CONTRATO DE FORNECIMENTO
Paraíba do Sul, 1º de Maio de 2022
Cliente/Contratante: ____________________________________________________
Objeto:
O presente contrato estabelece o compromisso de fornecimento de Tomate Orgânico, varietal
San Marzano - Solanum Lycopersicum - pelos períodos definidos neste termo.
Da variedade:
O tomate San Marzano é reconhecidamente consagrado pela alta gastronomia como um produto
Premium, pelo seu teor equilibrado de acidez e dulçor, com polpa mais firme, densa, menos aguada.
Do aspecto físico esperado:
Cor vermelho vivo, entregues “de vez a maduros” , objetivando
sempre o maduro.
Polpa compacta e carnuda.
Forma alongada e tamanho variando entre 5 a 9 centímetros.

Do mercado:
O Tomate San Marzano está essencialmente focado em produção de tomates secos,indústria de
processamento, P. Ex. "tomates italianos inteiros em conserva" ou elaboração de molhos base para
pizzarias D.O.C / D.O.P , catchup, entre outros.
Do cronograma de cultivo:
Da semeadura (dia ZERO) ao início da colheita, entre os dias 95 e 115 estendendo-se por 45 a 60 dias.
Volumetria /escala de colheita:
 1000 pés produzirão 4.5 toneladas em 45/60 dias.
 500 pés produzirão 2.75 toneladas em 45/60 dias.
 250 pés produzirão 1.375 toneladas em 45/60 dias.
E desta, a escala semanal de entregas:
 1000 pés : 642 kg /semana;
 500 pés : 321 kg /semana;
 250 pés : 160.50 kg /semana;

Cronograma estimado de estregas:
-Plantio: 1º de Junho de 2022:
-Inicio da colheita: À partir de 5 de Setembro de 2022
-Duração do ciclo de colheita: 5 de Setembro até 25 de outubro / 05 de novembro.
IMPORTANTE: Os parâmetros acima podem variar 5% na antecipação de datas e 15% na extensão das
datas.
Ex. A colheita pode iniciar 4/5 dias antes e prorrogar-se por 58 a 60 dias.
Do valor por Quilo, (CIF) entregue no endereço do cliente:
 R$ 11.00 (Onze reais o quilo)
Calendário estimado de entregas:
Dias

Semana(s)

Peso em Kg por entrega

Dia da entrega

Valor semanal

15 de Setembro de 2022

1

160.50 Kg

Quinta-feira

1.765,50

22 de Setembro de 2022

2

160.50 Kg

Quinta-feira

1.765,50

29 de Setembro de 2022

3

160.50 Kg

Quinta-feira

1.765,50

06 de Outubro de 2022

4

160.50 Kg

Quinta-feira

1.765,50

13 de Outubro de 2022

5

160.50 Kg

Quinta-feira

1.765,50

20 de Outubro de 2022

6

160.50 Kg

Quinta-feira

1.765,50

27 de Outubro de 2022

7

160.50 Kg

Quinta-feira

1.765,50

03 de Novembro de 2022

8

160.50 Kg

Quinta-feira

1.765,50

56 dias

8 semanas

1.284 kg

-

R$ 14.124,00

Da substituição excepcional do dia da entrega:
O dia da entrega é pré-acordado, mas pode ser alterado em comum acordo entre as partes. Em casos
fortuitos (tempestades,deslizamentos, acidentes na estrada,etc ) em não poder ser entregue no dia
alinhado, será efetuado tão logo quanto possível, devendo o produtor informar ao cliente assim que
possível.
Do pagamento:
 Por entrega Semanal, no ato da entrega, por PIX ou transferência bancária ( Itaú ou Inter)
OU
 10% de desconto antecipado pelas 8 semanas, sendo R$ 14.124,00 – 10% = R$ 12.711,60
Da sucessão de ciclos de recompra e replantio:
O cliente, ao receber o PRIMEIRO LOTE e certificar-se da qualidade e padronização da entrega, deverá
solicitar o novo ciclo de plantio, começando um novo calendário de entregas.

Do cancelamento pelo Cliente:
O cliente poderá solicitar o cancelamento do fornecimento quando mais de 60% do ciclo já estiver sido
entregue ou seja, à partir da semana 5, cancelando as entregas das semanas 6,7 e 8, bastando informar no
ato da entrega e pagamento da SEMANA 5.
Do cancelamento pelo Produtor:
O produtor poderá cancelar a qualquer tempo este contrato em razão de fatores atípicos e
imponderáveis, tais como intempéries climáticas ( chuva, granizo, seca, geada,queimadas,raios), pragas
(insetos, fungos, vírus e bactérias) , catástrofes naturais e humanas (enchentes,deslizamentos, incêndios,
acidentes automabilísticos,interrupção no fornecimento de energia elétrica), fatos estes documentados
por filmagem e/ou fotos.
Das garantias:
Serão entregues tomates orgânicos, sem agrotóxicos, de acordo com a norma Brasileira vigente,
Lei 10.831, de 23 de dezembro de 2003 e regulamentado pelo Decreto Nº 6.323 ,de 27 de dezembro de
2007.
Das possíveis variações de quantidade semanais:
A entrega poderá sofrer uma variação de até 25% a menor, em razão de fatores atípicos e
imponderáveis, tais como intempéries climáticas ( chuva, granizo, seca, geada,queimadas,raios), pragas
(insetos, fungos, vírus e bactérias) , catástrofes naturais e humanas (enchentes,deslizamentos, incêndios,
acidentes automabilísticos,interrupção no fornecimento de energia elétrica), fatos estes documentados
por filmagem e/ou fotos.
Do não cumprimento das partes:
Caso não haja consenso, farta comunicação e amplo alinhamento entre as partes, será pleiteado via
judicial, o valor TOTAL do ciclo de cultivo, neste termo, R$ 14.124,00 acrescidos de mora de 2% , somados
a juros do IPCA Amplo do período de 150 dias ( da semeadura ao fim da colheita), acrescidos dos
honorários advocatícios de 20% do valor total da causa. Fica eleito o foro da capital do RJ como mediador.
___________________________________
________________________________________
Pelos fatos acima descritos, li na íntegra, entendi e ACEITO PLENAMENTE todos os termos propostos.
Desejo receber ______ quilos por semana, das opções: ( 160.50 Kg , 321 Kg ou 642 Kg )
EMPRESA/PESSOA FÍSICA CONTRATANTE :_________________________________________________
CNPJ:_____________________________
Comprador/Proprietário/Representante Legal: _______________________________________
RG ou CPF _______________________________________________
Fone/WhatsApp ( ) _________________________________
Mundo Mais Verde Multicomercial
CNPJ: 24.630.702/0001-17
Leonardo Bastos Santana
Fone/WhatsApp (24)98816-1692
e-mail: falecom@mundomaisverde.com
www.mundomaisverde.com/sobre

