizando a seguinte formula: Valor máximo a ser contratado = node agricultores
familiares inscritos na DAP jurídica x R$ 20.000,00.

A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através de um Contrato de Aquisição de

Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar que estabelecerá com

clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos,

obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da chamada pública e da

proposta a que se vinculam, bem como do Capítulo III - Dos Contratos, da Lei 8.66611993.

o- MA, l8 de Agosto de 2021

Eliza ma
CPL

a a
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ANEXO I

Modelo Proposto de Contrato de Venda

CONTRATO N." /2021

a. O recebimento das mercadorias dar-se-á med

Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela

Contrato.

CSNTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÁO ESCOLAR/PNAE

A Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA, pessoa jurídica de direito público, com sede à Praça

Bernardo Coelho de Àlmeida, n.o 862, Centro inscrita no CNPJ sob n." 06.125.389/0001-88, representada

neste ato pelo Prefeito Municipal, o sr. João lgor Vieira carvalho, doravante denominado

C0NTRATANTE, e por outro lado (nome do grupo formal ou informal ou fornecedor individual).

com situado à Av. -, n.o-, em (município), inscrita no CNPJ sob n''-, (para grupo formal)' CPF

sob n.o-(grupo, infot ui, e individuais), doravante denominado (a) CONTRATADO (A)'

fundam-entaclôi nás disposições da Lei n' 11.94712009 e da Lei n'8.666/93, e tendo em vista o que consta

na Chamada Pública n" 0011202'1. resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que

seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA:
É ;É;;;.r" contratação a aquisição de GÊNERos ALIMENTiclos DA AGRICULTURA

FAMILIAR pARA ALIMENTAÇÂo r,'scomn, para alunos da rede de educação básica pública, verba

FNDE/PNAE, para o ano de 2o2L descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com

a chamada pibli.u n." OOllZO2l, o qual Íica fazendo parte integlante do presente contrato'

independentemente de anexação ou transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA:
o C0NTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao

CONTRATANTE conforme descrito na Cláusula Quarta deste Contrato'

CLÁUSULA TERCEIRA:
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do CONTRATADO, será de até RS 20'000'00 (vinte

mil reais) por DAp po. ano civi"l, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa Nacional

de Alimentação Escolar.

CLÁUSULA QUARTA:
pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo (no quadro), de Gêneros

Alimentícios da Agricultura taÀiiiar, o (a) GSNTRATADO (A) receberá o valor rotal de R§

iante apresentação do Termo de Recebimento e das Notas

alimentação no local de entrega, consoante anexo deste

b.opreçodeaquisiçãoéopreçopagoaofomecedordaagriculturafamiliarenocálculodopreçojá
devem eitar incluiaal as despesai cóm flete, recursos humanos e materiais, assim como com osencargos

fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao

cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato'
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cÉxpnos ,lr,rmENtictos A sEREM ADeurRrDos nARA ALTMENTAÇÃo ESCoLAR

ITENI T,NI)

ENSINO
INFÀNTIL

ENSINO
FUNDAMENTÀL,

EJA E MAIS
EDUcAÇÃo.

ESPECIFICAÇAO

*PREÇo DE AQUISIÇÁO

PREÇOS CONAB
VALOR
TOTAL

QUANTIDADES uluNHÃo o loclt

KG 225 150

ALFACE, Crespa, fiesca,

tamanho e coloração uniforme,
devendo ser bem desenvolvida.
firme e inlacta. isenta de material
terroso, liwe de resíduos de

fertilizantes, sujidades, parasitas e

larvas, sem danos fisicos oriundos
do manuseio e transporte

Rs 8.04 R$ 3.01s,00

2 KG 180 270

ABÓBORA in natur4 de boa
qualidade, sem lesões de origem
fisica ou mecânica, acondicionada
em embalagem apropriada

R$ 2,24 R§ 1.008,00

3 KG t20 180

ABACAXI, in natura, de boa

qualidade, sem lesões de origem
fisica ou mecânica, acondicionada
em embalagem apropriada.

R$ 3,03 R$ 909,00

KG 150 300

ACEROLA, in natur4 de boa

qualidade, sem lesões de origem
fisica ou mecânica, acondicionada

em embalagem apropriada.

R$ s,84 R$ 2.628,00

KG l5 50

ALHO, Firme e intacto, sem

lesões de origem flsica,
perfirrações e cortes, tamanho e

coloração uniforme, devendo ser

bem desenvolvido, isento de

sujidades, parasitas e larvas.

R$ 22,00 R$ 1.430,00

KG 900 1800

BANANA PRATA, in natwa tiPo

prata madura de boa qualidade,

acondicionadas em embalagens

apropriadas

R$ 2,s9 R$ 6.993,00

1 KC 450

BATATA DOCE. in natura.

lavada, de boa qualidade,

lesões de origem ffsica
mecânica

lisa,
sem

ou
R$ 2,39 R$ 3.298,20

8 KG 200 600

BATATA INGLESA. in natura,

lisa, lavada, de boa qualidade, sem

lesões de origem fisica ou

mecânica.

R$ 8,00 R$ 6.400,00

LOTE ()I

L

I

4.

5.

6.

930
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BETERRABA. tamaúo médio.
Casca firme, Íntegra, vermelho
maÍTom. Sem manchas,
perfurações, rachaduras, bolores,
parasitas ou vestÍgios de insetos.
Polpa íntegra, rosa púrpura, firme,
sem manchas ou bolores, odor
característicos, sabor levemente

adocicado.

240 R$ 3,00 Rs 1.170,00

R$ 1.236,30Rs 3,17240

CENOURÀ, tamanho médio,

acondicionada em caixa com
aproximadamente 20 kg. Casca

integra, característica, cor laranja,
sem manchas roxas, amarelas,

verdes ou maÍÍons, sem

perfirações, rachaduras ou
quebras, sem sujidades, bolores ou
vestígios de insetos.

10 KG

R$ 2.070,00R$ 6.00

CEBOLA COMUM (ln natura,

tipo bmnca, compacta e firme,
sem lesões de origem Íisica ou
mecânic4 perfurações e cortes,

tamaúo e coloraçâo uniformes,
devendo ser bem desenvolvida,
isenta de sujidades, parasitas e

larvas, acondicionada em

embalagens

2'.70KG

R$ 2.332,20R$ 6.76

CHEIRO-VERDE (Coloração

uniforme, fiesca, hrme e intactâ,

isenta de enfermidades sujidades,

parasitas e larva)

15 270KG

R$ 3.300,00R$ 2,00

LARANJA. in natura, lâvada,

boa qualidade, sem lesões de

origem Íisica ou mecânica,

acondicionadas em embalagens

de

apropriadas

,15 0 1200KG13

R$ 1.777,05Rs 3,s9
LIMÃO, in natur4 isento

sujidades, acondicionadas

embalagens aproPriadas

de
eml1 KG

R$ 178.750,00RS 13,75

FRANGO congelado de Primeira
qualidade, sem tempero, embalado

a vácuo em pacote de tkg com selo

do órgão competente - SIF ou SIE

9000KC 400015

R$ 2.892,30R$ 3,1I

MACAXEIRA, in natura, lavada,

de boa qualidade, sem lesões de

origem fisica ou mecânica,

acondicionadas em embalagens
adasa

63030016 KG

R$ 1.886,70R$ 3,31

MAMÃo FoRMOSA, in natua,
tavada, de boa qualidade, sem

lesões de origem fisica ou

mecânica, acondicionadas em

embalagens aproPriadas

4501201',7 KG

I

150

75ll.

12.

375r20
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MAXIXE, in natuÍa, lavada, de

boa qualidade, sem lesões de

origem fisica ou mecânica,

acondicionadas em embalagens

adas

2',7 5 R$ 6,77 R$ 2.877,25

R$ 8.001,00R$ 1,27

MELANCIA, in natura, lavada, de

boa qualidade, sem lesões de

origem fisica ou mecânica,

acondicionadas em embalagens
AS

KG 1800

R$ 1.848,75R$ 4,3s

in nanrra" lavada,

de boa qualidade, sem lesões de

origem fisica ou mecânica,

acondicionadas em embalagens

MARACUJ

27515020 KC

R$ 29.850,00RS 3.98

MILHO !aERDE, in naturq
lavada, de boa qualidade, sem

lesôes de origem ffsica ou

mecânica, acondicionadas em

embal riadas

5000KG 25 0021

R$ 2.2s3,75R$ 6,01

MURICI, in natura, Iavada, de boa

qualidade. sem lesões de origem

Íisica ou mecânica, acondicionadas

em embalagens aProPriadas

12522 KG

R$ 1.320,00R$ 3,52

PIMENTAO ,Verde, de

orimeira qualidade. tamanho e

àoloração uniformes, sem lesões

de origem fisica ou mecânica,

perfirações e cortes,

acondicionado em embalagens

t'

adas

225150KG23

R§ 3.460,80RS 8,24

POLPA DE FRUTA SABOR

ABACAXI em Pacote de 5009,

produto devidam€nte rotulado e

identificado nos asPectos

oualitativo e quantitativo

indicando o Prazo de validade.

marca comercial, Procedência de

fabricação, informação

nutricional, número do registro no

órgão comPetente

36060KC

R$ 13.062,00Rs 6,22

POLPA DE FRUTA SABOR
ACEROLA em Pacote de 5009'

produto devidamente rotulado e

identificado nos asPectos

oualitativo e quantitativo

indicando o Prazo de validade.

marca comercial, Procedência de

fabricação, informação

nutricional, número do registro no

órgão competente

t800300KG

I

450019.

250

24.

25.
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3300

POLPA DE FRUTA SABOR
CAJÁ em pacote de 5009, produto
deYidamente rotulado e

identificado nos aspectos

qualitativo e quantitativo
indicando o prazo de validade,
marca comercial, procedência de

fabricação, informação
nutricional, número do registro no
órgão competente

J il

26 KG R$ 11,03 R$ 49.635,00

R$ 6.741,00R$ 6.42

POLPA DE FRUTA SABOR
CAJU em pacote de 5009, produto

devidamente rotulado e

identificado nos aspectos

qualitativo e quantitativo
indicando o prazo de validade,
marca comercial, procedência de

fabricaçâo, informação
nutricional, número do registro no

órgão competente

150 900KG

R$ 13.104,00R$ 6,24

POLPA DE FRUTA SABOR
GOIABA em pacote de 5009,

produto devidamente rotulado e

identificado nos asPectos

qualitativo e quantitativo

indicando o prazo de validade,
marca comercial, procedência de

fabricação, informação
nutricional, número do registro no

órgão comPetente

300 1800KG28.

R$ 13.797,00R$ 13,14

POLPA DE FRUTA SABOR
MARACUJÁ em Pacote de 5009,

produto devidamente rotulado e

identificado nos aspectos

qualitativo e quantitativo

indicando o prazo de validade,

marca comercial, procedência de

fabricação, informação

nutricional, número do ÍegistÍo no

órgão comPetente

900KG 15029.

R$ 1.534,50R$ 6,82
QUIABO, in natura, isenta de

sujidades, acondicionadas em

embalagens apropriadas
180KG 45l0

R$ 1.167,60R$ 2,78

TANGERINA. in natura,

de boa qualidade, sem lesÓes de

origem flsica ou mecânica,

acondicionadas em embalagens

lavada,

iadas

3001203 t. KG

R$ 3.627,00Rs 4,03
TOMATE. in natura, isenta de

sujidades, acondicionadas em

embalagens aproPriadas
60030032

R$ 4.341,60Rs 6,03eletlonicamente.
embalado em

l. selecionado
cor clara,

saco plástico

FEIJ O, Tipo

tran

4502',70KG

1200

2',7 .

lKG
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34. PCT 1800 4500

PÀO MASSÁ FINA - tipo Hot
Dog ou Hambúrguer, em
embalagem primâria de 5009, com
l0 unidades de 50 g cada.. Prazo de

validade mínimo de 07 dias da data

R$ 4,80 Rs 30.240.00

da entre

CLÁUSULA QUINTA:
As despesas decoÍTentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

02 - Poder Executivo
07 SECRETAzuA MLTNICIPAL DE EDUCAÇÃO
t2361039020s00000 - MANTENÇÀO DO PROHRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO
ESCOLAR. PNAE

CLÁUSULA SEXTA:
O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta, alínea "a", e após a

tramitação do processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às

entregas do mês anterior.

CLÁUSULA SÉINNI:
O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do

CONTRATADO, está sujeito a pagamento de multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da

parcela vencida.

CLÁUSULA OITAVA:
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no § I 1 do artigo 45 da

Resolução CD/FNDE n" 2612013 as cópias das Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e

Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros

Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à

disposição para comprovação.

CLÁUSULÀNONA:
É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos causados ao

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo
ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.

Y

R$ 30.600,00750 1800

BEBIDA LÁCTEA, PToduto

obtido com a utilizaçâo de leite
líquido pasteurizâdo com polpa de

frutas, com adição de aÇúcar.

Ausente de substâncias estranhas.
Produto gelado, f€rmentado e sem

conservantes, LITRO.

R$ 12,00

R$ 438.557,00

VALOR GLOBAL: R$ 438.557,00(quatrocentos e trinta e oito mil, quinhentos e cinquenta e sete reais)

CLÁUSULA DÉCIMA:

35. LT
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O CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sobre os interesses particulares
poderá:

a. modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público,
respeitando os direitos do CONTRATADO;

b. rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do

CONTRATADO;

c. fiscalizar a execução do contrato;

d. aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;

Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada culpa do

CONTRATADO, deverá respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da

remuneraçâo respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos

eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA DÚCIMA SEGUNDA:
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do respectivo fiscal de contrato, da Secretaria Municipal

de Educaçáo, da 
-Entidade 

Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e outras entidades

designadas pelo contratante ou pela legislação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:
o presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n." ooll2o2l, pela Resolução GD/FNDE n'

26i11l6,pela Lei n" 9.66611993 e pela Lei n' 11.94712009, em todos os seus termos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:
Este Contrato poderá ser aáitado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardadas

as suas condições essenciais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:
As comunicações com orúem neste contrato deverão ser formais e expressas, por me_io de carta, que

somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento ou por fax, transmitido pelas partes'

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:
Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, por carta' consoante

Cláusula Décima euinta, poderá ser rescindido, áe pleno direito, independentemente de notificação ou

interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

a. por acordo entre as Partes;
b. pela inobservância de qualquer de suas condições;

c. por quaisquer dos motivos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:
o prerent" contrato vigorará da sua assinatura aÍé a entrega total dos produtos mediante o cronograma

apiesentado (Cláusula Quarta) ou até 3 I de dezembro de 2021 '

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:
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É competente o Foro da Comarca de São Bemardo - MA para dirimir qualquer controvérsia que se

originardeste contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e
forma, na presença de duas testemunhas.

CONTRATADO(S) (lndividual ou Grupo Informal)

CONTRATADA (Grupo Formal)

PREFEITO MUNICIPAL

]'ESTEMUNHAS:

CPF

2 CPF

São Bemardo - MA de-de-.

t.
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ANEXO II

auroogJ.êpu

Modelo de Projeto de Venda

Modelo proposto para os Grupos Formais

PNO.INTO oB ÍnNn,c. DE GilNERoS,IT-IMENTiCTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA
ALIMENTAÇÀO ESCOLAR/PNAE

IDENTIFICAÇAO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PUBLICA N" OOl/202I

l. Nome do Proponente 2. CNPJ:

3. Endereço 4. Município/UF
5. Email 6. DDD/Fone 7. CEP

8. N" DAP Jurídica 9. Banco 10. Agência I l. Conta N" da Conta

12. N" de Associados 13. N'de Associados de acordo com a Lei
n'11.32612006

14. N" de Associados com
DAP Física

15. Numero do representante legal I6. CPF:

18: Endereço 19. MunicípiofuF

2. CNPJ: 3. Municí io/UF1 Nome do Proponente
4.Enderego 5. Município/UF

6. Nome do representante e e-mail 7. CPF

l. Produto 2. Unidade 3. Quantidade 4. Preço de Aquisição Cronograma de

Entrega dos
Produtos

4.1 Unhário 4.2 Total

OBS Preço
publicado no
Edital n'
00v2020

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidos neste projeto e que as

informaçõe s acima conferem com as condições de fomecimento

Local e Data: Assinatura do Representante do Grupo Formal Fone/E-mail

-IDENTIFIC DO§

GRU?O. ORMAI

17. DDD/Fone

A

DE
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ÚT

Modelo proposto para os Grupos Informais

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIÀR PARA
ALIMENTAÇÁO ESCOLAWPNAE

IDENTIFICAÇÂO DA PROP.STA DE AT-N'iMENTO AO EDÍTAL/CHAMADA PÚBLICA N . OOI/202I

l. Nome do Proponente 2. CPF:

2. Endereço 4. MunicípiofuF 5. CEP

6. E-mail (quando houver) 7. DDD/Fone

8. Organização por Entidade Articuladora ( )Sim
( )Não

9. Nome da Entidade
Articuladora (quando houver)

10. E-mail/Fone

15. Numero do representante legal 16. CPF: 10. mail

l8: Endereço 19. Município/UF

I Nome do Agricultor (a) Familiar 3. CPF 3

D
A
P

4. BANCO 5 N' Agencia óN'
Conta
Corrente

I . Nome do Proponente 2. CNPJ: 3. Município

4 Endereço 5. FONE

6. Nome do rep resentante e e-mail 7. CPF

l. Identificadordo
Agricultor (a)
Familiar

2.Produto 3.

Unidade
4.

Quantidade

5. Preço de

Aquisição/Unitário
6. Valor

Total

Total
agricultor

Total
agricultor

rs

FORN§C§DORE§

DA DO

-REL DE FORNECEDOFõS E

I
I



Procece,., i)nuOO q tl.j0x
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1

Total do projeto
OBS. Preço publicado na Chamada Publica n" 001/2021

l. Produto 2.Unidade 3. Quantidade 4. Preço/Unidade 5. Valor Total
por Produto

Cronograma de
Entrega dos
Produtos

Total do
projeto:

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidos neste projeto e que as informações

acima conferem com as condições de fornecimento
Local e Data: Assinatura do Representante do Grupo Informal Fone/E-mail

CPF:

Local e Data: Assinaturas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

coMtssÃo pERMANENTE DE LTC|TAÇÃO - CpL
cNPJ No 06. 1 25.389/0001 -88

Agricultores (as) Fornecedores (as) do Grupo
Informal
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
coMrssÃo PERMANENTE DE LTCTTAÇÃO - CPL

cNPJ No 06. 1 25.389/0001 -88

Modelo proposto para os Fornecedores Individuais

PROJETO DE VENDA DE G NEROS ALIMENT CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARÂ
ALIMENTAÇÁO ESCOLAR/PNAE

O DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO ED]TAL/CHAMADA PIDENTIFICA BLTCA N " 001/2020

2. CPF:1 . Nome do Pro ente
5. CEP4 MunicípiofuF3.Endereço

8. E-mail (quando
houver

7. DDD/Fone6. No da DAP Física

I l. N'da Conta
Corrente

10. N" da Agência9. Banco

4. Preço de Aquisição Cronograma de

Entrega dos
Produtos

TotalUnitário

QuantidadeProdutos Unidade

Prego
publicado na

Chamada
Publica n'
00U2021

OBS

DE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MECIII _ IDENTIFICAÇ O DA ENTIDA

Municí loCNPJNome
FoneEndereço

CPFNome do Representante Legal

belecidos neste projeto e que as informaçõesDeclaro estar de acordo com as condições esta

acima conferem com as condi de fornecimento.
CPFAssinatura do Fomecedor lndividualLocal e Data:

DO

GRUPO.I}I}'ORMAi

PrC
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com

)l

sede
O(A) (nome do Grupo Formal) , CNPJ no

Rufrra

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

coMtssÃo PERMANENTE DE LtCrrAÇÃO - Cpr-
cNPJ No 06.125.389/000 1 -88

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO CONTROLE DO
ATENDIMENTO DO LIMITE INDIVIDUAL DE VENDA DOS

COOPERADOS/ASSOCIADOS (GRUPOS FORMAIS)

DAP jurídica no

neste ato representado(a) por (nome do

portador (a) da Cédula de Identidade RG no

-, 

cPF no nos termos do Estatuto Social, DECLARA que se

responsabilizará pelo controle do limite individual de venda de gêneros alimentícios dos Agricultores e

Empreendedores de Base Familiar Rural que compõem o quadro social desta Entidade, no valor de R$

20.000,00 (vinte mil reais) por DAP/ANO CIVIL/ ENTIDADE EXECUTORA referente à sua produção,

considerando os dispositivos da Lei no ll.94712009 e da Resolução CD/FNDE n'26/2013 que regem o

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE e demais documentos normativos, no que couber.

representante tegal de acordo com o Projeto de Venda)

Local, / /

Assinatura
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
coMrssÃo pERMANENTE DE LtC|TAÇÃO - CpL

CNPJ No 06. 1 25.389/0001 -88

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DO AGRICULTOR FAMILIAR
PRODUÇÃO PROPRIA GRUPOS FORMAIS

DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA (CHAMADA PÚBLICA NO-)

Eu sentante da Cooperativa./Associação
com CNPJ
Jurídica novno DAP

@i:;1il:J,X?l':1"*"::Í::ffiT:"j:"",Tí:ffi ')::::X,::
de produção dos cooperados/associados que possuem DAP fisica e compõem esta cooperativa/associação.

Local, I I

Assinatura

,. J.
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

coMtssÂo PERMANENTE DE LtCtrAÇÃO - CPL
cNPJ No 06. 1 25.389/000í -88

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÀO DO AGRICULTOR FAMILIAR

enoouçÃo pnOpnre pnna GRUPos iNpoRtuets ou FoRNECEDoRES INDIVIDUAIS

orcleneçÃo DE PRoDUÇÃo PRoPRIA (cHAMADA PÚBLtcA N' 

-)
CPF

E
no e DAP fisica n"

Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, que os gêneros
declaro, para fins de Participação no Progtama

alimentícios relacionados no projeto de venda em meu nome são oriundos de produção própria.

Local, I --l 

-

Assinatura


