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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

CoNTRATON', 2020012',1OO1

PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO OO3/20I9
CPL/PMSB/N{A

CONTRATO DE FORNECIMENTO
QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITUR.A MLNICIPAL DE SÃO
BERNARDO E A EMPRESA:
NÍERCANTIL PA S SII.HO LTDA,

Pelo presente instÍumento panicular de contrato de um lado a PREFEITT RA
MUNICIPAL DE SAO BERNARDO/I4d pessoa juridica de direito público intemo, inscrita no CNPJ sob
o n" 06.125.389/0001-88, situada à Pça Bernardo Coelho de Almeida 863, - Centro, nesta cidade São
Bernardo, Estado do Maraúão, representado neste ato pelo Gestor da educagão e do Fundo Municipal de
Educação o Sr. RA.I\,ÍLNDO NONATO CARV.{HO portador do RG: 19ó9798-4 SSPÀ44 e CPF:
099.156.133-34, residente e domiciliado na cidade de Magalhães de Almeida,/MA, doravante denominada
simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado a firma: MERCANTIL PASSINHO LTDA, inscrita no
CNPI n". I1.143.76610001-41, sediada na MA 203 - nÍ 03 - Alto da Base - Raposa,/MA, neste ato
Íepresertada pelo Senhor: Adelman Gonçalves Passinho, portador da Carteira de ldentidade N'
016ó83772001-6 SSP/MA e do CPF n". 968 051.373-49, residente e domiciliado na cidade de São
LuiJMÀ doravante denominada simplesmente CONTRATADA. e perante as testemunhas abaixo
nomeadas, firmam o presente Contrato, que se regará pela [,ei n' 8.666/93, e suas alterações, a legislação
que rege a espécie, atendidas as cláusulas e condições que se anunciam a seguir

1 . DO OBJETO DO CONTRATO
L 1 - O pres€nte contrato tem por base legal, o pregão Fesencial com regisro de preço n' 00320 I 9. Obriga-
se a COMRATADA a fomec.er à CONTRATAN'IE, os gêneros alimenticios paÍa dendrmento da SecÍetâÍia DE
Educação do Municipio de São Bernardcr'Md objuo do PREGÃo n'@32019, e ATA DE REGIS'IRo DE
PREÇO: 00/2019 do qual a CONTRATADA foi vencedora parâ corÍrato durante a validade da ATA DE
P.EGISTRO., conforme anexo I de acordo as condições apresentadas em sua pÍoposta, os quais são partes
integrantes deste instrumento
2- Os maeriais serão entregues de acordo com a solicita$o da CONTRATANTE, e de acordo com a necessidade

veriÍicada.

3. DA VIGÊNCIA
3.1 - Deverá ser executado nas condições constantes do ANEXO I do êdital do Pregío n' 003/2019. O
presente contrato vigorará da data da assir.a'fiÍa alé 3U1212020, podendo ser proÍrogado de amrdo mm a

Legislação vigente.

4 - DO PREÇO
4.1 - O valoÍ deste contrato e de RS: 1.445.118,76 (um milhão quarÍocentos e quar€nta e cinco mil
cento e dezoito reais e setentâ e seis centavos), de acordo com a proposta de pÍeço anexa no progesso.

4.2 - O pÍeço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, €stando incluídas no mesm todas
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talas despesas e custos, diretos e indiretos, mmo também os lucros da contratada conforme previsto no

4,3 - DOS R§CUR§OS ORÇAMENTÁRIOS:
As despesas decorrentes da contratação da presente licitação conerão por conta s recursos destin
Secretaria de Educação do orçamento para o exercício de 2020.

12.36l.O39O.2O5O.OOOO - MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÀO ESCOL
339030- Material de Consumo

5. DO PRAZO DE EXECUÇÂO E FORMA DE EXECUÇÃO
5.1 O pÍesente contrato terá vigência até3111A2o20, contado a paÍir da assinatuÍa contratual
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O contÍalo podeÍá ser alterado nos termos do aÍtigo 65 da Lei n' 8.66ói93, mediante as devidasjustihcativas.
O contrato poderá ser aditivado em até 60 mes€s, poÍ se tratar de um serviço continuado.

6 . DAS CONDIÇÔTS U ON TONUA DE PAGAMENTO
6.1 - Os pagamentos devidos ao contratado serão efetuados atraves de depósito Bancário: Banco do Brasil
Agência: 365$'1 coÍtt :3126+9 com prazos de ale dez dias da data de entrega da nota fiscal de realização
de compra.
6.2 - As faturas, que apres€ntaÍem incorreções serâo devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá
eut igual períodu aoinra.
6.3 - A CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura emitida através
da rede bancária ou com terceiÍos, permitindo-se, lão somente, cobranças em caíeira simples. ou sej4
diretamenle paÍa CONTRATANTE.

? - DA TRANSFERÊXCh OO COUIUTO
7.1 - A CONTRA,T.{DA não poderá transferir o presente ccfiÍato a terceiros, no todo ou em parte, sem o
expresso consentimento da contratante, dado por escrito, sob pena de rescisão do ajuste.

E . DAS RESPONSABILIDADES
8.1 - A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pelo fomecimento do objelo deste contrato
e, mnseqüentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuizos que, na execução
dele, venh4 direta ou indiretamente, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros.
8.2 A CONTRATADA é responúvel tambem pela qualidade dos serviços prestados, não se admitindo,
em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, venham interferir na execução dos mesmos.

9 - DAS PENALIDADES
9.1 - O não cumprimento dos serviços ora contratados nos pritzos determinados pela CONTRATANTE,
imponará na aplicação à CONTRATADA 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 câso de a mesma descumprir
qualquer outra obrigação a ela imposta no presente ajuste.
9.3 As eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terá ca.ráteÍ

compensatório. mas simplesmente moratório e, portando, não eximem a CONTRATADA da reparação de
possiveis danos, perdas ou prejuizos que os seus atos venham a acarretaÍ, nem impedem a declaraçôo de

rescisão do pacto em apreço.
9.4 - A inexecuçào total do contÍato imponará à CONTRATADA a suspensào do direito de licitar e

contratar mm qualquer ente da administração direta ou indireta confoÍme previsto no edital, contados da
aplicação de tal medida punitiv4 bem como a multa de 10.ô/o (dez por cento) sobre o valor do mntÍato.
9.5 - Será propiciada defesa à CONTRATADA antes da imposição das penalidades elencadas nos sub-
itens precedentes.

9.6 - Os valores pertinent€s às multas aplicadas, serão descontados dos creditos a que a CONTRATADA
tiver direito ou cobrados judicialmente.
9.7 - Requisitado o produto da empresa vencedora, não eúregando esta no prazo pÍevisto, a criterio da

administração poderá ser requisitado o mesmo produto da empresa vencedora em segundo lugar, sem

prejuizos das sanções previstas nos subitens acima.

l0 - DA FISCALIZAÇÁO A prestação do sewiço será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Izaniel Cutrim

() Í)

Bogea, na condição de representante da Se{relaria <la Administração, sendo esse da Prefeittr
dos serviços será de acordo com o contrato, o qual deverá atestar os documentos da de

comprovada a fiel e corÍeta prestação dos serviços para fins de pagamento.
spesa, q

ll - DA PUBLICAÇÃO A CONTRATÀNTE fará publicar o extrato do pÍesente ContÍato,
expensas, no prazo de 20 (vinte) dias corridos contado da data de assinatuÍa.
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ll.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades
anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que omrram quaisquer dos motivos
enumerados no art. 78 da lei tederal n'8.ó66/93 e suas alterações.
I 1.2 - A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no an. 79 da lei federal no

8.666/93 e suas alterações.
I 1.3 - Se a rescisão da avenca se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a )O, do art. 78 da lei
federal n" 8.666/3 e suas alterações, a CONTRATADA sujeitar-se.á, ainda, ao pagamento de multa
equivalente a dez poÍ cento do valor do contÍato.

12 - DÀS DISPOSIÇÓES GERAIS
12.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou
a terceiros, por si ou seus suc€ssores e representantes nos serviços contÍatados, isentando esta última de

toda e qualquer reclamação que possa strrgir em decorrência do mesmo
12.2 - Aplicam-se a este contÍato as disposições da lei federal n" 8.666/93 e suâs alteÍações, que Íegulamenta
as licitações e contratações promovides pela administraçãc pública.
12.3 - A contralante manterá durante a execução do presente Contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação de acordo com o
inciso XllI do art. 55 da Lei 8666193.
124 - A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo servido(a) da Secretaria Municipal de

educação de acordo cnm o an. ó7, da Lei 8óóó193.

13 - DA TOLERÂNCIA
l3.l - Se qualquer das partes contratantes, em beneficio da outrÀ permitiÍ, mesmo por omissões, a

inobservância no todo ou em paÍe, de qualquer dos itens e condições deste contrato, tal fato não poderá

liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais

permanecerão inalterados, mmo se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

14 - DA V'IN_.CULAÇÂO
O presente contrato vincula-se ao edital de Pregâo N.o003/2019 e à ATA DE R0GISTRO Df, PREÇO
00212019, bem como proposta da CONTRATADA.

15 - DO FORO
15.1 - Elegem as paÍtes Contratantes o Foro da Comarca de São Bernardo, para dirimir todas e quaisquer

controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualqu€r outro, por mais privilegiado
que seja. E por assim estaÍem justas e Contratadas, :rs paÍes, por seus representantes legais, assinam o
presente contrato em três vias de al teor e forma, perânte as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo
presentes

Sào Bernardo - MA, 27 dejaneiro de 2020

q

RG:
NONATO CARVALHO
96979&4 SSP/MA

CPF: 099.156.133-34
G$tor dâ Educrçlo e do F'undo Municipal de EducaçÂo

P INHo L
CNPJ n". t l.l,í3.76610001-41
Adelman Gonçalves Passinho,

CPF n'. 96t.051.373-49
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TESIEMTINHAS:
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PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO BERN
ESTADO DO MARANHÃO

CI{PJ: 06.125.389/0O01-88

PLANILHA MERENDA ESCOLAR PARA 2O2O

Biseoito Cream CrackeÍ - caixa com 20
unidadcs acate de 400

10.c75,73

9.810,60

tTu,M DESCRIÇÂO V, TOTAL
I Açúcar Refrado - Fardo com 30kg

pacote de I ks
KG 12.600.00 3.1 I 39.186.00

7 Adoçanle Dieletico unidade de 90 ml tND l5 5.02 75,30

3 Alho KG 430 19.80 8.5t4.00

,l Anoz Branco Tipo I - Fardo com 30
unidades pacote de I kg

KG 15.750,00 3,17 49 927.50

:r Bebida Lácrea de Morango dc 10009 PCT 5.000.00 5.20 26.(x)0,00

6 Bebidâ l-áct€a Fcrmentsda -

SAQUÍNHO de 200e
UND 7.000,00 ) ta l5 :r30.00

paT t,í enn ôô 4 0() 60 512 00

8 Biscoito Doce - Caixa com 20 rmidades
pacotc de 4009

PCT 14.800,00 4.05 59.940.00

9 Biscoito Rosquiúa de Coço - caixa
com 20 unidadcs pacotc dc 4009

PCT 2.400,00 4.42 10.608,00

I Brscorto Rosquiúa d€ Leit€.- Côixa 
Ii com !0 unidadcs pacotc dü .1009

t0 PCT 2.400.00 4.,18 10.752.00

Camc de Charque - (Pacote de 500 B) PCT 1 1.545,00 14,00 161.630.00

t2 Camc Moida de Primcira KG 10.000,00 t7.v)

Cersal Instarúarco (Mucilon de Árroz e

Milho) - LATA DE 400e
LT 990 I 1,97 r I Ít50,30

l,l
unidades de 200q

CX 3.982,50

t5 Extrato de Tomate - Caixa com l2
turidadcs (saçhê de 260s)

SACHÊ 4.608.00 2.72 t2.533,?6

l6 Ferjão Carioca Tipo I - Fardo com l0
unidades de lke

KG 7.090,00 5.80 ,ll r22.00

t7 Flocão de Arroz - Fardo com 20
unidades de 500s

PCT 3.940,00 2,49

I 1.900.00 18.6tr3.00t8 Flocâo dc Milho - Fardo com 20
unidades de 500s

1,57

l9 KG 10.000.00 9.50 95 000,00Frango

20 L€iúe Condema& - Caixa com 27
unidades de 395g

CX 1.957.50 4.80 9.396,00

,t Leite em Pó integral - Fardo com -\0
unidades de 200s

PCT li.250,00 5,41r 258.930,00

,, Lcitc cm Pó Scm Laçtosc lata do 3009 LT 25 19,90 497,50

23 Macarrão Espaguete - Fardo com l0
unidades de 500e

PCT 18.900,00 3.33 62.937.N

21 Margarina - Caixa com 24 midades dc
250g

PT 6.300.00 2.50 l5 750.00

25 PCT 6.300.00 3.40Milho para preparo de Mungunzi -
Fardo com 20 unidades ds 5009

21 420.00

26 Milho Verde - LATA de 2809 LI 2.812.s0 1,99 5 596.88

Mistura para Mingau dc Tapioca com
Coco - Pacol€ de I kg

KG 3.940,00 15,53 6l t88,20

28 Nesçau cm Pó . Caixa com 30 unidades
de J EOe

LT 10.350.00 10,80 I II 780,00

Ôleo de So.1a Refinado . Caixa com 20
tnidades de 900m1

LT 3.750.00
N4,40

l6 500,00

I
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PREFEITURA MUNICIPAT DE SAO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/000r-88

30 Sal ReÍinado - FaÍdo com 30 unidadcs
delks

KG 2.2s0,00 0.90 2.025.00

3l Sardiúa em Conserva com óleo
comestivel caixa com 50 unidades de
125p,

LT t3.9u0,00 iit 49.762,00

Tempcro Seco completo de 50g PCT 2.2s0,00 0.92 2.070,00

Vinagre caixa com 12 unidades de
50oml

GARRÂFA 2.520,00 2.30 5.796,00

I l 44s l 18.76

I
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