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PREFETTURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

PROCESSO ADMINISTRATIVO NS ZO22O37 - CPL- PMSB/MA
CONTRATO NS 2OZ2O7IZO2 CPL- PMSB/MA
ATA DE REGISTRO DE PREÇO: Ne 031/202?,
PREGÃO ELETRÔNtCO: Nq 031/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, A
PREFEITURÁ MUNICIPAL DE SÀO BERNARDO/MA, ATRÁVÉS
DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO BERNARDO E

D0 0UTR0 LADO A EMPRESA: SI0NARA LUIZA KICH DE S0UZA
LTDA.

Pelo presente instrumento, o Município de São Bernardo, Estado do Maranhão, com sede âdministrativa, na
Prefeitura Municipal, localizada na Praça Bernardo Coelho de Almeida ne 863 - Centro - São Bernardo/MA,
inscrito no CNP| sob o ne. 06.125.389 /0001-88, neste ato, representado pelo Secretário SR. FRANCISC0 DAS

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

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

celebrar com a empresâ SI0NARA LUIZA KICH DE SOUZA LTDA CNPf; 69.380.566/0001-92, sediada na Rua

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

S.r.(a) SIONARA LUIZA KICH DE SoUZA, portado da cârteira de identidade nq 0515388820140 SESEP/MA e do
CPF: 499.596.113-53 doravante denominada CoNTRATADA, têm entre si justo e pactuado, nos termos
contidos na proposta objeto do PE sRP 031/2022, e PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne -2022037 e da ATA DE

REGISTRo DE PREÇOS Ne 031, /2022 que se regerá pela Lei n.e 8.666/93, mediante as cláusulas e condições

seguintes:

CLÁUSULA pRIMEIRÁ - Do oBJETo o presente C0NTRAT0 rem por base legal o PRoCESS0 ADMINISTRATIVo Ns

2022037 - CPL-PMSB, tendo por objeto contratação de empresa para futuro fornecimento de pães e bolos

(lanches), parâ âtender as necessidades da Secretaria de Assistência social da Prefeitura Municipal de Sâo

Bernardo - MA.

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

Contrâtada e ATA DE REGISTRo DE PREÇo. Conforme preceituar o artigo 55 inciso XI de vinculação âo edital de

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

CI,ÁIISIILA SEGUNDA - DO VALOR

0 Valor pela aquisição contratual é de R$ 34.947,80 (Trintâ e quatro Mil e novecentos e quarenta e sete reais

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

objeto do contrato.

DESCRIÇÀO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANT
PREÇO

UNITÁRIO
(RS)

PREÇO
TOTAL

(R$)

0l P ES QUILO 2.000 0,56 t.120,00

BOLO DE TRIGO QUILO r00 16,45 1.645,00

03 BOLO DE CHOCOLATE QUILO 50 r 6,45 822,50

04 BOLO DE GOMA QUILO 50 22,80 i.140.00

05 BOLO FATIA 250 3,5 8 895.00

06 UENTINIIA UND 1200 r8.25 t2.775,00

O'I SALGADOS UND 700 5,25 r.575,00

08 BOLO CONFEITADO QUILO 20 59,99 1.199,80

SALGADOS VARIADOS CENTO 30 45,65 1.369,50

10 SANDUICHE NATURAL TJN D 400 8 3.200,00
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PREFEITURA MUNICTPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.12s.389/0001-88

5.396.00QTJTLO 400POUPA DE FRUTAS SABORES VARIADOS DE

500G
r.318.006.59200UNDSANDUICHE MISTO12
2.199,0036,6560UILOli UEIJO MUSSARELA
293.00)a iA10U ILOl4 PRESIJNTO SUINO

34.947,80VALOR TOTAL DA PLANILHA

clÁusuLA TERCEIRA - Dos RECURSoS FINANcEIRoS
DoS TERMos ur: nErgRÊttctA, As despesas decorrent€s da contratação da presente licitação

correrão por conta de Recursos:

MANUTENÇÂO DA SEC. DE ASSISTÊnCta SOCral 09.122.0050.2073'0000

33903OOO - MATERIAL DE CONSUMO

MANUTENÇÃO D0 PRoGRAMA GBF- BOLSA FAMÍLIA 08-1'22.0834 2o2s 000

33903OOO - MATERIAL DE CONSUMO

MANUTENÇÃ0 DO PROGRAMA G-SUAS GESTÃ0 08.122.0834.2093 000

33903OOO - MATERIAL DE CONSUMO

t,1ÀNurENÇÃo Do pSEMC- FMAS-MEDIA 08.122.0835.2096.0000 93.264,15 C0MPLExIDADE

33903OOO - MATERIAL DE CONSUMO

úeruUrer''rçEO SERV. DE CONVIV. E FoRTAL. DE 08.243.0835 2094.0000 406.132,15 VINCUL0-SCFV

339O3OOO _ MATERIAL DE CONSUMO

üanúisi.rçEo Do cENTRo DE REF. EM Asstsr .08.244.083+.2097.0000 348.e08,s0 s0clAL-cRAS

33903OOO . MATERIAL DE CONSUMO

úelUrsNÇEO DO CENTRg DE REF. EM ASSTST . OB.2+4.0834.20s8.0000 264.548,34 S0CIAL-CREAS

339O3OOO - MATERIAL DE CONSUMO

CLÁSULA QUARTA - DOS ACRÉSIMOS E SUPRESSÕES

ACoNTRATADAficaobrigadaaaceitar,nasmesmascondiçõescontratuais,osacréscimosousupressôesquese
fizerem necessários no fornecimento dos materiais, objeto deste contrato, até 250lo (vinte e cinco) por cento do

valor inicial atualizado do contrato, em observância ao art' 65 § 1e da Lei 8 666/93'

CúUSULA QUINTA . DO PRAZO DE VIGÊNCIA

0presentecontrâtoentraráemvigornadatadeSuaassinaturaefindar.se.ánodia31"11.212022,podendoser
prorrogado, após m"nif"rtuçao a"."pu't"t 

"nuol'ia"'' 
rn"ai'nte Termo Aditivo' conforme artigo 57' inciso l' da Lei

ne 8.666/93, e suas alterações.

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização do contrato ."rj'"I",ira, por servidor designado pela secretada de administração: sr. Izaniel

CutrimBogéaquepoderáaqualquertempo,determinaroquefornecessárioàregularizaçãodafaltado
fornecimento observando, bem comà propor a aplicação das penalidades previstas deste instrumento'

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

0 pagamento será efetuado ,páJ rii"r"nt"çao da Nota fiscal correspondente aos produtos adquiridos iá a Nota

Fiscal deve está devidamente atestada pelo setor competente e seú efetivado no prazo de até 30 (trinta) dias

contados da data do atesto.

PARÁGRAFO PRIMEIRo - Os Pagamentos, seÍão cÍeditados em nome da CONTRÂTADA' mediante

transferência bancaria em conta-"o'rrãni. ou côNrn q.TADA do Banco Brailesco, Agência ó953 Conta corrente

4i269-Z uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste ContÍato'

PARÁGRAFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentação fiscal será motivo de correçâo por

parte da coNTRAreOe e havera, e"m;;";;á;;, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seia

definitivamente sanado
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

da contratada de manter, durante todâ execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por eles
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

PARÁGRAFO QUARTo - A CONTRATANTE não pagará juros de mora por atraso no pagamento, cobrado através de

documentos não hábil, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou descumprimento de condições
contrárias.

CLÀUSULA OITAVA - DO REAIUSTE
0 valor do presente Contrato só poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigência, se houver aumento
autorizado pelo governo Federal.
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A CONTRATANTE obrigar-se-á:
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b) Designar um servidor da Secretaria Municipal de Administração que será responsável pelo
acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do presente contrato. Ao servidor
designado, compete entre outras obrigações, verificar a qualidade, inviolabilidade das embalagens,

estâdo de conservação e validade dos produtos, anotando em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas a execução do contrato determinando o que for necessário a regularização das faltas

ou defeitos observados;
c) Fornecer a qualquer tempo e com o Máximo de presteza, mediante solicitação escrita da

C0NTRATADA, informâçôes adicionais, para dirimir duvidas e orienta-la em todos os casos

omissos;
d) As decisões e providencias que ultrapassarem as competências, do representante deverâo ser

solicitadas, a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes;

e) Receber o objeto do contrato na forma do art.73, inciso Il, alíneâs a e b daLeiA.666l93.

CLAUSU DÉCIMA - DAS OB RIGACOES DA CON RATAI]A

O presente Contrato não poderá ser obieto de cessão ou transferência, no todo ou em parte'

A C0NTRATADA obrigar-se-á a:

a) Entregar os serviços obieto deste contrato mediante emissão de Nota de Empenho ou Ordem

de Serviços e cronogrâma de entrega fornecido pela Secretaria Municipal de Administração, em

estrita observância a sua proposta e ao Anexo Vl, observando a qualidade'

c) Manter preposto com'anuência da Administração Municipal na localidade da prestação do

Serviçopararepresenlá-lonaexecuçãodocontratoeprestaresclarecimentosnecessáriosao
servidoi designado para acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento, e a secretaria

Municipal de Administração, quando solicitado;
d) Obsãrvar o horário do expãdiente administrativo, compreendido entre 08:00 h as 12:00 como

sendo o horário administrativo para tratar sobre o contrâto e serviços, de segunda a sexta-feira;

e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condições do presente contrato e de seus

documentosintegrantes,comobseryânciadosrequisitos,bemcomodalegislaçãoemvigorpara
perfeita execução do contrato;
i) A.car com tódas as despesas, exigidas por Iei, relativas ao obieto do contrato respondendo pelos

encargos trabalhistas, pràvidenciários, e comerciais resultantes da execução do contrato e outros

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

ãulp" àu dolo na execução do contrato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em face

dafiscalizaçãoouacompanhamentoefetuadopelaSecretariaMunicipaldeAdministração;
h) Reparar, corrigir ou iubstituir, as suas expensas' no total ou em parte' o obieto deste contrato

em que se verificãrem vícios, defeitos ou incorreçôes resultantes da execução'

CLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

O d"*r.p.i.""t"Jotal ou parcial, por parte da CONTRATADA,-de qualquer das obrigações ora esta

suleitará a CONTRATApA as sanções irevistas na Lei Fed eral ne 8 666/93' aplicando nos artigos 81 a 88'
belecidas,
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PARÁGRAFO PRIMERO - 0 atraso injustificado no cumprimento do objeto deste Contrato sujeitará â C0NTRATADA,

à multa de mora correspondente a 0,30lo (três centésimos por cento) ao dia, sobre o valor do fornecimento, até o

limite de 10% (dez por cento).
PAúGRAFo SECUNDo - Além da multa indicada no parágrâfo anterior, a CoNTRATANTE poderá, garantida a

prévia defesa, aplicar à C0NTRÁTADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Multa de 10 7o (dez por centol sobre o valor do Contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitaçâo e impedimento de contratar com a

administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos:

dl Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública

enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniçâo.

el As sançôes previstas nas alíneâs "a","c" e"d" podendo ser aplicadas conjuntamente com a

prevista na alínea "b".

pAúGRAFO TERCEIRO - Após a aplicaçâo de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à CONTRATADA

e publicada no jornal Oficial do Estado ou DOU, constando o fundamento legal, excluidas os casos de aplicação das

penalidades de advertências e multa de mora.
CLÁSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas

em lei.
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:

a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especincações, projetos ou prazos;

b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, proietos 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 inicio da obra, serviço ou fornecimento;
e) - a paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à C0NTRATANTE;

0 - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem,

a sessão ou transferência totâl ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não

admitidas no edital e no contrato;
g) - o desatendimento das determinaçóes regulares emanadas pelo servidor a comissão

designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as Secretaria Municipal

de Secretaria Municipal de Administração;
h) - o cometimento reiterado de íaltas na sua execução, anotadas na forma do § 1p do art.67

desta Lei Federal ne A.666/9'3;
i) - a decretação ou a instauração de insolvência civil;
j) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;

É) - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que

Prejudique a execução do contrato;
i; -.rrõu. de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e

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

C0NTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

ml - a supressão, por parte da CONTRATANTE, compras, acarretando modificação do valor

inicial do contrato além do limite permiüdo no § 1a do art 65 desta lei;

n) - a suspensão de sua execuçâo, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a

1i0 lcento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem

internaouguerra,ouaindaporrepetidassuspensóesquetotalizemomesmoprazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e

contratuâlmente imprevistas desnrobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado

a CONTRÁTADA, nesses casos, o direito de optar pelã suspensão do cumprimento das

obrigaçóes 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 o

iuspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
ptar pela
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

PARÁGRAF0 PRIMEIRO - 0s casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,

assegurando o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUND0 - A rescisão deste Contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas

alíneas 'a' a 'i' desta cláusula:
bJ amigável, por acordo entre as pârtes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para a C0NTRATANTE;
judicialmente, nos termos da legislação.

CúSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

0s serviços deverão ser entregues conforme Cronograma constante nos ânexos planilhas orçamentárias, parte

integrante deste.

pARÁGRAFO pRIMEIRO - O objeto do contrato será recebido coníorme Cláusula Décima, sendo que os serviços que

não satisÍizerem as condiçôes citadas na proposta e no edital serão recusados e colocados a disposição dâ

C0NTRATADA, para serem corrigidos, dentro do prazo estabelecidos entre as partes;

PAúGRAFO SEGUNDO - A critério da Prefeitura Municipal de SÀO BERNARDo poderá ser concedido novo prazo

para recebimento dos serviços rejeitado. Ocorrendo a re,eição pdl 2a vez, o contrato poderá ser rescindido' A

tOf.ttnATADA r".á notificada para regularizar no prazo Máximo de 15 (quinze) dias corridos, sob o risco de incidir

nas penalidades previstas no Art. 87 da Lei n'8.666/93;

CúSULA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇOES

Este contrato poderl ser alterado, com as devidas justificativas, no caso previsto no art. da Lei n' 8.666/93'

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICACÀO

D""tr" d" p.rr" d" 20 (vinte) dias, contados da sua assinatura, a CoNTRATANTE providenciará a publicação em

resumo, do presente Contrato

CúUSULA SÉTIMA - DO FORO

ó f-;; ço'nr.., d" SÃ0 BERNARDg no Estado do Maranhão, será o competente para dirimir dúvidas ou

pendências resultantes deste Contrato,
E por estarem d

lavrado em 3 (três) vias de igual teor e

e acordo, depois de lido e achado

forma, assinado pelas Pa ItCS

foi o presente instrumento
aixo.

ARDO(MA), 11 DE IULHO DE 2022

DE FINANÇAS

CIS DAS RVALHO

F Ns 182.609.183- 15

SIONARA LUIZA KI SOUZA

CNPJ:69.380.56 0 001-9 2

SIONARA LUIZA KI DE SOU

munhas a

SAO ts

CPF na 499.596.113-53

TDA
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