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PREFEITURA MUÍ{ICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA MUNICIPAT DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAT DE SAÚDE

CNPJ: 13.956.238/0001-37

PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 2022037 . CPL- PMSB/MA
CONTRATO NS 2 OZ2O712OI CPL- P MSB/MA
ATA DE REGISTRO DE PREÇO:031/2022
PREGÃO ELETRÔNICO: NP 31l2022

CONTRÁTO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, SECRETARIA

MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,

ATRÁVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÂO BERNARDO E DO

OUTRO LADO A EMPRESA: SIONARA LUIZA KICH DE SOUZA

LTDA.

Pelo presente instrumento particular de contrato de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÀO

BERNARDO/MA, ATTAVéS dA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PCSSOA

jurÍdica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nq 13.956.238./0001-37, Situada na Rod. MA 034 NR

10 KM 03 - Abreu - São Bernardo, Estado do Maranhão, representado pelo Secretário SR. FRANCISCO DAS

CHAGAS CARVALHO, portador da Cédula de Identidade ne 572348 e do CPF na 182.609.183-15, residente e

domiciliado na cidade de Magalhães de Almeida, no uso de suas atribuiçóes legais que lhe confere poderes para

celebrar com a empresa : SIONARA LUIZA KICH DE SOUZA LTDA, CNP|: 69.380 566/0001-92, sediâda na Rua

Bernardo Lima na 1140 Centro São Bernardo - Ma, CEP: 65550-000, por intermédio de seu representante legal

§pe(a) SIONARA LUIZA KICH DE SOUZA, portado da carteira de identidade nq 0515388820140 SESEP/MA e do

CPF;499.596.113-53 doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e pâctuado, nos termos contidos

nâ proposta objeto doP/Ene 037 /20?2, e PR0CESSO ADMINISTRÁTIVO Ne -2022037 e da ATA DE RECISTRO

DE PREÇOS NR- 03 1/2022 que se regerá pela Lei n.q 8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA pRIMEtRA - DO OBIETO O presente C0NTRATO tem por base legal o PROCESSo ADMINISTRATIVO

Ne 2022037 - CPL-PMSB, tendo por objeto contrataçâo de empresa fornecimento de pães e bolos [lanchesJ,
para atender as necessidades da Secretaria MuDicipal de Saúde da Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA.

Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital seus anexos e a Proposta dâ

Coniratada e ATA DE REcISTRO DE PREÇO. Conforme preceituar o artigo 55 inciso Xl de vinculação ao edital

de Iicitação ou termo que a dispensou ou inexigiu, ao convite e a proposta do licitante vencedor.

BOLO CONFEITADO

CLÁUSULIT SEGUNDA - DO VALOR
0 Valor global pela aquisição do objeto contratual é de R$:27.112.80 ( Vinte e sete mil cento e dose reais e

oitenta ientavos) que inclui os tributos, encargos, frete ou despesas de qualquer natureza que incidam sobre o

objeto do contrato.

PREÇO
UN ITÁRIO

(Rs)

PREÇO
TOTAL

(Rs)
QUANT.ITEM

224.000.56QUlr_o 4000l PAES
2.461 ,50150 r6."15QrjrLo02

2.467.50150 16.45QU tLO0i BO[-O DE CHOCOLATE
3.420.00150 22.It0QUILoBOLO DI] GoMA04
895,00250 3,5 8FA IIA05 uot.o

18.25 1.650.0020006
r.050,005.2-5UNI)

TJENTINHA
SALGADOS0'7

I .199.8059,99Qr.l rl-o I :o08
1.654.0080CENTO09 SALCADOS VARIADOS .15.ó5

I

I

I

DESCRIÇÀO DOS SERVIÇOS I urtonon

I

UND
I

BOLO DE TRIGO

200

I



À +
Folha
Rubrica:

PREFEITURA MUNICTPAL DE SAO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA MUNICTPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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t0 SANDUICHE NATURAL I]ND i00 8.00 2.400,00

POUPA DE FRUTAS SABORES VARIADOS DE
500G

()utLC)
150 2.023,50

t2 SANDUICHE MISTO I]ND 200 6.59 1.318,00

li QUF]IJO MUSSARI-]LA QUILO 60 36,65 2. 199.00

t4 PRESUNI'O ST] INO QUII,O 5 )q'lo 14ó.50

VALOR TOTAL DA PLANILHA 27.172,80

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: As despesas decorrentes da contratação da presente licitação

correrào por conla de Recursos:

SAUDE
10.301.0340.1015.0000 - MANUTENÇÃO D0 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

339O3OOO _ MATERIAL DE CONSUMO

10.301.0340.2062.0000 - MANUTENÇÀO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLlA-PSF/BLATB
339O3OOO - MATERIAL DE CONSUMO

10.301.0340.2063.0000 - MANUTENÇÂO D0 PR0GRAMA SAÚDE BUCAL-PSB/BLATB

339O3OOO - MATERIAL DE CONSUMO

-IO.3O1.0340.2066.0OOO - NASF. NUCLEO APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA
339O3OOO - MATERIAL DE CONSUMO

1.0.301.03+0.2067.0000 - MANUTENÇÃO PROG. NAC. MELH.QUAL. ATENÇÀO eÁStCa-lUnq
339O3OOO _ MATERIAL DE CONSUMO

10.301.0340.2071.0000 - INCENTIVO A ATENÇÀO BASICA

33903OOO - MATERIAL DE CONSUMO

1.0.307.0340.2072.000 - MANUTENÇÃo D0 PAB - FIXo
339O3OOO _ MATERIAL DE CONSUMO

10.303.0340.2068.0000 - MANUTENÇÃO D0 PROG. ASSIT.FARMACEUTTCA BÁSICA'BL

33903OOO - MATERIAL DE CONSUMO

1O.3O5.O340.2O7O.OOOO. I\4ANUTENÇÀO DO PISO DE VIGILÀNCIA EPIDEMIOLÓGICA

339O3OOO _ MATERIAL DE CONSUMO

cúUsULA QUINTA . DO PRAZO DE VIGÊNCh
O presente contrato entrará em vigor nâ data de sua assinatura e findar-se-á no dia 31'/12/2022, podendo ser
pràrrogado, após manifestação das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo, conforme ârtigo 57, inciso I, da Lei

na 8.666/93, e suas alterações.

cúUSULA SEXTA - DA FISCATIZAçÃO
A hscalizaçâo {o Contrato será efetuada por servidor designado pela Secretaria de administração: Sr. lzaniel Cutrim

Bogéa que poderá a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularizaçâo da falta do fornecimento

observando, bem como propor a aplicação das penalidades previstas deste instrumento.

cLÁUSULA SÉTIMA . DO PAGAMENTO

b
L

O pagamento será efetuado após apresentação da Nota fiscal correspondente aos prod

Fiscal deve estar devidamente atestada pelo Setor Competente e será efetivado no pra

contados dâ data do atesto.

utos adquiridos já a

zo de aÍé 30 (trinta)
Not
dia

a--

u
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l-r. crJisulll QUARTA - DOS ACRÉSIMOS E SUPRESSOES 
r

I e COnfnA'fnDA Íica obrigada a aceitar, nas mesmas condiçôes contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
I

| fir"r". n"."rsários no fornecimento dos materiais, obieto deste contrato, até 250lo (vinte e cinco) por cento do valor 
I

] inicial atualizado do contrato, em observância ao art.65 § 1a da Lei8.666/93- 
I
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pARÁGRAFO pRIMEIRO - Os pagamentos, seÍão creditados em nome da CONTRATADA, mediante

transferência bancaria em conta corrente da CONTBATADA do Banco Bradesco, Agência ó953 Conta coÍente

4269-2 uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Conffato'

pAúGRAF6 sEGUNDo - eualquer erro ou omissão ocorrida na documentação fiscal será motivo de correção por

parte da CONTRATAOA e iraveiá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seia

definitivamente sanado.

pAúGRAFO TERCEIRO - A cada pagamento realizado, a CONTRATADA deverá comprovar sua regularização

fiscal e com o Fisco Federal e com o Frindo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Tal comprovação será feita

mediante apresentação de certidão negativa de debito - cND. Bem como, manter conforme artigo 55 inciso Xlll da

obrigação áa contraiada de manter, d-urante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações

por ãlei assumidas, todas as condições de habilitaçâo e qualificação exigidas na licitâção'

PAR/íGRAFO OUARTO - A CONTRATANTE não pagará iuros de mora por atraso no pagamento' cobrado através

de documentos não hábil, totut ãiir..iut."nte, úem como por motivo de pendência ou descumprimento de

condições contrárias.

CúUSULA OITAVA - DO REAIUSTE

o valor do presente contrato sffidera ser reajustado durante o prazo de sua vigência, se houver aumento

autorizado pelo governo Federal'

Rubrica@

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE

CNPJ: 13.956.238/0001-37

CLÁUSU LA NONA . DAS OBRI GACOES DACONTRATANTE

c) Manter Prepo sto com anuência da Administraçâ o Municipal na localidade da prestação do

serviço para rep resentá-lo na execução do contrato e prestar esclarecimentos necessários ao

servidor designa do para acomPanhar e fiscalizar a execução do fornecimento, e a Secretaria

Municipal de Adm iniitração, quando solicitado;

d) Observar o horá rio do expediente administrativo, comp reendido entre 08:00 h as 12:00 como

sendo o horário adm inistrativo para tratar sobre o contrato e serviços, de segunda a sexta-feira;

e) Cumprir fielmente o estab

documentos integrantes, com

perfeita execução do contrato;

eiecido nas clausulas e cond ições do presente contrato e de seus

A CONTRATANTE obrigar-se-á:
a) Aiompanhar e fiscalizar a execução do contrato;

bl Designar um servidor da secretária Municipal de Administração que será responsável pelo

acompanhamentã "'iirrair"çao 
da execução do objeto do presente contrato..Ao servidor

designado, compete entre outras obrigaçôe'' u"tifitut a qualidade' inúolabilidade das

embatagens, "r""d";";;;;*;o 
e vatidãae dos produtos, anotando em reBistro próprio todas

as ocorrências ,"iulionrd", a execução do conirato determinando o que for necessário a

regularização das faltas ou defeitos observados;

c)Fornece";;i;;;t;;p"ecomoMáximodepresteza'mediantesolicitaçãoescritada
CoNTRÂTADA, iriài.lç0"' adicionais, para dirimir dúvidas e orienta-la em todos os casos

omissos;
d) As decisoes e providencias que ultrapassarem as competências' do representante deverão

ser solicitadas, a s-eí' 
"pàtiot"t "' 

t"*po hábil p"t' 
"doção 

das medidas'co'nvenientes;

e) Receber o oij"" aJ.à""ra "" 
forma do art. 73, inciso ll, alÍneas a e b daLei8.666/93.

CúUSULA DÉCIMA . DAS OBRIGACÕES DA CONTRÁTADA .

@decessàooutransferênCia,notodoouemparte'
A CONTRATADA obrigar-se-á a:

a) Entregar os serviços obieto deste co ntrato 
,mediante 

emissão de Nota de Empenho ou Ordem

de Serviços " -*;;";;;â; "ntrega 
fornecid-o-pela Secretariâ Municipal de Administração' em

esrrita observânci" '"'u" 
ptopott" úo Anexo VI' observando a qualidade'

observância dos requisitos, bem como da legislação em vi r para
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I deste con trato enseia a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas

admitidas no edital e no contrato;
rminações regulares emanadas Pelo servidor a comissão

s) o desatendimento das dete
Secretaria MuniciPal

design ada para acomPanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as

de Sec retaria Municipâl de Adminisraçao:
metimento reiterado de faltas na suâ execução, anotadas na forma do § 1q do art 67

ç

PREFEITURA MUNTCIPAL DE SÃO BERNARDO

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAT DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 13.956.238/0001-37

f)ArcarComtodasasdespesas,exigidasporlei,relativasaoobjetodoContrato.respondendopelos
encargos trabalhisÃ, p.JrlJ"".ia.i"s, e comerciais resultantes da execuçâo do contrato e outros

corresPondentes;
g) Responder pelos danos causados diretamente a administração ou a terceiros' decorrentes de

sua culpa ", 
a"f"".'"ã".riJ" Jo.oni.rto nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em

face da fiscalizaçao'ã' ""'ip'"f"rn"nto 
efetuado pela secretaria MuniciPal de Saúde;

h) Reparar, corrigir ou substituir' as suas expensas' no total ou em pârte' o objeto deste contrato

em que se verificJrem vicios' defeitos ou incorreções resultantes da execução'

CúSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

o descumprimento, rorar ou p"..ti pã,. ilããToNTRATADA.de quarquer das obrrgações ora estabelecidas

sujeitará a CoNTRÁrann ", 
t'nçol' i*-'itiài "'i"i Federal ne 8 666/Ô3' aplicando nos artigos 8l a 88'

PARríGRAFO PRIMERO - O atraso injustificado 
-no.cumprimento 

do objeto deste Contrato suieitará â

coNTRATADA, à multa de mora correspondente a 0,30/o 1três centésimos poi."ntol ao dia, sobre o valor do

fornecimento, até o Iimite de 100/o (dez por cento)'

PAúGRAF0SEGUNDo-AIémdamultaindicadanoparágrafoânterior,aCoNTRATANTEPoderá,€arantitaa
prévia defesa, aplicar à CONTRATiiÀ, rl nipã,*" a" *àxecução total ou parcial do Contrato, as seguintes sançoes:

a) Advertência;
b) Multa de 10 %o [dez por cento) sobre o valor do Contrato;

.1 s"p""'#t""ipãtíL a" participaçào em licitação e impedimento de contratar com a

adminlstraÇâo' por prazo nâo superior a 02 (dois) anos:

al o"tr"tJião'ã" 'iniãon"iaaa" para ticitar ou contratar com a Administração Pública

"nq,,n'o 
pãtouàrem os motivos determinantes da punição'

O nt t"ço"" p""iti"t 'ltlir'""t 
"a""'c" e "d" podendo ser aplicadas con'untamente com a

Prcvista na alíneâ "b"'

PARríGRAFO TERCEIRO - Após a aplicação de qualquer yena.ll!1le sera feita comunicação escrita à CONTRATADA

e Dubricada no iornal 0ficial d" Er;;;;;; Dou, conitando o runarrn"nio t"grt, 
"xcluidas 

os casos de aplicaçào das

pÉnalidades de advertências e multa de mora'

A inexecução total ou Parcia
em lei.
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:

,t - o nao t''ip't''"'ito de-clá'sulas contratu-ais' especificações' proietos ou prazos;

ul ' o t"pti'íánià irregular de cláusulas contratuais' especificações' proietos e prazos;

t) - 
' t"ntiOaã ào 

'ã'-tuilptirn"nto' 
tevando a coNTRATANTE a comprovar a

impossit iáãie d' lo*ititao a' out'' do serviço ou do fornecimento' nos prazos

estiPulados'
d) - o atraso injustiÍicado no inicio da obra' servico ou fornecimento;

") 
- 
" 
p'*li;;'ã:;;;;;;";*";;;' '"* i"t" 

i'u"'" p'eüa comunicaçâo à coNrRArANrE;

0 - 
"uu'oni"'lãàã 

iãi'i"' p"'a a1::l:TX' 
ffi1;':"tr'Xli ::i'J$ifl,ff:HJi':*

a sessão ou transferência total ou parclal' I

h)-oco
desta Le iFederal nq 8.666/93;

- a decretação ou a instauraçao de insolvência civil;

j) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;

k) - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutu

preiudique a execução do contrato;

râ da CONTRATAD ue
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'r

l) - razôes de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a

C0NTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
m) - a supressão, por parte da CONTRATANTE, compras, acarretando modificação do valor
inicial do contrato além do limite permitido no § 1q do arl 65 desta lei;
n) - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da C0NTRATANTE, por prazo superior a

120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem

interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensóes que totalizem o mesmo prazo,

independentemente do
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas

desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos,

o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja

normalizada a situação;
o) - o atraso superior a 90 (novental dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANE

decorrentes dos fornecimentos já recebidos salvo em caso de calamidade pública, grave

perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela

suspensãodocumprimentodesuasobrigaçõeSatéqueseianormalizadaaSituação;

PARríGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,

assegurando o contraditório e a ampla defesa.

PARíGRAFo SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:

a)determinadaporatouni]ateraleescritodaAdministraçãonosCasosenumeradosnas
alíneas'a' a'i' desta cláusula:
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação' desde

que haia conveniência para a CONTRATANTE;

judicialmente, nos termos da legislação'

cúsulA DÉCIMA TERCEIRÂ - Do RECEBIMENTo Dos PR0DUToS

osserviçosdeverãoserentreguesconformeCronogramaconstantenosanexosplanilhasorçamentáriaS,parte
integrante deste.

pAúGRÂFO PRIMEIRO - O obieto do contrato será recebido conforme Cláusula Décima, sendo que os serviços

que não satisfizerem as condições citadas na proposta e no edital serão recusados e colocados a disposição da

dONfnefAOe, p"ra serem corrigidos, dentro do prazo estabelecidos entre as partes;

PARríGRAFO SEGUNDO - A critério da Prefeitura Municipat de SÀO BERNARD0 poderá ser concedido novo prazo

para recebimento dos serviços rejeitado. gcorrendo a r;j€ição pela 2a vez, o contrato poderá ser rescindido' A

CONTRATADA será notificada para relularizar no prazo Uâximo àe f5 (quinze) dias corridos, sob o risco de incidir

nas penalidades previstâs no ArL 87 da Lei n" 8'666/93;

cúsuLA DÉclMA QUINTA - DAs ÂLTERAçÔEs

Srt"lorrt.^to poa"rã ser alterado, com as devidas justificativas, no caso previsto no art da Lei n" B'666/93'

CúUSULA DÉCtMA SEXTA - DA PUBLICACÃO

D"*." d, p.r^ d" ,0 lrlntul alãro,t-raã, a, sua assinatura, a coNTRATANTE providenciará a publicação em

resumo, do Presente Contrato.

cLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

õã.o ãl Cr.r..a de SÃo BERNARD0 no Estado do Maranhão, será o competente para dirimir dúvidas ou

pendências resultantes deste Contrato.
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Eporestaremdeacordo,depoisdelidoeachadoconforme,foiopresenteinstrumerito
lawado em 3 (três) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaix" 

a.J
^ i u_r','t\\>/ u



CNPJ: 13.956.238/

o +
Folha;
Rubrica: *,

ARDO-MA, 11 DE IULHO DE 2022.

F
NAÇAS

CH VAL
CPF N 782.609.1 -15 §

SIONARA LUIZA DE SOUZA
CNPf; 69.380 /0007-92

SIONARÁ LUIZA KICH DE SOU

CPF nq 499.596.1 13-53
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