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1.2. Fruta é o produto procedente da frutificação de uma planta sã,

destinado ao consumo, "in natura". O produto é designado, simplesmente, por

seus nomes comuns, exemplos: laranja, banana, pêssego.

Aos 11 dias do mês de abril, do ano de 2019 (dois mil e dezenove) , nesta
cidade de São Caetano do Sul, no Gabinete do Senhor Prefeito, situado na
Rua Eduardo Prado n. 201, Bairro Cerâmica, Cidade de São Caetano do Sul,
Estado de São Paulo, compareceram as partes entre si justas e pactuadas, a
saber: de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, pessoa
juridica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.
59.307.595/0001-75, neste ato representada pelo Resp. pelo Exp. da
Secretaria Municipal de Educação FABRICIO COUTINHO DE FARIA, brasileiro(a),

portador(a) da Cédula de Identidade RG n 32087908-2, inscrita no CPF/MF
sob o n 280.4 69.038-50,doravante denominado simplesmente "Contratante", e,
de outro lado, a DFRASSON COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, com
sede na Avenida dos Estados n. 2195, Box 54/55, Vila Metalúrgica, Santo
André, São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o- n. 07.360.766/0001-26,
Inscrição Estadual n. 626.771.240.113, neste ato, representada por seu
sócio diretor JÚLIO CÉSAR DA COSTA PEREIRA, brasileiro, casado, empresário,

portador da Cédula de Identidade RG n. 34.149.316-8 SSP/SP, inscrito no
CPF/MF n. 266.639.528-52 doravante denominada simplesmente "Contratada",

as quais, na presença das testemunhas adiante nomeadas e assinadas,
resolvem firmar o presente contrato, mediante as cláusulas e condições que
mutuamente aceitam e outorgam, que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO VALOR

1.1.  Contratação de Empresa para o Fornecimento de Gêneros Alimentícios

(Hortifrutigranjeiros) para a Merenda Escolar com entrega ponto a ponto,

conforme quantidades e especificações técnicas e descritas abaixo:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O

FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

(HORTIFRUTIGRANJEIROS) PARA A MERENDA

ESCOLAR COM ENTREGA PONTO A PONTO, QUE

ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE

SÃO CAETANO DO SUL E A EMPRESA DFRASSON

COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA -

ME, REFERENTE, ORIUNDA DO PROCESSO N.

21949/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N.

05/2019.
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1.4. Entende-se o ovo de galinha em casca, sendo os demais acompanhados da

indicação da espécie de que procedem. 0 ovo será classificado em grupos,

classes e tipos, segundo a coloração da casca, qualidade e peso, de acordo

com as especificações que ora se estabelecem. Produto fresco de ave

galinácea, tipo grande, integro, sem manchas ou sujidades, de tamanho

uniforme e cor branca, proveniente de granja sob inspeção oficial, devendo

atender as exigências do Regulamento Interno de Inspeção deProdutos de

Origem Animal - RISPOA/MA.

Processo n. 21.949/2019Contrato n 85/2019
P.P. 05/2019

1.2.1. Compreenderá as seguintes frutas: Abacate tipo Fortuna A,

Banana Tipo Nanica Climatizada, Goiaba de Primeira qualidade (10 por

caixa), Laranja tipo Lima A, Maçã Fuji (165 uni/cx) , Mamão Formosa A,

Melancia redonda Graúda( aprox. 10 kg/uni), Melão Amarelo ( 8 uni/cx),

Pêssego Nacional(15 frutos/cx), Uva Niágara extra, Tangerina Ponkan (150

uni/cx), Abacaxi Havai/Pérola(aprox. l,8kg/uni) Manga tipo Palmer/Hadem

(12 uni/cx), Caqui Extra tipo B(65/75 uni/cx), Pera D'Anjou/William's

(120uni/cx), Kiwi Estrangeiro Nova Zelândia de primeira qualidade, Uva

vitória de primeira qualidade, Morango Caminho Real de primeira

qualidade, Limão Taiti de primeira qualidade.

1.3. Hortaliça é a planta herbácea da qual uma ou mais partes são

utilizadas como alimento na sua forma natural. 0 produto será designado:

verdura, quando utilizadas as partes verdes; legumes, quando utilizados os

frutos ou as sementes, especialmente das leguminosas e, bulbos, raízes,

tubérculos e rizomas, quando são utilizadas as partes subterrâneas.

1.3.1. Compreenderá as seguintes hortaliças: Abóbora Japonesa,

Abobrinha Brasileira Extra AA, Alho Nacional tipo 7 Roxo, Batata Doce

Amarela Extra AA, Batata Lavada Noiva de primeira qualidade, Beterraba

Extra AA, Brócolis Extra, Cará Extra A, Cenoura Extra AA, Chuchu Extra

AA, Couve-flor Extra, Cebola Nacional Graúda, Mandioca graúda Extra,

Mandioquinha Extra AAA, Pepino japonês Extra AA, Repolho Branco Liso

Extra, Tomate Italiano Extra AAA, Vagem Macarrão Curta Extra AA, Acelga

Extra, Agrião Extra, Alface Crespa Hidropônica, Alface Lisa Hidropônica,

Couve Manteiga de primeira qualidade, Escarola Extra, Espinafre Extra,

Mostarda Lisa, Salsinha de primeira qualidade.

(Prefeitura 'Municipal'de São Caetano do Sut
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23.100,00

19,500,00

12.600,00

11.400,00

4.200,00

VALOR TOTAL

4,20  \j\

6,50

2,80

3,80

2,10

VALOR UNIT.

Cará extra a, de primeira qualidade, compacto e firme,

sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras ou

cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser

graúdo, acondicionado em caixas plásticas brancas tipo

Brócolis extra, de primeira qualidade, tamanho (1

kg/maço) e coloração uniformes, devendo ser bem

desenvolvido, firme e intacto, isento de enfermidades,

material terroso e umidade externa anormal, livre de

resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas,

sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e

transporte, devendo suas condições estar de acordo com

a NTA-13, decreto 12.486, INC n09 de 12/11/02.

Beterraba extra AA, compacta e firme, isenta de

enfermidades, material terroso e umidade externa

anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser

bem desenvolvida, acondicionadas em caixas plásticas

brancas tipo engradado ou de papelão, devendo suas

condições estarem de acordo com a NTA-15, decreto

12.486 de 20/10/78, INC n09 de 12/11/02.

Batata doce amarela extra AA, de primeira qualidade,

compacta e firme, sem lesões de origem física ou

mecânica (rachaduras ou cortes), tamanho e

conformação uniformes, devendo ser graúda,

acondicionada em caixas plásticas brancas tipo

engradado ou de papelão, e suas condições deverão

estar de acordo com a NTA-15 (decreto 12.486 de

20/10/78), com padrões de embalagem da instrução

normativa conjunta n09 de 12/11/02 (SARC, ANVISA,

INMETRO).

Abóbora japonesa de boa qualidade, tamanho e

coloração uniformes, isenta de enfermidades de

fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos

físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte,

devendo suas condições estarem de acordo com a NTA-

13, decreto 12.486, INC n 09 de 12/11/02.

DESCRITIVO

KG

KG

KG

KG

KG

UN

5.500

3.000

4.500

3.000

QTO

2.000

05

04

03

02

ITEM

01

Processo n. 21.949/2019

P.P. 05/2019
1.5. Quantidade anual estimada de cada produto para o periodo de 12 (doze)

meses:

Contrato n  85/2019
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10.500,003,00
Mandioca graúda extra, primeira qualidade, compacta e

firme, isenta de enfermidade material terroso e umidade

externa anormal, tamanho e coloração uniformes,

devendo ser bem desenvolvida, isenta de danos físicos

ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte,

acondicionada em caixa plástica branca tipo engradado

ou papelão, e suas condições deverão estar de acordo

com a NTA-15 (decreto 12.486 de 20/10/78), com os

KG3.50009

20.400,006,80

Couve flor extra fresca de primeira, tamanho e coloração

uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e

intacta, isenta de enfermidade, material terroso e

umidade externa anormal, livre de resíduos de

fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos

físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte,

acondicionada em caixa plástica branca tipo engradado,

suas condições deverão estar de acordo com a NTA-13,

(decreto 12.486 de 20/10/78), com padrões de

embalagem da instrução normativa conjunta n/09 de

12/11/02. (SARC, ANVISA, INMETRO).

KG3.00008

43.500,002,90

Chuchu extra AA, de primeira qualidade, tamanho e

coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais

terrosos, sem dano físico e mecânico, oriundos do

manuseio e transporte, acondicionado em caixas plástica

branca tipo engradado ou de papelão, devendo suas

condições estarem de acordo com a NTA-14 decreto

12.486 de 20/10/78, INC n09 de 12/11/02.

KG15.00007

66.000,003,30

Cenoura extra AA, de primeira qualidade, sem rama,

compacta e firme, sem lesões de origem física ou

mecânica rachaduras e cortes, tamanho e coloração

uniformes, devendo ser bem desenvolvida,

acondicionada em caixas plástica branca ou de papelão,

devendo suas condições estarem de acordo com a NTA-

15 (decreto 12.486 de 20/10/78), INC n09 de 12/11/02.

KG20.00006

engradado ou de papelão, e suas condições deverão

estar de acordo com a NTA-15 (decreto 12.486 de

20/10/78), com padrões de embalagem da instrução

normativa conjunta n09 de 12/11/02 (SARC, ANVISA,

INMETRO).
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6.400,00

75.000,00

17.800,00

17.550,,00

^'

A

i

3,20

7,50

8,90

2,70

Abobrinha brasileira extra AA, de primeira qualidade,

tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem

desenvolvida e maduras, com polpa firme e intacta sem

danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e

transporte, acondicionado em caixas plásticas brancas

tipo engradado ou papelão, e suas condições deverão

estar de acordo com a NTA-14, decreto 12.486, INC n

09 de 12/11/02.

Mandioquinha extra AAA, primeira qualidade, compacta

e firme, isenta de enfermidade material terroso e umidade

externa anormal, tamanho e coloração uniformes,

devendo ser bem desenvolvida, isenta de danos físicos

ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte,

acondicionada em caixa plástica branca tipo engradado

ou papelão, e suas condições deverão estar de acordo

com a NTA-15, (decreto 12.486 de 20/10/78), com os

padrões de embalagem da instrução normativa conjunta

n/09 de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO).

Vagem macarrão curta extra AA, tamanho e coloração

uniformes, livre de enfermidade, material terroso e

umidade externa anormal, sem danos físicos e

mecânicos oriundos do manuseio e transporte,

acondicionada em caixa plástica branca tipo engradado

ou papelão, devendo suas condições estarem de acordo

com a NTA-14 (decreto 12.486 de 20/10/78, INC n 09 de

12/11/02).

Repolho branco liso extra, fresco, de primeira

qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser

bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem

física ou mecânica, perfurações e cortes acondicionado

em caixa plástica branca, tipo engradado, e suas

condições deverão estar de acordo com a NTA-14

(decreto 12.486 de 20/10/78), com as padrões de

embalagem da instrução normativa n09 de 12/11/02,

(SARC, ANVISA, INMETRO) acordo com a NTA -14

decreto 12.486, INC n09 de 12/11/02.

padrões de embalagem da instrução normativa conjunta

n/9 de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO).

KG

KG

KG

KG

2.000

10.000

2.000

6.500

13

12

11

10
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17.500,00

76.000,00

192.500,00

48.000,00

324.000,00

3,50

3,80

3,50

16,00

5,40

Pepino japonês extra AA, fresco, de primeira qualidade,

tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem

desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física

ou mecânica, perfurações e cortes, acondicionado em

caixa plástica branca, tipo engradado ou papelão, e suas

Cebola nacional, graúda, de primeira qualidade,

compacta e firme, sem lesões de origem física e

mecânica (perfurações e cortes), tamanho e coloração

uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de

sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em sacos,

devendo suas condições estarem de acordo com a NTA-

15, decreto 12.486 de 20/10/78, INC n09 de 12/11/02.

Batata lavada noiva, de primeira qualidade, firme e

intacta, sem lesões de origem física ou mecânica

(rachaduras ou cortes), tamanho e conformação

uniformes, devendo ser graúda, acondicionada em saco

de juta ou material sintético, e suas condições estarem de

acordo com a NTA-15, decreto 12.486 de 20/10/78 INC

n09 de 12/11/02.

Alho nacional, tipo 7 (roxo), bulpo inteiriço, boa

qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou

mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração

uniforme, devendo ser bem desenvolvido, isento de

sujidades, parasitas e larvas, acondicionados em caixas

plásticas brancas, e suas condições deverão estar de

acordo com a NTA-15 (decreto 12.486 de 20/10/78), com

padrões de embalagem da instrução normativa conjunta

n9 de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO).

Tomate italiano extra AAA, graúdo, de primeira

qualidade, com polpa firme e intacta, isento de

enfermidades, material terroso e umidade externa

anormal, livre de resíduos e fertilizantes, sujidades,

parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou

mecânica, rachaduras e cortes, acondicionamento em

caixa plástica branca tipo engradado ou papelão,

devendo suas condições estarem de acordo com a NTA-

14, decreto 12.486 de 20/10/78, INC n 09 de 12/11/02.

KG

KG

KG

KG

KG

5.000

20.000

55.000

3.000

60.000

18
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A-H.

Escarola extra, fresca tamanho e coloração uniformes,

devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de

enfermidades,  material terroso e  umidade externa

KG3.00022

12.000,006.00

Agrião extra de primeira qualidade, tamanho (800

g/maço) e coloração uniformes, devendo ser bem

desenvolvido, firme e intacto, isento de enfermidade,

material terroso e umidade externa anormal, livre de

resíduos e fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem

danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e

transporte, acondionados em caixas plásticas brancas,

suas condições deverão estar de acordo com a NTA-13

(decreto 12.486 de 20/10/78), com padrões de

embalagem da instrução normativa conjunta n09 de

12/09/02. (SARC, ANVISA e INMETRO).

KG2.00021

22.000,005,50

Acelga extra, de primeira qualidade, tamanho (tipo

8/caixa) e coloração uniformes, devendo ser bem

desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades,

material terroso e umidade externa anormal, livre de

resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas,

sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e

transporte, acondicionado em caixas plásticas brancas,

devendo suas condições estar de acordo com a NTA-13,

decreto 12.486, INC n 09 de 12/11/02.

KG4.00020

5.800,005,80

Couve manteiga, de primeira qualidade, tamanho e

coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida,

firme e intacta, isenta de efermidades, material terroso e

umidade externa anormal, livre de resíduos de

fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos

físico e mecânico oriundo de manuseio e transporte,

acondicionada em engradado de madeira com

aproximadamente 6 kg, em maços, devendo suas

condições estarem de acordo com a NTA-13, decreto

12486, INC n 09 de 12/11/02.

KG1.00019

condições deverão estar de acordo com a NTA-14

(decreto 12.486 de 20/10/78), com as padrões de

embalagem da instrução normativa conjunta n09 de

12/11/02, (SARC, ANVISA, INMETRO) acordo com a

NTA-14, decreto 12.486, INC n09 de 12/11/02.
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12.000,00

3.720,00

3.720,00

13.200,00

12,00

6,20

6,20

4,40

Alface crespa hidropônica (tipo 24 pés/caixa) de primeira

qualidade,  coloração  uniforme,  devendo ser   bem

Salsinha de primeira qualidade, tamanho e coloração

uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta,

isenta de enfermidades, sujidades, parasitas e larvas,

sem danos físico ou mecânico oriundos. Suas condições

deverão estar de acordo com a NTA-13.

Mostarda lisa, de primeira qualidade, tamanho (500 g /

maço) e coloração uniformes, devendo ser bem

desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades,

material terroso e umidade externa anormal, isenta de

sujidades parasitas e larvas, sem danos físicos e

mecânicos, oriundos do manuseio e transporte, e suas

condições deverão estar de acordo com a NTA-13,

(decreto 12.486 de 20/10/78, com os padrões de

embalagem da instrução normativa conjunta n9 de

12/11/02) SARC, ANVISA, INMETRO.

Espinafre extra, coloração uniforme, tamanho (500

g/maço) devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto,

isento de enfermidades, material terroso e umidade

externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes,

sujidades, parasitas, e larvas, sem danos físicos e

mecânicos oriundos do manuseio e transporte,

acondicionado em caixas plásticas branca tipo

engradado, e suas condições deverão estar de acordo

com a NTA-13, (decreto 12.486 de 20/10/78), com

padrões de embalagem da instrução normativa conjunta

n9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO).

anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades,

parasitas, e larvas, sem danos físicos e mecânicos

oriundos do manuseio e transporte, acondicionada em

caixa plástica branca tipo engradado, e suas condições

deverão estar de acordo com a NTA-13 (decreto 12.486

de 20/10/78), com padrões de embalagem da instrução

normativa conjunta n09 de 12/11/02. (SARC, ANVISA,

INMETRO).

KG

KG

KG

KG

3.000

1.000

400

600
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231.000,00

/

14.000,00

21.000,00

18.750,00

3,30

(\

3,50

7,00

6,25

Banana tipo nanica, em pencas de primeira qualidade,

tamanho (10 dz./caixa) e coloração uniformes, com polpa

firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida e madura,

sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e

transporte, devendo suas condições estarem de acordo

com a NTA-17, decreto 12.486 de 20/10/78, INC n09 de

12/11/02. acondicionadas em caixas plásticas brancas

tipo engradado.

Abacate tipo fortuna A, de primeira qualidade, tamanho

e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e

maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e

mecânicos oriundos do manuseio e transporte,

acondicionados em caixas plásticas brancas tipo

engradado ou de papelão, e suas condições deverão

estar de acordo com a NTA -17 (decreto 12.486 de

20/10/78), com os padrões de embalagem da instrução

normativa conjunta n 09 de 12/11/02 (SARC, ANVISA e

INMETRO).

Alface lisa, hidropônica, (tipo 24 pés/caixa) de primeira

qualidade, coloração uniforme, devendo ser bem

desenvolvida, intacta, isenta de enfermidades, material

terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de

fertilizantes, sujidades, parasitas, e larvas, sem danos

físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte,

acondicionados em caixas plásticas brancas tipo

engradado, suas condições deverão estar de acordo com

a NTA-13, decreto 12.486 de 20/10/78, INC. N 09 de

12/11/02.

desenvolvida, intacta, isenta de enfermidades, material

terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de

fertilizantes, sujidades, parasitas, e larvas, sem danos

físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte,

acondicionados em caixas plásticas brancas tipo

engradado, suas condições deverão estar de acordo com

a NTA-13, decreto 12.486 de 20/10/78, INC. N 09 de

12/11/02.

KG

KG

KG

70.000

4.000

3.000
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AM-

243.000,00

W

240.000,00

136.000,00

27.000,00

5,40

(\

6,00

3,40

5,40

Mamão formosa A, de primeira qualidade, livre de

sujidade, parasitas e larvas, tamanho (8 uni/caixa) e

coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e

maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e

mecânicos oriundos do manuseio e transporte,

acondicionado em caixa plástica branca tipo engrandado

ou papelão, e suas condições deverão estar de acordo

com a NTA-17 decreto 12.486 de 20/10/78), com os

Maçã tipo Fuji, nacional, de primeira qualidade,

apresentando tamanho (165 unidade/caixa), cor e

conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e

madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e

mecânicos oriundos do manuseio e transporte,

acondicionada em caixa de papelão ondulada e suas

condições deverão estar de acordo com a NTA- 17

(decreto 12.486 de 20/10/78), (inst.normativa n 50 de

03/07/02), com padrões de embalagem da instrução

normativa conjunta n09 de 12/11/02 (SARC, ANVISA,

INMETRO).

Laranja tipo lima A, de primeira qualidade, livre de

resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas,

tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem

desenvolvida e madura com polpa firme e intacta,

acondicionada em caixa plástica branca tipo engradado,

devendo suas condições estarem de acordo com NTA-

17, decreto 12.486 de 20/10/78, INC n 09 de 12/11/02.

Goiaba vermelha, de primeira qualidade, tamanho (15

frutos/caixa) e coloração uniformes, devendo ser bem

desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, sem

danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e

transporte, acondicionada em caixa de papelão, e suas

condições deverão estar de acordo com a NTA-17

(decreto 12.486 de 20/10/78), com os padrões da

embalagem da instrução normativa conjunta n09 de

12/11/02.

KG

KG

KG

KG

45.000

40.000

40.000

5.000
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15.600,00

17.500,00

102.000,00

157.500,00

7,80

[\

3,50

5,10

3,50

Uva Niágara extra, de primeira qualidade e coloração

uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com

polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos

oriundos do manuseio e transporte, acondicionada em

caixa de papelão, e suas condições deverão estar de

acordo com a NTA-17 (decreto 12.486 de 20/10/78), com

os padrões de embalagem da instrução normativa

conjunta n09 de 12/11/02.

Pêssego nacional, de primeira qualidade, tamanho (15

frutos/caixa) e coloração uniformes, devendo ser bem

desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem

danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e

transporte, acondicionado em caixa de papelão, e suas

condições deverão estar de acordo com a NTA-17

(decreto 12.486 de 20/10/78), com os padrões de

embalagem da instrução normativa conjunta n09 de

12/11/02.

Melão amarelo, de primeira qualidade, tamanho e

coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e

maduro, com polpa intacta e firme, acondicionado em

caixa de papelão (tipo 8 unidades/caixa,

aproximadamente 1,625 kg a unidade) e suas condições

deverão estar de acordo com a NTA-17 (decreto 12.486

de 20/10/78). Com os padrões de embalagem da

instrução normativa conjunta n09 de 12/11/02.(SARC,

ANVISA, INMETRO).

Melancia redonda, graúda de primeira qualidade, livre

de sujidade, parasitas e larvas, tamanho e coloração

uniforme, devendo ser bem desenvolvida e madura, com

polpa firme e intacta, pesando aproximadamente 10 kg

cada unidade, e suas condições deverão estar de acordo

com a NTA-17 (decreto 12.486 de 20/10/78), com os

padrões de embalagem da instrução normativa conjunta

n09 de 12/11/02. (SARC, ANVISA, INMETRO).

padrões de embalagem da instrução normativa conjunta

n09 de 12/11/02. (SARC, ANVISA, INMETRO).

KG

KG

KG

KG

2.000

5.000

20.000

45.000

37

36

35

34

Contrato n 85/2019Processo n. 21.949/2019

P.P. 05/2019

^prefeitura MunicipaC de São Caetano do Sut
Estado de São Paulo



29.400,00

193.750,00

15.000,00

12.250,00

15.600,00

4,90

A

7,75

5,00

3,50

3,90

Caqui extra, tipo B (65-75) unidades aproximadamente

130 g de primeira qualidade, tamanho (frutos/caixa) e

coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e

madura, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e

mecânicos  oriundos  do  manuseio  e  transporte,

Pera D'Anjou, estrangeira, de primeira qualidade,

tamanho (120 frutos/caixa) e coloração uniformes,

devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa

firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos

do manuseio e transporte, acondicionada em caixa de

papelão, e suas condições deverão estar de acordo com

a NTA-17 (decreto 12.486 de 20/10/78), com os padrões

de embalagem da instrução normativa conjunta n09 de

12/11/02.

Manga tipo hadem, de primeira qualidade, livre de

sujidade, parasitas e larvas, tamanho (12 unidades por

caixa) e coloração uniforme, devendo ser bem

desenvolvida e madura, acondicionada em caixa de

papelão, e suas condições deverão estar de acordo com

a NTA-17 (decreto 12.486 de 20/10/78),

Abacaxi Havaí, com coroa, de primeira qualidade,

tamanho (aproximadamente 1,8 kg/fruto) e coloração

uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com

polpa firme e intacta, acondicionado em caixa plástica

tipo engradado ou papelão, e suas condições deverão

estar de acordo com a NTA-17, (decreto 12.486 de

20/10/78), (inst. Norm. N 01 de 01/02/02), com os

padrões de embalagem da instrução conjunta n 09 de

12/11/02, (SARC, ANVISA, INMETRO).

Tangerina ponkan, de primeira qualidade, tamanho (150

frutos/caixa) livre de fertilizantes, sujidades, parasitas e

larvas, tamanho, cor e coloração uniformes, devendo ser

bem desenvolvida e madura com polpa firme e intacta,

acondicionada em caixas plástica branca tipo engradado

ou papelão, devendo suas condições estarem de acordo

com a NTA-17, decreto 12.486 de 20/10/78, INC n 09 de

12/11/02.

KG

KG

KG

KG

KG

6.000

25.000

3.000

3.500

4.000
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70.000,00

14.000,00

23.175,00

187.500,00

14,00

4,00

5,15

7,50

A-U

Kiwi estrangeiro Nova Zelândia, de primeira qualidade,

coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido e

maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e

mecânicos oriundos do manuseio e transporte,

acondicionado em caixa de papelão. E suas condições

deverão estar de acordo com a NTA-17 (decreto 12.486

de 20/10/78), com os padrões de embalagem da

instrução normativa conjunta n09 de 12/11/02.

Abacaxi tipo pérola, com coroa, de primeira qualidade,

tamanho (a graúdo aproximadamente 1,8 kg/fruto) e

coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido e

maduro, com polpa firme e intacta, acondicionado em

caixa plástica tipo engradado ou papelão, e suas

condições deverão estar de acordo com a NTA-17

(decreto 12.486 de 20/10/78), com os padrões de

embalagem da instrução normativa conjunta n09 de

12/11/02.

Manga tipo Palmer, de primeira qualidade, livre de

sujidades, parasitas e larvas, tamanho (12 unidades por

caixa) coloração uniforme, devendo ser bem

desenvolvida e madura, acondicionadas em caixa

papelão, e suas condições deverão estar de acordo com

a NTA-17 (decreto 12.486 de 20/10/78), com os padrões

de embalagem da instrução normativa conjunta n09 de

12/11/02.

Pera Williams, estrangeira, de primeira qualidade,

tamanho (120 frutos/caixa) e coloração uniformes,

devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa

firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos

do manuseio e transporte, acondicionada em caixa de

papelão, e suas condições deverão estar de acordo com

a NTA-17 (decreto 12.486 de 20/10/78), com os padrões

de embalagem da instrução normativa conjunta n09 de

12/11/02.

acondicionada em caixa de papelão, e suas condições

deverão estar de acordo com a NTA-17 (decreto 12-486

de 20/10/78), com os padrões de embalagem da

instrução normativa conjunta n 09 de 12/11/02.
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KG

KG

KG
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R$.250,00
Valor Total Global

R$ 132.555,00R$ 11.046,25
Custos para entrega ponto a ponto01

R$3.122.445,00R$ 260.203,75

Contratação de Empresa para o Fornecimento de Gêneros Alimentícios

(Hortifrutigranjeiros) para a Merenda Escolar

VALOR MENSAL. ' VALOR TOTAL

ANULA
DESCRITIVOITEM

1.6. Valor total:

198.000,00

7.350,00

52.500,00

24.000,00

5,50

4,90

10,50

4,80

Ovo de galinha, branco extra, isento de sujidade, fungos

e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem

apropriada (bandeja), prazo mínimo de validade de 10

dias do seu acondicionamento, e suas condições deverão

estar de acordo com RIISPOA/MA, res. 01 de 05/07/91.

Limão Taiti, de primeira qualidade, coloração uniforme,

devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa

firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos

do manuseio e transporte, acondicionada em caixa de

papelão. , e suas condições deverão estar de acordo com

a NTA-17 (decreto 12.486 de 20/10/78), com os padrões

de embalagem da instrução normativa conjunta n09 de

12/11/02.

Morango caminho real, de primeira qualidade, livre de

sujidade, parasitas e larvas, tamanho e coloração

uniforme, devendo ser bem desenvolvida e maduro, caixa

pesando aproximadamente 1.200 kg cada unidade

plástica, e suas condições deverão estar de acordo com

a NTA-17 (decreto 12.486 de 20/10/78), com os padrões

de embalagem da instrução normativa conjunta n09 de

12/11/02.

Uva vitória, de primeira qualidade, coloração uniforme,

devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa

firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos

do manuseio e transporte, acondicionada em caixa de

papelão, e suas condições deverão estar de acordo com

a NTA-17 (decreto 12.486 de 20/10/78), com os padrões

de embalagem da instrução normativa conjunta n09 de

12/11/02.

DZ

KG

KG

36.000

1.500

5.000
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CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1.A autorização para fornecimento será encaminhada por quaisquer meios

de comunicação que possibilitem a comprovação do respectivo recebimento por

parte da Detentora, inclusive correio eletrônico.

2.2.0 fornecimento deverá ser prestado de acordo com as especificações

constantes do edital, na forma prevista na proposta,  dentro dos prazos

estabelecidos.

2.3.As entregas deverãoser efetuadas ponto a ponto,  diretamente nas

unidades escolares,  todasas terças-feiras e sextas-feiras,  ou conforme

solicitação  e  cronogramafornecido  pelo  Departamento  de  Alimentação

Escolar.

2.3.1. Excepcionalmente poderão também ser solicitadas entregas além das

terças e sextas-feiras

2.4.Qualquer alteração de local de entrega será previamente informada à

Contratada, no momento da solicitação.

2.5.0 cronograma será fornecido pelo Departamento de Alimentação Escolar

na semana anterior à entrega, ou até dois dias úteis antecedentes a data da

entrega.

2.6.Fica a critério do Departamento de Alimentação Escolar a escolha dos

produtos a serem entregues, levando em consideração a época e o cardápio,

baseado nas especificações descritas no anexo.

2.7.Fica a critério do Departamento de Alimentação Escolar, o direito de

alterar a programação até 24  (vinte e quatro) horas antes do prazo de

entrega dos alimentos, nas datas estipuladas no cronograma.

2.8.Na falta do produto estabelecido no cronograma,  cabe a contratada

comunicar, em até 24(vinte e quatro) horas do dia anterior ao da entrega

dos alimentos,  os produtos que serão substituidos dentro dos critérios

estabelecidos  no  edital  e  indicado  pelo  Departamento  de  Alimentação

Escolar.

2.9.A contratada  deverá  disponibilizar  veiculo (s)  fechacfoVs)  para  a

realização das entregas dos itens de hortifruti, sendo que parffijveicu

(prefeitura íMunicipaCde São Caetano do Sut
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realizará a entrega do item "OVO" deverá ser frigorifiçado;  ambos com

estrados, prateleiras e caixas, conforme legislação vigente (Portaria CVS

n15 de 07/11/1991 e Portaria CVS n5 de 09/04/2013) . Também os veículos

para os itens de hortifruti deverão ser adequados para o transportes dos

alimentos sem prejuízo da qualidade, da primeira escola até a última

escola.

2.10.Os  veículos  deverão  estar  em condições  adequadas  de  higiene  e

conservação,  apresentarem quando solicitado,  certificado de vistoria do

mesmo, expedido pelo Centro de Vigilância Sanitária. Do lado direito e

esquerdo do veículo deverá haver, de forma visível os dizeres: Transporte

de Alimentos, nome, endereço, nome da empresa, transporte de perecíveis.

2.11.Os entregadores deverão estar adequadamente paramentados, ou seja,

calçados  fechados,  uniformes  de  cor  clara  e  limpa,  proteção  para

cabelo(boné), barba feita , unhas limpas e aparadas. Os uniformes deverão

vir identificados com o nome da empresa. Deverão também portar crachá de

identificação.

2.12.As entregas deverão ser realizadas nos dias pré-estabelecidos de

acordo com pedidos enviados. Em sendo inviável a entrega,  a contratada

deverá justificar,  e a contratante aceitar ou não a entrega posterior,

desde que não haja comprometimento na qualidade do produto.

2.13.0 horário para entrega nas unidades escolares compreende das 7:00 às

16:00 hs.

2.14.Somente as merendeiras ou diretoras estarão autorizadas a realizar o

procedimento de recebimento e conferência das mercadorias nas unidades

escolares e assinatura dos romaneios de entregas; não serão consideradas

entregas com recebimento por outros funcionários não habilitados.

2.15.Os romaneios de recebimentos e remessas deverão ser devolvidos ao

Departamento de Alimentação Escolar,  devidamente assinados e carimbados

pela unidade receptora no dia seguinte de cada entrega juntamente com a

Nota Fiscal,  para após  conferência,  serem encaminhadas para pagamento.

Somente será considerada entregue a mercadoria após este procedimento.

2.16.Para a realização das entregas,  em sistema de rodizip,  a empresa

deverá disponibilizar caixas plásticas tipo monobloco rf^sc<yy branca,  a

^prefeitura ^unicipal de São Caetano do Sut
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título de empréstimo,  sendo que as mesmas deverão estar em condições

adequadas de higiene e conservação, podendo ainda estarem identificadas com

o nome da empresa.

2.17.No  momento  das  entregas  das  mercadorias,  além  detodas  as

especificações  solicitadas,  a contratada deverá respeitar oCódigo de

Defesa do Consumidor, e as condições previstas pelo Centro deVigilância

Sanitária.

2.18.CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS

2.18.1.FRUTAS

2.18.1.1.Características gerais: as frutas próprias para o consumo

deverão  ser  procedentes  de  espécimes  vegetais  genuínos  e  sãos,

frescas; terem atingido o grau máximo ao tamanho, aroma, cor e sabor

próprios da espécie e variedades; apresentarem grau de maturação tal

que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação

em condições adequadas para consumo mediato e imediato; serem colhidas

cuidadosamente e não estarem golpeadas ou danificadas por quaisquer

lesões de origem física ou mecânica que afetem a sua aparência; a

polpa e o pedúnculo, quando os houver, devem se apresentar intactos e

firmes;  não  conterem  substâncias  terrosas,  sujidades  ou  corpos

estranhos aderentes à superfície da casca; estarem isentos de umidade

externa anormal, aroma e sabor estranhos; estarem livres de resíduos

de fertilizantes; demais determinações dos Boletins CEAGESP e Programa

Hortiescolha  (Centro de Qualidade em Horticultura da Companhia de

Entrepostos e Armazéns Gerais do Estado de São Paulo - CEAGESP), ou na

legislação vigente da ANVISA, Instruções Normativas de Regulamentos

Técnicos  de  Identidade e Qualidade do Ministério da Agricultura,

Pecuária e Abastecimento e demais normas do Programa Brasileiro para

Modernização da Agricultura.

2.18.1.2.Características  microbiológicas  deverão  obedecer  aos

padrões da legislação vigente. Deverão ser efetuadas determinações de

outros microrganismos e/ou de substâncias tóxicas de origem microbiana

sempre que se tornarem necessárias a obtenção de dados sobre o estado

higiênico-sanitário  dessa  classe  de  alimento,  ou quando  ocorrerem

tóxi- infecções alimentares.

^prefeitura íMunicipaíde São Caetano do SuC
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2.18.2.HOTALIÇAS

2.18.2.1.   Características  gerais:  as  hortaliças  próprias  para

consumo devem ser procedentes de espécimes vegetais genuín^rs e sãos, e

satisfazerem as seguintes condições: serem frescas e sãs, de evolução
lf\ I

completa do tamanho, aroma, cor própria da espécie e vari^dade,
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2.18.1.3.Características  Microscópicas:  ausência  de  sujidades,

parasitas e larvas.

2.18.1.4.Classificação:  as  frutas,  de  acordo  com  as  suas

características,  são classificadas em Extra,  quando constituída por

fruta de elevada qualidade, sem defeitos, bem desenvolvidas e maduras,

que apresentam tamanho, cor e conformação uniformes. Os pedúnculos e a

polpa devem estar intactos e uniformes. Não serão permitidas manchas

ou defeitos nas cascas;  a classificação do Boletim Informativo do

CEAGESP  e  programa  de  Hortiescolha  (  Centro  de  Qualidade  em

Horticultura da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais do Estado

de São Paulo - CEAGESP), inclusive para padrão mínimo de qualidade;

algumas variedades poderão ter classificações diferenciadas,  e para

todos os efeitos serão consideradas as nomenclaturas determinadas na

tabela de itens de descrição do objeto.

2.18.1.5.Embalagem:  As  frutas  deverão  ser  acondicionadas  em

embalagens  individuais  por  produto,  confeccionadas  com  material

apropriado e atóxico (redes coloridas ou sacos plásticos com furos),

com pelo menos uma face principal e incolor (quando saco plástico) de

modo a permitir a perfeita visualização do produto   com capacidade

para  500  g,  1  kg  e  2  kg,  acondicionados  em caixas  plásticas (

monoblocos vazados) brancas, limpas e isenta de sujidades; ou caixa de

papelão quando estabelecida como padrão para o produto( exemplo maçã,

goiaba, pera, entre outras). Não serão permitidas caixas de madeiras.

Quando utilizadas as redes, deverão ter a seguinte nomenclatura: par a

cor vermelha: 500g, para a cor verde: lkg e para a cor amarela: 2kg.

As demais quantidades deverão ser acondicionadas diretamente em caixas

brancas tipo monobloco de forma a não machucar em hipótese alguma as

mesmas.

2.18.1.6.Rotulagem: de acordo com a legislação vigente.

(prefeitura Municipal de São Caetano do SuC
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2.18.2.5. Embalagem: As hortaliças deverão ser acondicionadas em

embalagens individuais por produto, confeccionadas çom materi

apropriado e atóxico (sacos plásticos com furos, ou tipb ^éede), c
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de maturação que lhes permita suportar a manipulação, o transporte e a

conservação e condições adequadas, estarem livres de enfermidades e

insetos, não estarem danificadas por qualquer lesão de origem fisica

ou mecânica que afete a sua aparência, estarem livres das folhas

externas sujas de terra e da maior parte possível da terra aderente,

estarem isentas de umidade externa anormal, odores e sabores

estranhos, demais determinações dos Boletins CEAGESP e programa

Hortiescolha (Centro de Qualidade em Horticultura da Companhia de

Entrepostos e Armazéns Gerais do Estado de São Paulo - CEAGESP), ou na

legislação vigente da ANVISA, Instruções Normativas de Regulamentos

Técnicos de Identidade e Qualidade do Ministério da Agricultura,

Pecuária e Abastecimento e demais normas do Programa Brasileiro para

Modernização da Agricultura.

2.18.2.2.Características   microbiológicas   devem  obedecer   aos

padrões da legislação vigente. Deverão ser efetuadas determinações de

outros microrganismos e/ou substâncias tóxicas de origem microbiana

sempre que se tornar necessária a obtenção de dados sobre o estado

higiênico-sanitário dessa classe de alimento, ou quando ocorrerem tóxi

-infecções alimentares.

2.18.2.3.Características  microscópicas:  ausência  de  sujidades,

parasitas e larvas.

2.18.2.4.Classificação: de acordo com as suas características, são

classificadas  em Extra,  quando  constituída  por  fruta  de  elevada

qualidade, sem defeitos, bem desenvolvidas e maduras, que apresentam

tamanhos, cores e conformações uniformes. Não são permitidas manchas

ou defeitos  na  casca;  a  classificação do  Boletim Informativo do

CEAGESP e programa Hortiescolha (Centro de Qualidade em Horticultura

da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais do Estado de São Paulo -

CEAGESP),   inclusive  para  padrão  mínimo  de  qualidade;   algumas

variedades poderão ter classificações diferenciadas, e para todos os

efeitos serão consideradas as nomenclaturas determinadas na tabela de

itens de descrição do objeto.
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pelo menos a face principal transparente e incolor, de modo a permitir

a perfeita visualização do produto e com capacidade para 250, 500,

1.000 ou 2.000 gramas e acondicionados em caixas plásticas(monoblocos

vazados)na cor branca, limpas e isentas de sujidades.

2.18.2.6.   Rotulagem: de acordo com a legislação vigente.

2.18.3.OVO BRANCO DE GALINHA - TIPO GRANDE

2.18.3.1.Características gerais: o produto deverá estar em acordo

com as disposições gerais do RISPOA/MA,  não ter sido submetido a

qualquer processo de conservação,  ser limpo sem ter sido lavado,

apresentar  casca  lisa,  integra,  pouco  porosa,  resistente,  com

calcificação uniforme e formato característico, apresentar câmara de

ar de aparência regular, correspondente ao tipo solicitado, apresentar

gema translúcida,  firme, consistente, livre de defeitos, ocupando a

parte  central  do  ovo e  sem germe desenvolvido,  apresentar  clara

transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvações

e com as chalazas intactas, ter peso mínimo de 55 g.

2.18.3.2.Serão  considerados  impróprios  para  consumo  ovos  que

apresentarem: alterações da gema e da clara (gema aderente à casca,

gema arrebentada, com manchas escuras, presença de sangue alcançando

também a clara,  presença de embrião com mancha orbitária,  ou em

adiantado  estado  de  desenvolvimento),  mumificações  (ovo  seco),

podridões (vermelha, negra ou branca), presença de fungos interna ou

externamente,  cor,  odor ou sabor anormal,  ovos sujos por matérias

Ester corais, ou que tenham estado em contato com substâncias capazes

de transmitir odores ou sabores estranhos, que possam infectá-los ou

infestá-los, rompimento da casca e da membrana testácea, desde que seu

conteúdo tenha entrado em contato com material de embalagem, quando

contenham substâncias tóxicas.

2.18.3.3.Classificação: Ia Classe A, Tipo Extra (grande), com peso

minimo de 55 (cinqüenta e cinco) gramas por unidade ou 660 (seiscentos

e sessenta) gramas por dúzias, grupo branco.

2.18.3.4.Embalagem: Os ovos deverão ser acondicionados em bandejas

apropriadas de papelão forte,  inodoro,  seco e refratário à umidade,

com divisões celulares para 30 (trinta) unidades, reembalaldoe em f
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plástico transparente próprio para o contato direto com alimentos, e

acondicionados em caixas de papelão resistente. A embalagem deverá ser

limpa, sem mau cheiro por ovos anteriormente quebrados, ou qualquer

outra causa.

2.18.3.5.Os  ovos  devem  ser  acondicionados  com  o  polo  mais

arredondado para cima,  evitando-se colocar ovos grandes em células

pequenas ou pouco profundas.

2.18.3.6.As embalagens  (bandejas e caixas),  não deverão conter

ovos de tipos diferentes, sendo que este deve estar impresso na caixa.

2.18.3.7.Considerarão  impróprias  as  embalagens  defeituosas  que

exponham o produto a contaminação e/ou deterioração.

2.18.3.8.Rotulagem: O produto deverá ser rotulado de acordo com a

legislação vigente. No rótulo da embalagem (final), deverão constar de

forma clara e indelével, as seguintes informações:

a)Identificação do produto, inclusive marca e n do lote impressos nas

caixas;

b)Nome, endereço e CGC da Granja;

c)Data de validade ou prazo máximo para consumo;

d)Condições  de  transporte  e  armazenamento,  inclusive  empilhamento

máximo (na embalagem final);

e)Número de registro no órgão competente.

2.19. CONTROLE DE QUALIDADE DOS PRODUTOS

2.19.1. O Departamento de Alimentação Escolar procederá a um controle

sistemático, por entrega realizada, da classificação, variedade,

embalagem, peso, qualidade e demais características dos produtos

entregues, conforme critérios adotados.

2.19.2.Fica reservado ao Departamento de Alimentação Escolar o direito de

aferir as mercadorias entregues. Dessa forma, a quantidade de veículos

para atender essas escolas deverá ser proporcionalA levado

consideração o tempo de conferência e pesagem das mercadjlorias em c
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2.19.9.0 procedimento de avaliação de qualidade será realizado

diretamente nas unidades escolares durante o recebimento pelas

merendeiras ou diretoras, estando as mesmas autorizadas ao não

recebimento caso não estejam as mercadorias dentro dest^s^determina

de aproveitamento e qualidade.
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unidade escolar.  A critério do Departamento de Alimentação Escolar,

poderão ser efetuadas análises especificas, para verificar a sanidade do

produto que deverão estar de acordo coma legislação vigente.

2.19.3.0 fornecedor deverá se dirigir ao Departamento de Alimentação

Escolar sito à Rua Alegre, 493 - Bairro Barcelona, no dia estabelecido

para a entrega, às 7:00 horas,  ou conforme solicitação e cronograma,

antes de iniciar as  entregas para a rede,  onde os produtos  serão

avaliados por nutricionistas ou profissionais capacitados para esse fim;

fica a critério da empresa contratada o acompanhamento por profissional

habilitado, do procedimento do controle de qualidade.

2.19.4.A contratada  deverá  entregar  ao  Departamento  de  Alimentação

Escolar, juntamente com cada pedido, sem qualquer ônus, uma amostra do

produto ora solicitado para análise sensorial.

2.19.5.Deverão ser equivalentes às classificações estabelecidas

semanalmente no pedido/cronograma enviado pelo Departamento de

Alimentação Escolar, com no minimo 99% de aproveitamento da caixa.

Considera-se para determinação de aproveitamento características como:

2.19.6.Do produto: tamanho, peso, grau de maturação, coloração, formato,

danos por pragas, danos por doenças, danos mecânicos, danos fisiológicos,

defeitos, qualidade de polpa e limpeza.

2.19.7.Da embalagem: acondicionamento, disposição, enchimento e limpeza.

2.19.8.Estarem isentas de: substâncias terrosas, sujidades ou corpos

estranhos aderidos às superfícies externas, Parasitas, larvas e outros

animais nos produtos e nas embalagens, umidade externa anormal, resíduos

de defensivos agrícolas e/ou outras substâncias tóxicas, odor e sabor

estranho e enfermidades.
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2.19.10.Caso  não  corresponda  às  exigências  do  Edital  e/ou  ao

cronograma,  o  alimento  será  devolvido,  e  deverá  ser  reposto  pela

contratada no prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas independente das

penalidades cabiveis.

2.19.11.Na  reincidência  da  devolução,  a  empresa  estará  sujeita  a

aplicação das penalidades cabiveis.

2.19.12.A critério do Departamento de Alimentação Escolar, poderão ser

solicitadas visitas a empresa Contratada, bem como aos Produtores, com a

finalidade de avaliar as condições de produção e/ou armazenamento e

distribuição do alimento em questão. As despesas provenientes deverão ser

de responsabilidade da contratada.

2.19.13.Caso a empresa contratada não atenda as exigências preconizadas

na legislação vigente de boas práticas  (ANVISA e CVS),  esta deverá

proceder  as  adequações  necessárias  para  realizar  o  objeto  desta

licitação.  O não cumprimento das exigências sujeitará até à recisão

contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
0 prazo de vigência da presente contratação será de 12 (doze) meses,

contados a partir da assinatura do presente ajuste, podendo ser prorrogado

por iguais e sucessivos periodos, a critério das partes, nos termos do

artigo 57, inciso II, da Lei Federal n 8666/93.

CLÁUSULA QUARTA - RECURSOS, PAGAMENTO E REAJUSTE CONTRATUAL.

4.1.As  despesas  com  a  execução  do  presente  onerarão  a  dotação

orçamentária competente da Contratante,  à época dos efetivos pedidos à

Contratada:
02.09.01.08.243.0400.2.041.3.3.90.30.00;
02.09.04.12.362.0400.2.050.3.3.90.39.00; VERBAS DO TESOURO MUNICIPAL.

4.2..Os pagamentos serão efetivados em 15 dias fora a quinzena contados

da data em que for atestado o fornecimento dos materiais ou a prestação de

serviços. A atestação será efetuada no prazo máximo de 5 pias úteis após

apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a qual deverá ser aprovada, conferida

assinada pelo Setor Requisitante e encaminhada posteriormern^fel, à Seção
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4.7.2.  Certificado de regularidade de situação ^^rante o Fun

\
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
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Contabilidade para lançamento e demais providências, na conta bancária da

Contratada, Banco Santander, agência n. 0229, conta n. 13003060-6.

4.2.1. Somente haverá a liberação, pela Secretaria Municipal da

Fazenda, do pagamento devido à Contratada, quando da apresentação,

pela Unidade Requisitante, de certidão devidamente assinada pelo

secretário, conforme disposições contidas na Portaria n 18.279,

de 06 de janeiro de 2005.

4.3.Havendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal,

fica interrompido o prazo para o pagamento, sendo iniciada a nova

contagem somente após a regularização dessa documentação.

4.4.Ocorrendo atraso injustificado na liberação do pagamento,  a

Contratante poderá ser penalizada com multa de mora correspondente a

0,01% (um centésimo de percentual), do valor a ser pago, por dia de

atraso até seu efetivo pagamento.

4.5.Não será efetuado qualquer pagamento à Contratada enquanto

houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de

penalidade ou inadimplência contratual.

4.6.Os pagamentos serão efetuados através de ordem de pagamento

bancário para qual deverão constar os dados bancários no corpo da

nota fiscal.

4.7.Os  pagamentos  ficarão  condicionados  à  apresentação  pela

CONTRATADA dos seguintes documentos, devidamente atualizados:

4.7.1. Certidão negativa de débitos referente a todos os

tributos federais e à Divida Ativa da União por elas

administrados, abrangendo inclusive as contribuições sociais

previstas nas alineas 'a' a M' do parágrafo único do art. 11

Lei n 8.212, de 24 de julho de 1991;

^refeitura Municipal de São Caetano do Sut
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4.7.3.Prova da regularidade para com o Cadastro de Informativo

Municipal - CADIN Municipal.

4.7.4.Certidão negativa de débitos trabalhista - CNDT

4.7.5.Certidão  negativa  de  débitos  tributários  mobiliários

expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda do Município de São

Caetano do sul OU caso a empresa não seja inscrita no Cadastro de

Contribuintes Mobiliários do Município de São Caetano do Sul,

deverá apresentar declaração, firmada por seu representante legal,

sob as penas da lei, de que não é cadastrada e de que nada deve a

esta Municipalidade relativamente aos tributos relacionados com a

prestação licitada.

4.8. Os preços serão fixos e irreajustáveis nos termos da Lei

Federal 10.192/2001, sendo que na hipótese de prorrogação

contratual, após o período de 12 (doze) meses, os preços poderão ser

reajustados com base no Índice do IGPM da FGV, ou outro Índice que

vier a substituí-lo, mediante requerimento da Contratada.

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

5.1.Manter-se, durante toda a execução da Ata, em compatibilidade

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e

qualificação exigidas na licitação;

5.2.Compromete-se  a  entregar  os  produtos  na  forma  de  sua

apresentação na proposta, comprovando a marca, validade, procedência

e demais características dos produtos,  os quais serão conferidos

pela Contratante;

5.3.Substituir  os  materiais  no  local  de  entrega  e  no  pra

ajustado, após notificação, o material recusad
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CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

6.1.Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento desta Ata

de Registro de Preço;

6.2.Comunicar  à  contratada  sobre  quaisquer  irregularidades  dos

produtos fornecidos;

6.3.Fiscalizar o fornecimento dos materiais ou a prestação dos

serviços, zelando pelo fiel cumprimento da presente Ata de Registro

de  Preço,  promovendo  seu  recebimento,  conferindo  a  qualidade,

especificação exigida dos mesmos, assim como os preços apresentados,

reservando-se  o  direito  de  rejeitar  no  todo  ou  em parte  os

serviços/produtos  que  não  atenderem  as  especificações  técnicas

pactuadas;

6.4.Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser

solicitados  pela  CONTRATADA  durante  o  prazo  de  vigência  do

instrumento contratual.

6.5.Rejeitar  os  produtos  que  não  atendam aos  requisitos  das

especificações constantes no Edital.

6.6.Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento.

CLÁUSULA SÉTIMA - SANÇÕES E RESCISÃO:

7.1. A recusa injustificada da adjudicatária em ^e^inar o contrat

i Vyaceitar  ou  retirar  o  instrumento  equivalente,1Mentro  do  prazo
Cv\ j\

estabelecido  caracteriza  o  descumprimento  ^^óflkál  da  obrigação
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5.4.Todas as despesas decorrentes de seguros, transporte, tributos,

embalagem, correrão por conta exclusiva da empresa Contratada.

5.5.Comunicar à Contratante toda e qualquer irregularidade ocorrida

ou observada durante o fornecimento dos gêneros alimenticios.
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assumida,  sujeitando-o a juizo da Administração,  nos  termos da

legislação municipal à multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor

da obrigação não cumprida.

7.2.Poderão ainda ser aplicadas as seguintes sanções, em razão da

execução:

7.2.1. Multa por atraso: 1% (um por cento) por dia sobre o valor

da parcela em atraso, até o limite de 10% (dez por cento), podendo

a Prefeitura a partir do 10^ dia considerar rescindido o Contrato,

sem prejuizo das demais sanções cabiveis.

7.2.1.1. O prazo para pagamento das multas moratórias será de

3 (três) dias úteis a contar da intimação da Contratada. A

critério da Administração, e sendo possivel, o valor das

referidas multas será descontado dos pagamentos eventualmente

devidos à PMSCS, garantida a ampla defesa nos termos da Lei.

7.3.Pela inexecução total do contrato, será aplicada à Contratada a

multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do ajuste.

7.4.Pela inexecução parcial do contrato será aplicada à Contratada a

multa de até 10%  (dez por cento)  sobre o valor da obrigação não

cumprida.

7.5.Multa de 10% (dez por cento), por descumprimento de quaisquer

das obrigações decorrentes do ajuste que não estejam previstas nos

subitens acima, a qual incidirá sobre o valor total do Contrato.

7.6.Além das multas acima, a Administração poderá, ainda, impor as

seguintes penalidades:

7.6.1.Advertência;

7.6.2.Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento

de contratar com o Municipio de São Caetano do Sul,|pelo prazo

até dois anos;
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7.6.3.  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com

a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

7.7.Se a licitante deixar de entregar a documentação ou apresentá-la

falsamente, enseja o retardamento da execução de seu objeto, não

mantiver a proposta,  falhar ou fraudar na execução do contrato,

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará pelo

prazo  de  até  05  (cinco)  anos,  impedida  de  contratar  com  a

Administração Pública, sem prejuizo das multas previstas no Edital e

demais cominações legais.

7.8.As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui

a das outras, quando cabiveis.

7.9.Constatada a inexecução contratual ou a hipótese do item 7.1,

será a Contratada intimada da intenção da PMSCS quanto à aplicação

da  penalidade,  concedendo-se  prazo  para  interposição  de  defesa

prévia, nos termos do art. 87, 2 e 3 da Lei Federal n 8.666/93.

7.10.Não  sendo  apresentada  a  defesa prévia pela  Contratada  ou

havendo o indeferimento da mesma quando interposta,  a Prefeitura

providenciará a notificação da Contratada quanto à aplicação da

penalidade,   abrindo-se  prazo  para   interposição   de   recurso

administrativo, nos termos do artigo 109, I, "f" da Lei Federal n^

8.666/93.

7.10.1. Decorridas as fases anteriores, o prazo para pagamento

das multas será de 3 (três) dias úteis a contar da intimação da

Contratada. A critério da Administração, e sendo possivel, o valor

devido será descontado da garantia prestada ou, sendo esta

insuficiente, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos

à Administração. Não havendo prestação de garar^^^La, o valor das

multas será diretamente descontado do crédito quéNpèrventura haj
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CLÁUSULA NONA - GESTOR CONTRATO

9.1. O gestor da presente contratação será a responsável pelo

Departamento de Alimentação Escolar, e na sua ausência, a Secretária

Municipal de Educação, nos termos do Decreto Municipal n

11.093/2017 e da Lei de Licitações em seu artigo 67 fk parágrafos, o

qual será responsável pelo acompanhamento e fiscalizaçfio da execuçã

do  termo  contratual  objeto  do presente  certame,\ raVopedendo  a
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7.11.Se a Contratante decidir pela não aplicação da multa, o valor

retido será devolvido à Contratada.

7.12.É assegurado nos termos legais os prazos para o exercício do

direito  da  ampla  defesa  e  do  contraditório,  na  aplicação  das

sanções.

7.13.A falsidade  das  declarações  prestadas,   objetivando  os

benefícios da LC 123/06,  devidamente atualizada,  caracterizará o

crime de que trata o art. 299 do Código Penal,  sem prejuízo do

enquadramento em outras figuras penais e da sanção prevista de

impedimento de licitar e contratar com a Administração do Município

de São Caetano do Sul.

7.14.0 prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis

a contar da intimação da empresa apenada. A critério da

Administração e sendo possível, o valor devido será descontado da

importância que a empresa tenha a receber da PMSCS. Não havendo

pagamento, o valor será inscrito como divida ativa, sujeitando a

devedora a processo executivo.

CLÁUSULA OITAVA - DISPOSIÇÕES GERAIS:

8.1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele

estivessem transcritos, o Edital do Pregão n 05/2019 com seus

Anexos e a Proposta Comercial, constantes no Processo Administrativo

n 21949/2018.

(Prefeitura Municipal de São Caetano do Sut
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de 2019.ai, /deSão Caetano do Sul,

Nada mais havendo a ser declarado, vai assinada pelas partes e

testemunhas a tudo presente e de tudo cientes, para que produza os

regulares efeitos de Lei e de Direito.
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registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao

fiel cumprimento do ajuste, bem como, responsabilizar-se á pela

vigência, com o conseqüente controle dos prazos de início e término

contratual, aditamentos e instauração de novo processo de licitação,

caso seja deliberado pela continuidade dos serviços ou fornecimento.

9.2. O Gestor responderá administrativamente, civil e penalmente

pelo cumprimento do contrato ou instrumento equivalente, quando

verificado a não observância dos requisitos acima causando prejuizo

à Administração ou comprometimento das atividades procedimentais.

CLÁUSULA DÉCIMA - FORO:

10.1. 0 foro competente para dirimir qualquer dúvida ou ação

decorrente do presente Contrato é o foro da Comarca de São Caetano

do Sul, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.
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