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PREFEITURA MUNIqPAI DE SAO BERN

ESTADO DO MARAilHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

CONTRÁTONo 2()r9o3o7oo1
PR-EGAO PRESENCIAL COM R-EGISTRO DE PREçO oo3/2o19
CPL/PMSB/MA

12.36r,0390.2o5o.oooo - MANUTENçA
PNAE
339o3o- Material de Consumo

CONTRATO DE FORNECIMENTO
QUE ENTRX SI CELEBRAM A
PREFEITURA MI.INICI PAL DE SÀO
BERNARDO E A EMPRESA:
MERCANTIL PASSINHO LTDA.

Pelo presente instrumento particular de contrato de um lado a
PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MÀ pessoa jurídica de direito púbüco intemo,
inscrita no CNPJ sob o no o6.125,389/0001-88, situada à Pça Bemardo Coelho de Almeida 863,
- Centro, nesta cidade São Bernardo, Estado do Maranhão, representado neste ato pela Secretária
de EducaÉo Sra. SÂMIA COELHO MOREIRA CARVALHO portador do RG: o16i54552oo1-2 e
CPFt 447.037.243-91, residente e domiciliado na cidade de Magalhães de Almeida/MÂ
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado a firma: MERCANTIL
PASSINHO LTDA inscrita no CNPJ no. tr.r4g.766looor-4r, sediada na MA zo3 - nr o3 - Alto da
Base - Raposa/Md neste ato representada pelo Senhor: Adelman Gonçalves Passinho, portador
da Carteira de Identidade No 01668322001-6 SSP/MA e do CPF no. 968.051.373-49, residente
e domiciliado na cidade de São Luis/MA, dorarante denominada simplesmente CONTRATADA
e perante as testemunhas abaixo nomeadas, frrmam o presente Contrato, que se regará pela [,ei
no 8.666/93, e suas alterações, a legislação que rege a espécie, atendidas as cIáusulas e condições
que se amrnciam a seguir:

r- DO OBIETO DO CONTRATO
r.1 - O pr€sente contrâto tem por base legal, o pregáo presencial com registro de preço no
oo3/2o19. Obriga-se a CONTRATADA a fomecer à CONTRATANIE, os gêneros alimentícios para
atendimento da Secretaria DE Educa@o do Mmidpio de São Bemardo/M.\ objeto do PREGAO no
oo}l2otg, do ça1 a CONTRATADA foi vencedora, para contrato durante o o€rdcio de 2019,
conforme anexo I de acordo as condições apresentadas em sua proposta, os quais são partes
integrantes deste instrumento
z- Os materiais serão entregues de acordo com a solicitaÉo da CONTRATANIE, e de amrdo com a
necessidade lerif catla.

3 - DAVIGÊNCIA
3.r - Deverá ser executado nas condições constantes do ANEXO I do edital do Pregão no
ao}/2oí9. O presente contrato ügorará da data da assinatura alé 31,11212019, podendo seÍ
prorrogado de acordo com a Legislação vigente.

4 - Do PREÇO
4.r - O valor deste contmto e de R$: 1.445.118,76 (um milhão quatrocentos e quarenta e

cinco mil cento e dezoito reais e setentâ e seis centavos), de acordo com a proposta de preço
anexa no pmcesso.

4.2 - O preço retro referido é final, não se admiündo qualquer acrescimo, estando incluídas no
mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da contratada,
conforme preüsto no edital.

4.3 - DOS RECLTRSOS ORçAMENTÁrUOS:
As despesas decorrentes da contratação da presente licitação correrão por eonta s recursos
destinados a Secretaria de Educação do orçamento para o exercício de zor9.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

5. DO PRAZO DB EXECUçÃO E TOR]IIÂDE E)(ECUÇÃO
5.r - O presente contrato teú ügêncla até gr/tzlzo],9, contado a partir da assinatura contratual.
O contrato podeú ser a.lterado nos termos do artigo 65 da Lei no 8.666/93, mediante as deüdas
justiÍicativas. O contrato podeú ser aditilqdo em até 60 meses, por se tratar de um serviço
continuado.

6. DAS CONDIçÕF^S E DA FORMA DE PAGAMENTO
6.1 - Os pagamentos devidos ao contratado serão efetuados através de depósito Bancário: Banco
do Brasil Agência: 3ó50-1 contaz 3't^264-9 com prazos de até dez dias da data de entrega da
nota fiscal de realização de compra.
6.2 - As faturas, que apresentarcm incorreções serão devolüdas à Contratada e seu vencimento
ocorreú em igual período acima.
6.3 - À CONIRATADA flca vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura emitida
através da rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobranças em carteira
simples, ou seja, diretamente para CONTRATAIITE.

7- DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO
7. 1 - A CONTRÁTADA não podeÉ transferir o presente contrato a terceiros, no todo ou em parte,
sem o expresso consentimento da contratante, dado por escrito, sob pena d€ rescisão do ajuste.

8 . DAS R.ESPONSABILIDADES
8.r - A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pelo fomecimento do objeto deste
contrato e, conseqüentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prcjúzos
que, na execu$o dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar pam a

CONTRATANTE ou para terceiros.
8.2 - A CONTRATADA é responsável também pela qualidade dos serviços prestados, não se
admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, venham interferir na
execução dos mesmos.

9 - DA§ PENALIDADES
9.r - O não cumprimento dos sewiços ora contratados nos priúos determinados pela
CONTRATANTE, importará na aplicação à CONTRATADÀ de multa diária na ordem de meio
por cento sobre o valor do contrato.
9.2 - A CONTRATADA igualmente, será aplicada a multa descrita em 9.1, no caso de a mesma
descumprir qualquer outra obrigação a ela imposta no presente ajuste.
9.3 - Às eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terá caráter
compensatório, mas simplesmente moratório e, portando, não eximem a CONTRATADA da
reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem
impedem a deciaração de rescisão do pacto em apreço.

9.4 - A inexecução total do contrato importara à CONTRATADA a suspensão do direito de licitar
e contratar com qualquer ente da administração direta ou indireta, conforme preüsto no edital,
contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa de ro% (dez por cento) sobre o
\,â1or do contrato.
9.5 - Seú propiciada defesa à CONTRATADd antes da imposição das penalidades elencadas nos
sub-itens precedentes.
9.6 - Os valores pertinentes às multas apiicadas, serão descontados dos créditos a que a
CONTRÂTADA tiver direito ou cobrados judicialmente.

9.7 - Requisitado o produto da empresa vencedora, não entregando esta no prazo previsto, a
critêrio da administração podeú ser requisitado o mesmo produto da empresa vencedora em
segundo lugar, sem prejuízos das sanções preüstas nos subitens acima.

10 -- DA FISCALIZAçÃO A prestação do serviço será acompanhada e frscalizada pelo Sr.
Izaniel Cutrim Bogéa, na condi$o de representante da Secretaria da ção, sendo esse
da Prefeitura, a execução dos serviços será de acordo com o contrâto ual deverá atestar os
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PREFEITURÂ MUNICÍPAI DE SAO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta prestação dos sewiços para fins de
pagamento.

fl - DA PLTBLICAçÃO A CONTRÂTANTts fará publicar o extÊto do presente Contrato, às
suas expensas, no prazo de zo (vinte) dias corridos contado da data de assinatura.

1r - DA RISSCISÃO
rr.r - A inexecução total ou parcial deste contmto, além de ocasionar a apücação das penalidades
anteriormente enunciadas, ensejan também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos
motivos enumerados no art. 78 da lei federal no 8.666/93 e suas alterações.
11,2 - A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79 da lei
federal no 8.666/93 e suas alterações.
r1.3 - Se a rescisão da avenca se der por qualquer das causas preüstas nos incisos I a XI, do art.
78 da lei federal no 8.666/3 e suas alterações, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento
de multa equivalmte a dez por cento do valor do contrato.

12 - DAS DISPOSIçÔE§ GERÂrS
r2.r - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes nos serviços
contratados, isentando esta úIüma de toda e qualquer reclamação que possa surgir em
decorrência do mesmo.
rz.z - Aplicam-se a este contrato as disposições da lei federal no 8.666/93 e suas alterações, que
regulamenta as licitâções e contratações promoüdas pela administração pública.
12.3 - A contratante manterá durante a execu$o do presente Contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, as condições de habilita$o e qualificação exigidas na Licitação de
acordo com o inciso XIII do art. 5i5 da l-€;í A666/99.
rz4 - A execução do conkato seú acompanhada e fiscalizada pelo servidor(a) da Secretaria
Municipal de educâÉo de acordo com o art. 67, d^Ini8666l%.

13-DATOLEIúNCIA
13.1- Se qualquer das partes contratantes, em beneÍicio da outra, permitir, mesmo por omissões,
a inobsewâlcia no todo ou em pa-rte, de qualquer dos itms e condições deste contrato, tal fato
não podeú liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e

condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

14 - DArÃNCUI-â.ÇÃO
O presente contrato úncula-se ao edital de Pregão N."oo3/2or9 e à ATA DE REGISTRO DE
PREçO oo2/2o19, bem como proposta da CONTRATADÁ-

15 - DO FORO
$.1 - Elegem as partes Contratantes o Foro dâ Comarca de São Bernardo, para dirimir todas e
quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja. E por assim estarem justas e Contratadas, as partes, por seus
representantes legais, assinam o presente contrato em três üas de igual teor e forma, perante as
testemunhas abaüo-assinadas, a tudo presen tes.

Bemardo - Md o7 de março de zor9.

t-2
CPBi 447.027.243-9r

Secretária de Educação
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VISIO:

PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO
ESTADO DO MARANHAO

CNPJ 12s.389/0001-88

klíQ)
PASSINHO LTDA

CNPJ no. tt.r4}.7 66 I o oo t- 4t
Adelman Gonçalves Passirúo,

CPF no. 968,o5l..973-49

TESTEMUNHAS:

CPF
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PREFEITURA MUNICIPAT DE SAO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/00O1-88

PIÁNILIIA MERENDA ESCOIÁR PARA 2019.

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT V. I-INIT v.
TOTAL

1 Açúcar Refinâdo - Fardo com 3okg
pacote de 1 kg

KG 12.6OO,OO 3,11 39.186,oo

Adoçante Dietético unidade de 9o
ml

LTND 15 5,O2 75,30

3 AIho KC 430 19,80 8.S14,oo

4 Arloz Branco Tipo 1 - Fardo com go
ünidades pacote de r ks

15.75o,oo 3,r7 49.927,50

5 Bebida Lácleá de Morango de rooog PCT 5.OOO,OO 5,20 26.OOO,OO

LTND 7.OOO,OO 2,r9 15.33o,oo6 Bebida Lácteâ Fermentâda -
SAQUINHO de 2oog

7 Biscoito Cream CÍacker - Caixa com
zo unidades pacote de 4oog

PCT 14.8OO,OO 4,O9 6o.532,oo

8 PCI 14.8oo,oo 4,()5 59.940,ooBiscoito Doce - Caixa com 20
unidades pacote de 4oog

9 Biscoito Rosquinha de Coco - caixa
com zo unidades pacote de 4oog

PCT 2.4OO,OO 4,42 10.6o8,oo

1() Biscoito Rosquinha de tÉite - Câixa
com zo unidades Dacote de 4oos

PCT 2.4OO,OO 4,48 1O.752,OO

PCT 11.545,oo 14,oO 161.630,ool1 Came de Charque - (Pamte de 5oo
c)

t2 Carne Moida de Primeira KG 1O.OOO,OO 17,99 179.9Oo,OO

rr,97 rl.Sso"3o13 Cereal Instântaneo (Mucilon de
Arroz e Milho) - lÁTA DE 4oog

LT

t4 Creme de tÉite - Caixa com z7
unidades de 2oog

CX 3.982,50 2,53 1O.O75,73

SACHÊ 4.608,oo t2.SgS,76r5 Extrato de Tomate - Caixa com rz
unidades (sachê de z6og)

7.o9o,oo 5,80 4r.122,OO16 Feijão Carioca Ttpo r - Fardo com
ro unidades de rkg

KC

L7 Flocão de Âfioz - Fardo com zo
unidades de soos

PCT 3.940,oo 2,49 9.8ro,60

PCT 11.9OO,OO r,57 18.683,oo18 Flocão de Milho - Fardo com 20
unidades de 5oog

19 KG ro.ooo,oo 9,50 95.OOo,Oo

CX 1.957,50 4,8o 9.396,oo20 teite Condensado - Caixa com 27
unidâdes de 3959
l,eite em Pó integral - Fardo com 50
unidades de zoos

PCT 47.25o,oo 5,48 258.93o,oo2t

LT 2q 19,90 497,50lÊite em Pó Sem lâctose lata de
300s

62.937,ooMacarrão Espaguete - Fardo com to
unidades de soos

PCT 18.goo,oo23

Margadna - Caixa com z4 unidades
de 2sos

rt 6.3oo,oo 2,5O 15.75o,oo24

25 Milho para preparo de Munguná -
Fardo com zo rmidades de .soos

PCI 6.3oo,oo 3,40 2r.42O,OO

LT 2.8r2,50 1,99 5.596,8826 Milho Verde - tÁTA de zSog

KC 3.940,oo 15,53 61.188,2oMistüra para Mingau deTapioca
com Coco - Pâcote de 1 kg

LT 1O.35O,OO 10,80 r1r.78o,oo28 Nescâu em Pó - Caixa com 30
unidades de 38og

'29 óleo de Soja Refinado - Caixa com
zo unitlades de qooml

I,T 3.750,oo 4,40 16.Soo,oo

I
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ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

3O Sal Refinado - Fardo com 30
unidades de r ke

KG 2.250,OO o,9o 2.O25,OO

31 Sardinha em Conserva com óleo
comestivel caixa com 5o unidades
de le5g

LT 13.9OO,oo 3,58 49.762,oo

32 Tempero Seco completo de 5og o,92

:J3 Vinagre caixa com ru unidades de
5ooml

GARR,{FA 2.52O,OO 2,3O 5.796,oo

1.445.rr8,76

(

2.O70,OO lPCT 2.25O,OOI I

I


