
MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  PPRREESSIIDDEENNTTEE  BBEERRNNAARRDDEESS  

DDiivviissããoo  ddee  AAddmmiinniissttrraaççããoo  ee  PPllaanneejjaammeennttoo  
 

 

R. Cel. José S. Marcondes, 330 - Presidente Bernardes –SP / fone: (018) 3262-9999 - Telefax: (018) 3262-1022 
e-mail: administracao@presidentebernardes.sp.gov.br / CNPJ   55.251.185/0001-07 

PAÇO MUNICIPAL “ JUSTINO DE ANDRADE ” 

 

CONTRATO N.º 005/2017 

VALOR TOTAL R$ 50.800,00 (CINQUENTA MIL E OITOCENTOS REAIS) 

VIGÊNCIA: 14/03/2017 À 13/03/2018 (12 MESES) 

 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 

PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE 

 

O MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES, pessoa jurídica de direito público, com sede à Av. 

Coronel José Soares Marcondes, n. 330, inscrita no CNPJ sob n.º 55.251.185-0001/07, 

representada neste ato pelo Prefeito Municipal, LUCCAS INAGUE RODRIGUES, doravante 

denominado CONTRATANTE, e por outro lado ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES FILHOS DA 

TERRA - RODEIO, com sede a Comunidade de Assentamento Rodeio, s/n°, Bairro Dumontina, 

zona rural, em Presidente Bernardes-SP,inscrita no CNPJ n° 08.267.895/0001-37, representado 

pelo Sr. VITORINO MACHADO DE OLIVEIRA, portador da cédula de identidade RG n° 34.588.484-

x e do CPF n° 044.232.498-00 doravante denominado (a) CONTRATADO (A), fundamentados nas 

disposições da Lei nº 11.947/2009 e da Lei nº 8.666/93, e tendo em vista o que consta na Chamada 

Pública nº 002/2017, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

 

É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 

FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, 

verba FNDE/PNAE, pelo período de 12 meses, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, 

todos de acordo com a chamada pública n.º 002/2017, o qual fica fazendo parte integrante do 

presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: 

 

O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao 

CONTRATANTE conforme descrito na Cláusula terceira deste Contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: 

 

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$ 

50.800,00 (cinqüenta mil e oitocentos reais). 

 

a) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e 
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das Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega, 

consoante anexo deste Contrato.  

 

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 os 

encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas 

necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.  

 
 

ITEM PRODUTOS 
UN. QTDE 

VALOR 

UNIT. 
VALOR TOTAL 

1.  

ABOBRINHA VERDE – De 
primeira qualidade, tamanho 
médio, perfeito estado de 
desenvolvimento do aroma, 
tenra, cor e sabor próprio da 
variedade da espécie e grau 
de evolução e tamanho tal 
que lhe permita suportar a 
manipulação, turgescentes, 
intactas, o transporte e a 
conservação em condições 
adequadas para o consumo. 
Com ausência de sujidades, 
parasitos e larvas aderentes 
à superfície externa. 

Kg  800 R$ 3,00 R$ 2.400,00 

2.  

ALFACE – Tipo crespa, 
especial, com ou sem 
cabeça, frescas, em pé bem 
desenvolvido pesando 
aproximadamente 700g, 
firmes e bem desenvolvidas, 
apresentando grau de 
evolução completo do 
tamanho, aroma e cor 
próprias da espécie e 
variedade, livres de 
ferimentos ou defeitos, não 
estando danificadas por 
qualquer lesão de origem 
física ou mecânica que afete 
a sua aparência, com 
ausência de sujidades, 
parasitos e larvas. 

Mç 1200 R$ 2,80 R$ 3.360,00 

3.  

REPOLHO ROXO _ 
Tamanho médio, primeira 
qualidade, cabeças 
fechadas, sem ferimentos ou 
defeitos, tenros, sem 
manchas e com coloração 
uniforme, livres de terra nas 
folhas externas. 
 

pç 400 R$ 4,30 R$ 1.720,00 
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4.  

ABACAXI TIPO PEROLA _ 
Maduro, frutos de tamanho 
médio, no grau máximo de 
evolução no tamanho, aroma 
e sabor da espécie, 
uniforme, sem ferimentos ou  
defeitos. Pesando 
exatamente por unidade 
entre 1 a 1,5kg. de acordo 
com a resolução 12/78 da 
cnnpa. 

PÇ 600 R$ 6,50 R$ 3.900,00 

5.  

BETERRABA – Tubérculo 
no estado in natura, 
genuínas, sãs, de primeira 
qualidade, com folhas de 
tamanho médio, uniformes, 
tenros, sem corpos 
estranhos ou terra aderida à 
superfície externa, folhas 
inteiras, de coloração 
uniforme e sem manchas, 
apresentando grau de 
maturação tal que lhe 
permita suportar a 
manipulação, o transporte e 
a conservação em condições 
adequadas para o consumo, 
tenras, com ausência de 
sujidades, parasitos e larvas. 

Kg 800 R$ 2,20 R$ 1.760,00 

6.  

BATATA DOCE _ 
Branca/roxa, primeira 
qualidade, tamanho 
grandes ou médios, 
uniformes, inteiros, sem 
ferimentos ou defeitos, 
casca lisa e com brilho, 
sem corpos estranhos ou 
terra aderidos à 
superfície externa.  

 

kg 500 R$ 1,80 R$ 900,00 

7.  

CENOURA – Raiz tuberosa, 
suculenta, sem folhas, de 
primeira qualidade, tamanho 
médio no estado in natura, 
uniforme, sem ferimentos ou 
defeitos, tenras, sem corpos 
estranhos e terra aderida à 
superfície externa. 

Kg 1000 R$ 2,10 R$ 2.100,00 

8.  

CHUCHU -  Fruto de 
tamanho médio, com 
características íntegras e de 
primeira qualidade, inteiros, 
tenros, com coloração 
uniforme, apresentando grau 
de maturação tal que lhe 
permita suportar a 
manipulação, o transporte e 

Kg  800 R$ 4,00 R$ 3.200,00 
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a conservação em condições 
adequadas para o consumo. 
Com ausência de ferimentos 
ou defeitos, manchas, 
sujidades, parasitas e larvas. 

9.  

COUVE – Hortaliça fresca, 
com folhas íntegras e de 
primeira qualidade; limpa, 
lavada ou escovada, 
coloração uniforme, isenta 
de sujidades, insetos, 
parasitas e corpos estranhos 
aderidos à superfície 
externa. Não deve 
apresentar quaisquer lesões 
de origem física, mecânica 
ou biológica. Podendo ser 
orgânico. 

Mç 500 R$ 2,80 R$ 1.400,00 

10.  

GOIABA - Fruta de tamanho 
médio, fresco, apresentando 
grau de maturação tal que 
lhe permita suportar 
manipulação, o transporte e 
a conservação em condições 
adequadas para o consumo, 
,coloração uniforme, isento 
de sujidades, insetos, larvas 

Kg 500 R$ 6,00 R$ 3.000,00 

11.  

MAMÃO - De primeira 
qualidade, in natura, tipo 
formosa, fruto com 60% a 
80% do grau de maturação 
climatizado, tal que lhe 
permita suportar a 
manipulação, o transporte e 
a conservação em condições 
adequadas para o consumo, 
apresentando aroma e cor 
próprias da espécie e 
variedade, não estejam 
golpeadas ou danificadas por 
quaisquer lesões de origem 
física ou mecânica que 
afetem a sua aparência, com 
ausência de sujidades, 
parasitos, fungos e larvas. 

Pç 1200 R$ 3,20 R$ 3.840,00 

12.  

MANDIOCA – Tipo branca 
ou amarela, primeira 
qualidade, raízes grandes, 
no grau normal de evolução 
do tamanho, sabor e cor 
próprios da espécie, 
uniformes, frescas, sem 
cascas, sem ferimentos ou 
defeitos, cortadas em 
pedaços de 
aproximadamente 10 cm, 
não fibrosas, livre de 

Kg 1000 R$ 4,00 R$ 4.000,00 
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umidade, congeladas. 

13.  

PIMENTÃO – Fruto fresco 
de tamanho médio, com 
características íntegras e de 
primeira qualidade; verde, 
limpo, isento de sujidades, 
de parasitas, insetos, larvas 
e corpos estranhos aderidos 
à superfície externa. Não 
deve apresentar quaisquer 
lesões de origem física, 
mecânica ou biológica.  

Kg 580 R$ 2,50 R$ 1.450,00 

14.  

TOMATE – Tipo Santa Cruz, 
de primeira qualidade, 
tamanho médio a grande, 
tenros, sem manchas, com 
coloração uniforme e brilho 
apresentando grau de 
maturação aproximadamente 
60%, tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação 
em condições adequadas 
para o consumo, ausência 
de ferimentos ou defeitos, 
sujidades, parasitos, fungos 
e larvas. 

Kg 2000 R$ 2,60 R$ 5.200,00 

15.  

BERINJELA - legume 
suculenta, de tamanho 
médio no estado in natura, 
genuínas, isentas de 
sujidades, insetos, parasitas, 
larvas 

Kg 600 R$ 1,90 R$ 1.140,00 

16.  

VAGEM – Leguminosa 
capsular, plana, verde e lisa, 
de tamanho médio, com 
características íntegras e de 
primeira qualidade; fresca, 
limpa, coloração uniforme; 
aroma, cor e sabor típicos da 
espécie; isento de sujidades, 
de parasitas, insetos, larvas 
e corpos estranhos aderidos 
à superfície externa. Não 
deve apresentar quaisquer 
lesões de origem física, 
mecânica ou biológica. 

Kg 490 R$ 7,00 R$ 3.430,00 

17.  

CHEIRO VERDE – Salsinha 
e Cebolinha, lavadas em 
maços compostos com as 
duas hortaliças, frescas, sem 
folhas amareladas e secas, 
sem manchas escuras sem 
corpos estranhos aderidos 
às folhas.  

Mç 1000 R$ 2,80 R$ 2.800,00 

18.  
ALMEIRÃO - hortaliça 
fresca, com folhas íntegras e 

Mç 500 R$ 2,80 R$ 1.400,00 
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de primeira qualidade, limpa, 
lavada ou escovada, isenta 
de sujidades, insetos, 

19.  

PEPINO – fruto fresco de 
tamanho médio, com 
características íntegras e de 
primeira qualidade;limpo, 
isento de sujidades, insetos, 
parasitas e larvas 

Kg 1000 R$ 3,80 R$ 3.800,00 

 
VALOR TOTAL 

 

 
R$ 50.800,00 

 

 

CLÁUSULA QUARTA: 

 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações 

orçamentárias: 

 

020607.12.306.0011.2.020 – MANUTENÇÃO DOS SERVS DE MERENDA ESCOLAR 

3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO – 904 – R$ 42.000,00 –DESD. 907 

3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO C.F – 917 – R$ 260.000,00 - 918 

 

.CLÁUSULA QUINTA: 

 

O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula terceira, alínea "a", e após 

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

correspondente às entregas do mês anterior no prazo de 10 (dez) dias.  

 

CLÁUSULA SEXTA: 

 

O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no § 11 do artigo 45 da 

Resolução CD/FNDE nº 26/2013 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. 

 

CLÁUSULA SETIMA: 

 

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. 
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CLÁUSULA OITAVA: 

 

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 NONA: 

 

A inexecução total ou parcial do contrato poderá implicar sanções de advertência, multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do contrato, além das sanções especificadas nos incisos III e IV do 

artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, garantido o contraditório e ampla defesa. 

 

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: 

 

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do respectivo fiscal de contrato, da Secretaria 

Municipal de Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e 

outras entidades designadas pelo contratante ou pela legislação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 
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O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.º 002/2017, pela Resolução CD/FNDE 

nº 26/2013, alterada pela Resolução FNDE n. 04/2015 pela Lei nº 8.666/1993 e pela Lei nº 

11.947/2009, em todos os seus termos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 

 

Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, 

resguardadas as suas condições essenciais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 

 

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 QUARTA: 

 

Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, por carta, 

consoante Cláusula Décima Quinta, 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 motivo previstos em lei.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:  

 

O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos mediante o 

cronograma apresentado (Cláusula terceira) ou pelo período de 12 meses. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: 

 

É competente o Foro da Comarca de Presidente Bernardes-SP para dirimir qualquer controvérsia 

que se originar deste 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. 
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Presidente Bernardes – SP, 14 de março de 2017. 

 

 

 

___________________________________________________________ 

ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES FILHOS DA TERRA - RODEIO 

VITORINO MACHADO DE OLIVEIRA 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

______________________________________________ 

LUCCAS INAGUE RODRIGUES 

PREFEITO MUNICIPAL  

 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1. ________________________________________ 

 

 

2. ________________________________________ 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO  

ESTADO DE SÃO PAULO  

Órgão ou Entidade: Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes 

CONTRATO Nº 005/2017 

CHAMADA PUBLICA Nº 002/2017 

OBJETO: aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 

 

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES FILHOS DA TERRA – RODEIO, CNPJ n° 
08.267.895/0001-37 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES-SP, CNPJ nº 55.251,185/0001-07 

 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes 

do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e 

julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação 

processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos 

prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que 

couber. 

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a 

ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno 

do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o 

artigo 90 da Lei Complementar n°. 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a 

contagem dos prazos processuais. 

 

 

Presidente Bernardes – SP, 14 de março de 2017. 

 

 

 

 

LUCCAS INAGUE RODRIGUES  

Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes 

 
 
 
 
ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES FILHOS DA TERRA – RODEIO 
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