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Contrato ne 20190308001

CONTRÂTO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI

CELEBRÁM DE UM LADO A EMPRESA: LUCINEIDE DA
SILVA PORTELA

A prefeitura Municipal de São Bernardo, através de seu SECRETÁRIO MUNICIPÁL DE

SAÚDE, o Sr. Sr. MANoEL DE IESUS SILVA DE SOUSA portador do RG:23302337 SSP/PA e cPF:

426.257.492-72, residente e domiciliada na cidade de São Bernardo/MA, daqui por diante denominado
simplesmente CONTR.ATANTE e a Empresa: LUCINEIDE DA SILVA PORTELA, CNPf: 02.510.086/0001-28
Rua Bernardo Lima, Na 1146 - Centro - São Bernardo/MA; neste ato representada pela Sr.e Lucineide da
Silva Portela, Portadora do RG: 25539092003-3 e CPF:476.842.403-15, doravante denominada
CONTRÂTADA, têm iusto e contratâdo o que se discrimina através das cláusulas e condições seguintes:

CúUSULA PRIMEIRÂ - DO OBJETO

O presente conrato tem por base legal o processo AdminisE-aüvo ne 2019.02.001-
CPL/PMSB reÊrente ao Conüte 011/2019, tendo por objeto a para ConuãtaÉo de empresa para

fornecimento de Gêneros alimenücios e utensílios de coziúa pârâ â Secretaria Municipal de Saúde de São

Bernardo/MA Obrigâ-se a CONTRATADA a fornecer à CONTRATANTE, os sewiços constantes do Edital, do
qual a CONTRATADA foi vencedora; integram o presente conEato, independentemente de üanscrição, o
Edital, seus anexos e a Propostâ da Contratada. Conforme preceituar o artigo 55 inciso XI de ünculação
ao edital de licitação ou termo que a dispensou ou inexigiu, ao conúte e a proposta do licitante
vencedor.

cúUsUTÁ SEGUNDÂ - DA DIECUçÂO DO CoNTRATO
0s fornecimentos constantes do Edita.l supra-citados serão reâlizados ónforme

solicitaÉo da CONTRATANTE, de acordo com a necessidade verificada A CONTRÁTADA cumprirá o obieto
deste Convite, no prazo pré-estabelecido neste Edital e seus Anexos do Conüte nq 011/2019 - CPL;

cúUsurÁ TmCEIRA - Do VÁJOR
A CONTRATANTE pagaÉ à CONTRATADA mediante nota fiscal, teÍdo o presente

contrato.
Valor geral de R$: 172.011,57 (ceBto e setetrta e dois mil onze reais e cinquenta e sete
ceDtavos)

CúUSULA QUARTA - DO REA,USTE
Em caso de reajustamento, o mesmo será realizado com base nos índices estabelecidos

pelo Govemo Federal

cúusutÁ Q|INTA - Dos AcRÉscIMos ou suPREssÔEs
. Além do que estabelece o CONVITE, fica a licitante obrigada a aceitar nas mesrnas

condições conFanrais, o àumento ou a redufro da quantidade conEatada âté 250ub dô ualor original

cúusulA sDffA - DA DorAçÃo oRÇAMENTÁHA

As despesas decorrentes da execução do obieto correrão por conta da seguinte
dotação:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.122.oo5o.2o54.oooo - MANUTENÇAO DA SEC. DE SATIDE
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339o3o-ooo - Material de Consumo
ro.3o1.o34o.1or5.oooo- MANUTENÇÀO DO FII\DO MUMCIPAL DE SAúIDE
339o3o-ooo - Material de Consumo
ro.3o1.o34o.2o72.oooo MANUTENçÃO DO PAB - FD(O
339ogo-ooo - Material de Consumo

CúUSUIA SÉfIMÁ - DA VINCULAçÃO: o presente conüato úncula-se âo editâl de
CONyITE N.e _011/2019 e à proposta da CONTRATADÀ

CúUSULA OTTAVA - DA VIGÊNCIA DO CONTRÁTO: O presente contrato entrará em
ügor na data de sua assinatura e findar-se-á no prazo de execução de 31 de dezembro de 2019 podendo
o mesmo ür a ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos com vistas a obtenção de preços e
condições mais vantaioses para a Administração de acordo com o aÊ 57, inciso I, da Lei nq 8.666/93

CúUSULA NONA - DA FISCALTZAÇÃO: A fiscalização do Conrrato será efetuada por um serviCor da
Secretâria de Adminisüação o Sr. Francisco das Chagas Garces Silva CPF: 039.219.093-17 - Servidor da
Secretaria Municipal de Saúde do Município que poderá a qualquertempo, determinar o que for necessário
à regularização dos serviços observando, bem como propor a aplicação das penalidades preüstas deste
insEumento

CúUSULA DÉCIMA- DAs oBRIGAçÕES DA C0NTRÁTANTE
A CoNTRÁTANTE obrigar-se-á:
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b) Designar um servidor que será responsável pelo acompanhamento e fiscalizaçào

da execução do obieto do presente contrato. Ao servidor designado, compete entre outras obrÍgações,
anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a execução do contrato determinando o
que for necessário a regularização das faltas ou dêfeitos observados;

c) Fornecer a qualquer tempo e com o Máximo de presteza, mediante solicitação
escrita da C0NTRATADA, informações adicionais, para dirimir dúüdas e orientâções em todos os casos
omissos;

d) As decisões e proüdências que uhapassarem as competências, do
representantê deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas
convenientes;

cúusulA DÉcrMA PRTMETRA - DAs oBRJcAçôEs DA GoNTRÂTADÁ
CONTRáTADA obrigar-se-á a:

a) Executar o obreto deste conü'ato mediante emissão de Nota de Empenho ou
Ordem de Fornecimento expedida pelo Setor responsável;

b) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condições do presente conEato
e de seus documentos integrantes, com observância dos requisitos, bem como da legislação em ügor
pârã perfeita execução do co trato;

c) Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contrato
respondendo pelos encargos trabalhistas, previdenciários, e comerciais resultantes da execução do
contrato e outros correspondentes;

cúUsULA DÉCIMA SEC,{,NDA - DAS PENALTDADES
0 descumprimento, total ou parcial, por parte da CoNTRATADA, de qualquer das

obrigações ora estabelecidas, suieitará a CONTRATADA as sançôes preüstas nos artigos 81 a 88 da Lei
Federal n" 8.666193.

PÂRÁGRAFO PRJMERO - O atraso injustificado no cumprimento do objeto deste
Confato suieitará a CONTRATADA, à multa de mora correspondente a 0,30lo (três centésimos por cento)
ao dia, sobre o valor do fornecimento, até o limite de 10Yo (dez por cento).

PARÁGRÁFO SEGUNDo - Além da multã indicada no paÉgrafo anterior, a

CONTRATANTE podeÉ garantida a préüa defesa, aplicar à CONTRATADÁ" na hipótese de inexecução
total ou parcial do ConFato, as seguintes sanções:
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a) Advertência;
b) Multa de 10 o/o (dez por centoJ sobre o vâlor do Contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitâção e impedimento de contratar

com a administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçâo

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punÍção.
e) As sanções preüstas nas alíneas "d" podendo ser aplicadas

conjuntamente com a prevista na alÍnea't".
PARAGRAFO TERCEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade seÉ feita

comunicação escrita à CoNTRATADA e publicada no iomal 0ficial do Estâdo, constando o fundamento
legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertências e multa de mora.

DECIMA TERCEIRA _ DA RESCTSÁO

A inexecução total ou parcial deste contrato enseia a sua rescisão, com as
consequências contrâtuâis e as preústâs em lei.

Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:
a) - o não cumprimento de cláusulas conkatuais, especificações, proietos ou prazos;
b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e

prazos;
c) - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a

impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
d) - o atraso iniustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;
e) - a paralisaçâo do serviço, sem iusta causa e préüa comunicáção à

CONTRATANTE;

0 - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CoNTRÁTADA
com outrem, a sessão ou transferência totãl ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporâção não
admitidas no edital e no conüato;

g) - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor a

comissão designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a Secretário dessa Casa

Legislativa;
h) - o cometimento reiterado de fultas na sua execução, anotadas na forma do § 1e

do art 67 destá Lei Federal ne 8.666/93;
i) - a decretação ou a instauração de insolvência ciül;
i) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
k) - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da

CONTR.ATADA, que preiudique a execução do contrato;
l) - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento

justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que eslá subordinado a

CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrâto;
E) - a supressão, por parte da CONTRATANTE, de obras, serviços ou compras,

acarretando modificação do valor inicial do conúato além do limite permitido no § 1c do arl 65 desta
lei;

n) - a suspensão de sua execução, por ordem escritâ da CONTRÁTANTE, por prazo
superior a 120 (cento e ünte) dias, salvo em caso de calamidade pública, $ave perturbação da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repeüdas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente
imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras prevÍstas, assegurado a CONTRATADA, nesses
casos, o direito de optâr pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas âté que seja
normalizada a situação;

o) - o atraso superior â 90 (noventa) dias dos pagamentos deüdos pela
C0NTRATANE decorrentes dos fornecimentos iá recebidos sâlvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optâr pela suspensâo
documprimento de suas obrigações até que seia normalizada a situação.

PÁRÁGRAFO PRJMETRO - Os casos de rescisão conEatual serão formalmente
motivados nos autos do processo, assegurando o conü'aditório e a ampla defesa.
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PARÁGRÂFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato podeÉ ser:
a - Determinada por ato unilateral e escrito da Administraçáo nos casos

enumerados nas alíneas 'a' a 'i' desta cláusula:
b- Amigável, por acordo enE€ âs pârtes, reduzidas a termo no processo da licitação,

desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
c) |udicialmente nos termos dâ legislação

DÉCIMA QUARTA - DAs coMUNIcAçÕEs
Qualquer comunicação enúe as partes a respeito do presente Contrato, só produz

efeito legeis se processada por escrito, mediante protocolo ou por meio de registro, que comprove a sua
efetivâção, não sendo consideradas comunicações verbais.

DÉ(TMÂ QUINTA - DAs AITERAçÕES
Este contrato podeú ser alterado, com as deüdas jusüficativas, no caso previsto no

arl da Lei n'8.666193.

DÉCIMA SEXTA - DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de sÃ0 BERNARDo/MA, para dirimir quaisquer

dúvidas oriundas da execução do presente Contrato.
E por combinarem com todas as cláusulas e condições conu-atadas, assinam este

insEumento de ConFato de Fomecimento, em 03 [fêsJ vias de igual teor e forma, que rrai também assinado
por duas testemunhas a tudo presente a tudo presente.

Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA, 08 de março de 2019

L-/- L*,*^o\r do. c,^U'r-" stJ.Àl
Municipal de Saúde

DE |ESUS SrLVA DE SOUSA
Contratante

LUCINEIDE DA SILVA PORTEIÁ
CNP| : 02.510.086 /OO0I-ZB

Contratada

CPF
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