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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

coMrssÃo PERMANENTE DE LtC|TAÇÃO - CpL
CNPJ No 06.125.389/0001-88

CoNTRATO N." 20210928001
Processo Administrativo n' 2021004112021

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,/PNAE

A Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA, pessoa jurídica de direito público, com sede à Praça
Bernardo Coelho de Almeida, n.o 862, Centro inscrita no CNPJ sob n.'06.125.389/0001-88, representada
neste ato pela Secretario Gestor da Municipal de Educação, o Sr. Francisco das Chagas Carvalho, CPF de
n" I 82.609.183-15, doravante denominado CONTRATANTE, e por outro lado ANA LETICIA LOPES
DA SILVA PONTES, portador (a) da Cédula de Identidade RG no 2.948.133 SSPPI, CPF no

049.606.743-50 representante da COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO
TABULEIROS DE SÃO BERNARDO- COOPRODUTASB, CNPJ NO 29.644.57510001.29, DAP
jurídica n' SDW 2964457500011402200936 com sede DT CUSTODIO LIMA SN - ZONA RURAL,
CEP: 65.560-000, MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA, doravante denominado (a)CONTRATADO (A),
fundamentados nas disposições da Lei no 11.94712009 e da Lei n'8.666/93, e tendo em vista o que consta
na Chamada Pública no 00112021, resolvem celebrar o presente contraÍo mediante as cláusulas que
seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA:
E objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTíCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÀO fSCOf a,n. para alunos da rede de educação básica pública, verba
FNDE/PNAE, para o ano de 2021, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com
a chamada pública n.o 00112021, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrigão.

CLÁUSULA SEGUNDA:
O CONTRATADO se compromeÍe 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 R$ 20.000,00 (vinte
mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa Nacional
de Alimentação Escolar.

b. O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no cálculo do preço já
devem estar incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como com osencargos

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

Jt

cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

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

Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$
438.557,00(quatrocentos e trinta e oito mil, quinhentos e cinquenta e sete reais).

a. O recebimento das mercadorias dar-se-á mediânte apresentação do Termo de Recebimento e das Notas
Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega, consoante anexo deste

Contrato.
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA Í\íUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
cNPJ No 06. 1 25.389/0001 -88

GÊNEROS ALIMENT|CIoS A SEREM ADQUIRIDoS PARA ALIMENTAÇÃo EScoLAR

LOTE OI

I'I'T]\I u\D
ENSINO
INFANTIL

ENSINO
FUNDAMENTAL,
EJA E MAIS
EDUCAÇÁO.

ESPECIFICAçÃO

*PREÇO DE AQUISIÇÁO

PREÇOS CONAB VALOR TOTAL

QUANTIDADES MARANHAO E LOCAL

I KG 22s

ALFACE, Crespa, fiesca,
tamanho e coloração uniforme,
devendo ser bem desenvolvida,
firme e intacta, isenta de material
terroso. liwe de resíduos de

fertilizantes, sujidades, parasitas e

larvas, sem danos fisicos oriundos
do manuseio e transporte.

R$ 8.04 R$ 3.015,00

2 KG 180 2',70

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

R$ 2,24 R$ r.008,00

KG I20 180

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

R§ 3,03 R$ 909.00

4 KG t50 300

ACEROLA, in natuÍa, de boa
qualidade, sem lesôes de origem
fisica ou mecânica, acondicionada
em embalagem apropriada.

R$ 5,84 R$ 2.628,00

KG 15 50

ALHO, Firme e intacto, sem

lesões de origem Íisic4
perfumções e cortes, tamanho e
coloração uniforme, devendo ser

bem desenvolvido, isento de

sujidades, parasitas e larvas.

RS 22,00 R$ 1.430,00

6 KG 900 1800

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

R$ 2,s9 R$ 6.993,00

,7 KG 450 930

BATATA DOCE, in natura,
lavada, de boa qualidade,
lesões de origem física
mecânica

lisa,
sem

ou
R$ 2,39 R$ 3.298,20

8 KG 200 600

BATÀTA INGLESA, in natura,
lisa, lavada, de boa qualidade, sem

lesões de origem fisica ou
mecânica.

R$ 8,00 R$ 6.400,00

150

5.
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9 KG 150 240

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
coMtssÃo PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

oNPJ No 06. 1 25.389/0001 -88

BETERRABA, tamaúo médio.

Casca firme, íntegra, vermelho
marrom. Sem manchas,
perfurações, rachaduras, bolores,
parasitas ou vestígios de insetos.
Polpa íntegra, rosa púrpur4 Íirme,
sem manchas ou bolores, odor
característicos, saboÍ levemente

adocicado.

R$ 3,00 R$ l .170.00

RS 1.236,30R$ 3,17

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

íntegra, caracteristica, cor laranja,

sem manchas roxas, amarelas,
verdes ou malrons. sem

perfurações, rachaduras ou
quebras, sem sujidades, bolores ou
vestigios de insetos.

KG 150 21010

R$ 2.070,00R$ 6,00

CEBOLA COMUM (In natura.

tipo branca, compacta e firme. sem

lesões de origem fisica ou

mecânica. perfuraçôes e cortes.

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

larvas, acondicionada em

embalagens apropriadas.

270ll KG '75

R$ 2.332,20R$ 6.76

CHEIRO-VERDE (Coloração

uniforme, fiesca, firÍne e intacta,

isenta de enferm idades sujidades,
parasitas e larva)

75 2'7012. KG

R$ 3.300,00R$ 2,00

LARANJA, in natura, lavada, de

boa qualidade, sem lesões de

origem fisica ou mecânica,

acondicionadas em embalagens

apropriadas

1200KG 450l3

R$ 1.777,05R$ 3,59
LIMÃO, in natura, isento de

sujidades, acondicionadas em

embalagens apropriadas
120 3'7 5KG

RS 178.750,00R$ 13,75

FRANGO congelado de Primeira
qualidade, sem tempero, embalado

a vácuo em pacote de lkg com selo

do órgão competente - SIF ou SIE

4000 9000l5 KG

R$ 2.892,30R$ 3,1I

MACAXEIRA' in natura, lavad4
de boa qualidade, sem lesões de

origem flsica ou mecânica,

acondicionadas em embalagens
300 630t6 KG

R$ 1.886,70R$ 3,31

MAMÃO FORMOSA. iN NAfuTA,

lavada, de boa qualidade, sem

lesões de origem fisica ou

mecânica, acondicionadas em

embalagens apropriadas

450KG 120

14.

17.
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO BERNARDO

coMrssÃo PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
cNPJ No 06. í 25.389/0001 -88

MÀXIXE, in natura, lavada, de

boa qualidade, sem lesões de

origem fisica ou mecânica,
acondicionadas em embalagens

R$ 6,77 R$ 2.877.2s

iadas

RS 8.001,00R$ 1,27r 800 4500

MELANCIA, in natura, lavada, de

boa qualidade, sem lesões de

origem fisica ou mecânic4
acondicionadas em embalagens
apropriadas

l9 KG

R$ 1.848,75R$ 4,35275

MARACUJÁ, in natura, lavada,

de boa qualidade, sem lesões de

origem flsica ou mecânica,

acondicionadas em embalagens
riadas

KG r 50

RS 29.850,00R$ 3.98

MILHO !'ERDE, in natura,

lavada, de boa qualidade, sem

lesões de origem ffsica ou

mecânica, acondicionadas em

er) ens adas

2500 5000KG

R$ 2.251.75R$ 6,01

MURICI, in natura, lavada, de boa

qualidade, sem lesôes de origem
física ou mecânica. acondicionadas

em embalagens aProPriadas

250KC t25

Rs 1.320,00R$ 3,52

PIMENTAO ,Verde, de l'
primeira qualidade, tamanho e

coloração uniformes, sem lesões

de origem flsica ou mecânica,

perfurações e coÍtes,

acondicionado em embalagens

a adas

225150KG

R$ 3.460,80R$ 8.24

POLPA DE FRUTA SABOR
ABACAXI 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

3606024

R$ 13.062,00R$ 6,22

POLPA DE FRUTA SABOR
ACEROLA 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, nuÍnero do regisho no

órgão competente

I80030025 KG

21.

22.

23.

KG
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3300

POLPA DE FRUTA SABOR
CAJÁ 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

R$ l 1,03

PÍoces3crd&Àl0gllrDü
Folhq_lgl__

R$ 49.63s,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

fabricação, informação
nutricional, número do registro no

órgão comPetente

150 90027 KG

R$ 13.104,00R$ 6,24

POLPA DE FRUTA SABOR
GOIABÀ em pacote de 5009,

produto devidamente rotulado e

identificado nos aspectos

qualitativo € quantitativo

indicando o prazo de validade,

maÍca comercial, procedência de

fabricação, informaçâo

nutricional, número do registro no

órgão competente

1800KG

R$ 13.797,00R$ 13,14

POLPA DE FRUTA SÁBOR
MARACUJÁ em Pacote de 5009,

produto devidaÍnente 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

90015029 KG

R$ 1.s34,s0R$ 6.82
QUIABO, in natura, isenta

sujidades, acondicionadas
embalagens aProPriadas

de

elÍt18045KG

R$ 1.167,60R$ 2,78

TANGERINA, in natura, lavada,

de boa qualidade, sem lesões de

origem ÍIsica ou mecânica,

acondicionadas em embalagens
300120KGlt

R$ 3.627,00R$ 4.03
TOMATE, in natura, isenta de

sujidades, acondicionadas em

embalagens aProPriadas
60030032 KG

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

l. selecionado
cor clara.

saco plástico

FEIJ O, Tipo

trans arente

4502',70KG33

30028.

I

30.
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34 PCT

CLÁUSULA SÉ,TIMA:
O CONTRATANTE que

CONTRATADO, está sujei

PÃo MAssA FINA - tipo Hot
Dog ou Hambúrguer, em

embalagem primária de 5009, com

l0 unidades de 50 g cada.. Prazo de

validade mínimo de 07 dias da data

da entIe a.

4500 R$ 4,80 R$ 30.240.00

CLAUSULA QUINTA:
As despesas deõorrentes do presente contrato corÍerão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

02 - Poder Executivo
07 _ SECRETARIA ML]NICIPAL DE EDUCAÇÃO
12361039020500000 - MANTENÇÃO DO |R6HRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO

ESCOLAR - PNAE

CLÁUSULA SEXTAT
o CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quarta, alínea "a", e após a

tramitação do p.ocesio iara instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às

entregas do mês anterior.

não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do

to u puguil*to de multa de 2%, máis juros de 0,1% ao dia' sobre o valor da

parcela vencida.

CLÁUSULA OITAVA:
oCoNTRATANTEsecomprometeemguardarpeloprazoestabelecidono§lldoartigo45da
n"*ruçao CD/INDE n 2e/2Otl us copiasia. Notas Fisôais de compra, os Termos de Recebimento e

Aceitabilidade, apresentados Ã f."roço"t de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros

Alimentícios da Agricultura F".ti; iara Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à

disposição para comprovação.

CLÁUSULA NONA:
À-de exclu.iru responsabilidade do GoNTRATADO o ressarcimento de danos causados ao

c9NTRATANTp ou a te."ei.*, ã""o.."rt". d" .ru culpa ou dolo na execução do contrato' não excluindo

ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização'

CLÁUSULA DÉCIMA:

R$ 30.600,00R$ r2,001800

BEBIDA LÁCTEA, Ploduto
obtido com a utilização de leite
líquido pasteurizado com polPa de

frutas, com adição de açúcar.

Ausente de substâncias estranhas.

Produto gelado, fermentado e sem

conservantes, LITRO.

LT '7 5035

Rs 438.5s7,00

VALOR GLOBAL: R$ 438.5 57,00(quatrocentos e trinta e oito mil, quinhentos e cinquenta e sete reâis)

1800

,r')
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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

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

de Educação, da Éntidade 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." 00112021, pela Resolução CD/FNDE no

2612016, pela Lei n" 5.666/1993 e pela Lei n' 11.94712009, em todos os seus termos.

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

as suas condições essenciais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio 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 Quinia, poderá ser rescindido, de 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 SETIMA:
O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos mediante o cronograma

apresentado (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 eforma,

na presença de duas testemunhas.

São Bemardo - MA, 28 de Setembro de 2021

--- o- /-.2 r.í^'çit-
ANA LETI

daá Vc- P@r.rE-
S

S CARVALHO
UCAÇÃO

TESTEMUNHAS:

CPF

PE DA SILVA
ASB
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CPF2


