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PREFEITURA MUI{ICIPAL DE SÃO BERNARDO

ESTADO DO MARAT{HÃO
SECRETARIA MUNICIPAT DE SÂÚDE

FUÍ{DO TIIUNICIPAL DE SAúDE
CÍ{PJ: 13.956.238/OO01-37

PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 2O2ZO45 . CPL- PMSB/MÂ
CONTRATO N9 2022092701 CPL- PMSB/MA
ATA DE REclsTRo DE PREÇOI 036 /2O22
PREGÃO ELETRÔNICO: Nq 35/2022

CoNTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADo, SECRET4II4
MUNICIPAL DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,

ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO E DO

otITRO LADO A EMPRESAT SIONARA LUIZA XICH DE SOUZA

LTDA.

pelo presente instrumento particular de contrato de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO

BERNÀRDO/MA, através da ieCRrrente MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa

jurídica de áireito público interno, inscrita no CNP, sob o nq 13.956.238./0001-37, situada na Rod' lvtÂ 034 NR

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

CIIAGAS CARVALHO, portador da cédula de Identidade ú s72348 e do CPF ne 182.609.183'15, residente e

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

cetebrar com a empresa: SIõNARA LUIZA KICH DE SOUZA LTDÀ CNPJ:69.380.566/0001-92, sediada na_ Rua

Bernardo Lima ne 1140 Centro São Bernardo - M4 CEP: 65550-000, por intermédio de seu representante legal

§10[2) §toNARÁ LUIZA KICH DE SOUZA, portado da carteira de identidade nq 0515388820140 SESEP/MA e do

CPFj 499.596.113-53 doravante denominada CONTRATADÀ têm enh'e si justo e pactuado, nos termos

contidos na proposta objeto do P/E ne o35 /2022, e PROCESSO ADMINISTRATM Na -2022045 edaATADE

REGISTRO Of fnfçOS NR. 036/2022 que se regerá pela Lei n.e 8.666/93, mediânte as cláusulas e condições

seguintesl

CLÁUSULA pRtMEtRA - DO OBIETO O presente CONTRATO tem por base legal o PROCESSO ADMINISTRÂTM

Ne 2OZ2O4S - CpL-pMSB, tendo por oújeto contratação de empre§a fornecimento de pães e bolos 0anches),

paraatenderasnecessidadesdaSecretariaMunicipaldeSaúdedaPrefeituraMunicipaldesãoBernardo.MÀ
'lnt"gi"* o p."r"nt" colltl.ato, independentemente de transcrição, o Edital seus anexos e a proposta da

Coniratada e AtL DE REGISTRO DÉ PREÇO. Conforme preceituar o artigo 55 inciso XI de vinculação ao editâl

de Iicitação ou termo que a di§pensou ou inexigiu, ao conúte e a proposta do licitante vencedor'

CLÁUSULA SEGUNDA . DO VALOR
ó úlor global pela aquisição do objeto conratual é de n$: 123'8í4,05 (cento e vinte tÍ€s mll e oitocentos e

quatoÍz; roai; s cinco centavos)que inclui os tributos, encargos, frete ou despesas de qualquer natureza que

incidam sobre o obieto do contrato.
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ITEM
DESCRIÇAO DOS

sERVIÇOS

Pães

Bolo de trigo

I]NIDADE
MARCA QUANT

PREÇO
IJNITARI

o
(R§)

PREÇO
TOTAL

(R$)

Quilo Própria 16,26 19.512,00

Quilo Própria 450 76,4+ 7.398,00

Bolo de Chocolate Quilo Própria 600 16,44 9.864,00

B olo

Quilo Própria 450 22,4 10.260,00

Própria 1050 3,55 3.727,50

Quentinha und 750 14,26 13.695,00

Sal dos und Própria 1500 5,24 7.860,00

Bolo Confeitado Quilo Pópú 75 s9,47 4.490,25

Salgados Variados Cento Própria 45,6 13.680,00
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CLÁUSULA TERCEIRA . DOS RECURSOS FINANCEIROS

DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: As despesas decorrentes da contratação da presente licitação

rorrerão por conta de Recursosi
SAUDE

10.301.0340.1015.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPÂL DE SAUDE

339O3OOO - MATERIAL DE CONSUMO

ôuísuu Quenre - Dos AcÚsIMos E suPREssÓEs

À iOfffmieol fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que §e

ftserem necessários no fornecimento dos materiais, objeto deste contrato, até 259o (únte e cinco) por cento do

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

CúUSULA QUINTA . DO PRAZO DE VIGENCIA

õ prã.;.i"à"""* entrará em ügor naãlà de sua assinatura e findar-se-á no prazo de 12 meses podendo ser

prã..ãgrà", 
"po. 

rn"nif".taçao daJpartJs erwolviàas' mediante Termo Aditivo' conforme artigo 57' inci§o I' da Lei

ne 8.666/93, e suas alterações.

clÁusutÁ sExrA - DA FtscÁLlzÂÇÃo ^..^ -^,r^ .

A fiscalização do Contrato ."rá "f"t "ã' 
por servidor designado pela.Secretaria de admidstração que poderá a

oualouer temDo, determinar o que lor n"c'""a'io a t"gut"tiãação da falta do fornecimento observando' bem como

propor a apliiação das penalidades preústas deste instrumento'

CúUSULA SÉTIMA . DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado após apresentação da Nou fiscal correspondente aos produtos adquiridos iá a Nota

Fiscal deve esrar deüdamenr.e 
"*"ã" 

pJã íi--co^p"t"nt" " seiá efeüuado no prazo de até 30 (trinta) dias

contados da data do atesto.

PÀRÁGRAFO PRIMEIRO - os pagamentos' serão cÍe ditados em nome da CONTRATADA' mediante

transferência bancarra em conta c"t;;ã;;êólrrRATA-DÀ do Banco Bradesco' Agêacia 6953 conta coneote

õa-íi^ or, *tisfeitas as condições estabelecidas neste contÍato'

PAR]{GRÁFoSEGUNDo-QualquereÍroouomissãoocorridanadocumentacãofiscalserámoÚvodecorleÊo
por pane da coNTRAreol e naueú, em"À-.-rãi.ir, rurp"nsão do prazo de pagamento até que o problema seja

definitivamente sanado

PARÁGRAFo TERCEIRo - A cada pagamento realizado' a 
-CoNTRÁTÂDA 

deverá comprovar sua re8ularização

fiscal e com o Fisco Federal e com o'Findo de carantia por Tempo de sen ico - FGTS. Tal comprovação será feita

mediante apresentaçao de CertiOao nei"ti'J" a"Uit" - CXD' Bem como' manter conforme artigo 55 inciso XIII da

obrigação da contratâda a" *"nt"','ã"tirani" ioã" 
"'"t'ça-o 

do contrato' em compatibilidade com as obrigações

;;:;:;t;;;iil, todas as condiçáes de habilitação e quatificação exiSidas na licitação'

pAtuÍGRAFo ouARTo - A CoNTRATANTE não pagará juros de mora por atraso no pagamento, cobrado através

de documentos não hábil, total ou parcialmente, bem como por,noduo de pendência ou descumprimento de

condições contrárias.

12.000,001500UnidadeSanduiche Natural

8.070,0013,45
Prôpria

600Quilo
Poupa de Frutas sabores
variados de 500

t0

ll
9.750,006,5Própria 1500UnidadeSanduiche Misto
2.197,8036,6360PópriaQuiloI] Queijo Mussarela
1.309,5029,145PrópriaQuiloPresunto Suinol4

VAI-ÔR TOTEI DA PLANILHA nte três mil e oitocêntos e quatozeR$ 123.814,05 (cento e vi

reais e cinco cenlavos
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clÁusulÂ orrAvA - Do REAtusrE
O valor do presentc Contrato só poderá ser reaiustado durante o prazo de sua vigência, se houver aumento

autorizado pelo governo Federal.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGÂCÕES DÂ COT{TRÂTANTE

A CONTRÂTANTE obriSar-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 dâ execução do obieto do presente conEato' Ao servidor

designado, compete entre outras obrigações, verificar a qualidade, ihüolabilidade dâs

embãlagens, estado de conservação e validade dos produtos, anotando em regisfo próprio todas

as ocorrências relacionadas a execução do contrato determinando o que for necessário a

regularização das faltas ou defeitos observados;
cl Fornece a qualquer tempo e com o Máximo de presteza, mediante solicitação escrita da

CONTRATADA, informações adicionais, para dirimir dúvidas e orienta-la em todos os casos

omissos;
d) As decisões e proúdencias que ultrâpassarem as competência§, do representante deverão

sersolicitadas,aseussuperioresemtempohábilparaadoçãodasmedidasconvenientes;
e) Receber o objeto dó contrato na forma do art. 73, inciso II, alíneas a e b da Leia.666/93.

CLÁUSUTÁ DÉCIMÂ . DAS OBRJGAçÓES DÂ CONTRATANÁ

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

A CONTRATADA obrigar-se-á a:

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

deserüçosecronogramadeentregafornecidopelasecretariaMunicipaldeAdministração,em
estrita observância tsua proposta e ao Anexo VI, observando a qualidade'

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

serviçopararepresentáJonaexecuçãodocontratoeprestaresclarecimentosnecessáriosao
,"rviáoi d"signàdo para acompanhar e Íiscalizar a execuçâo do fornecimento' e a secretâria

Municipal de Administração, quando solicitado;

d) Observar o horário dó expãdiente administrativo, compreendido entre 08:00 h as 12:00 como

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

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

documentos integrantes, com observância dos requisitos, bem como da legislação em ügor para

perfeita execução do contrato;
i1 Ar.r. .o. iodas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contrato respondêndo

pelos encargos trabalhistai previdenciários, e comerciais resultantes da execução do contrato e

outros corresPondentes;
g) Respondei pelos danos causados diretamente a administraÉo ou a terceiros' decorrentes de

iua.rip" ou dôlo na execução do contrato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em

face da fiscalização ou acompanhamento efetuado pela Secretaria Municipal de Saúde;

h) Reparar, corrigir ou substituir, as suas exPensas' no total ou em parte' o obieto deste contreto

em que se verificárem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução'

CLí§ULA DÉCIMÂ PRIMEIRA . DAS PENALIDADES

"".,.p.i*"nto,tot^loup"..i"ifrffit"d"-oNTRATADA,de-qrralquerdasobrigaçôesoraestãbelecidas,,uiuiura 
" 

CONfnefADA as sanções ireüstas na Lei Federal nq 8 666/93' aplicando nos artigos 81 a 88'

PAtuíGRAFO PRIMERO - O atraso injustificado no cumprimento do objeto deste Contrato sujeitará a

CoNTRATADA, à multa de mora correspándente a 0,3% (três centésimos por cento) ao dia, sobre o valor do

fornecimento, até o limite de L0yo (dez por centoJ'
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pARÁcRÂFo SEGUNDo - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CoNTRATANTE poderá, garantida a

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

sanções:
a) Advertência;

b) Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor do Contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação 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 Administração Pública

enquanto perdurarem os motivos determinantes da Punição'
e) As sançóes previstas nas alíneas "a", "c" e "d" podendo ser aplicâdas coniuntamente com

a prevista na alínea "b".

pAúGRÁFO TERCEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feitâ comunicação escritâ à

CONTRATADA e publicada no 1árnal OÍicial do Estado ou DOU, constando o fundamento legal, excluídas os casos

de aplicação das penalidades de advertências e multa dê mora.

CL/íSULÂ DÉCIMÂ SEGUNDA - DA RESCISÃO

A iar"**çã" ,""1 
", 

parcial deste contrato en§eja a sua rescisão, com as consequências co[tratuais e as preüstâs

em lei.
Constituem moüvos para a rescisão deste Contrato:

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

bl - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificaçôes' proietos e prazos:

c) - a leÍrtidão do seu cumprimento, levando a CoNTRATANTE â comprovar a

impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento' nos prazos

estiPulados;
d) - o atraso injustilicado no início da obra, serviço ou fornecimento;

ej - a paralisaçâo do fornecimento, sem iustâ causa e prévia comunicação à Cof{TRATANTE;

f) - a subcontratação total ou parcial do seu objeto' a associação da CONTRATADA com

outrem, a sessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusâo, cisâo ou incorporação

não admitidas no edital e no contratoi
g) - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor a clmissão

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

de Secretaria Municipal de Administração;
hl - o cometimento reiterado de faltas na sua execução' anotadas na forma do § 1q do arl 67

desta Lei Federal nq A,666193:
i) - a decretação ou a instauração de insolvência ciül;
ji - a dissolução da sociedade ou o falecimento da C0NTRATADA;

k) - a atteraçao soiial ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATÂDA' que

Preiudique a execução do contrato;
lJ - râzôes o. i,ú""t" público, de alta relevância e amplo conhecimento' iustificadas e

aut"r_in"a"" i"ir'maxiá" autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a

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

,l - r rupt"ttao, pot p"'t" a" CONfnefeNTE' compras' acárretando modificaÉo do valor

inicial do contrato além do limite permitido no § 1q do arL 65 desta lei;

n1 - , .urp"nJãã"iu" e,t"ttlção, pot ordem escrita da coNTRATANTE' por prazo superior a

fzo 1."nto ".'ini")ãi"t, 
t"tuá "- """o 

de calamidade pública' grave perturbação da ordem

interna ou gu"aa", o, ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo'

indePendentementê do
pagamento oü,ig"tó'io de indenizações pelas sucessivas e contrâtualmente imprevistas

desmobilizaçôes"e mobilizações e outras preústas' assegurado a CONTRATADÀ nesses

.u.or, o oir"iio a" o!út pela suspensão do iumprimento das obrigações a§sumidas até que

seja normalizada a situação;
o1 'o anasá ,upu,,. " 

90 [noventa) dias dos pagamentos deüdos pela CON'TRATÁNE

decorrentes aÀi'fo-".irn"ntà, 1á recebidos salvo em caso de calamidade pública, grave
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perrurbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATÁDA o direito de optar pela

suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

PAR/íGRÁFO pRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,

assegurando o contraditório e a ampla defesa.

PAúGRÁFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da AdministraÉo nos casos enumerados nas

alíneas 'a' a 'i' desta cláusula:
bl 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.

SÃO, DE 27 SETEMBRO DE 2022.

AçAS

CLÁSULA DÉCIMÁ TERCEIRÁ . DO RICEBIMENTO DOS PRODUTOS

Os serviços deverão ser entregues conforme Cronograma constante nos an€xos planilhas orçamentárias, parte

integrante deste.

pARrícRÂFO pRIMEtRo - o objeto 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 colocado§ a disposição da

CONTRÂTADA, para serem corrigidos, denEo do prazo estabelecidos entre as partes;

PARÁGRAFO SEGUNDO - A criterio da Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO poderá ser concedido novo prazo

para recebimento dos serviços rejeitado, ocorrendo a reieição pela 2. vez, o contrato poderá ser rescindido. A

LOnfUfaOl será notificaâa para regularizar no prazo Máximo de 15 [quinze) dias corridos, sob o risco de

incidir nas penalidades preüstas no Art 87 da Lei n' 8'666/93;

CLÂSUtA DÉCIMÂ QUINTA . DAS ATTERÁçÔES
Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificahvas, no caso preüsto no arl da Lei n" 8'666/93'

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA . DA PUBLICAO{O

tl""t- d" p."r" d" r0 (úrte] dias, contados da sua assinatura, a CONTRATÂNTE proüdenciará a publicação em

resumo, do presente Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMÂ - DO TORO

;f; d"l;r.; de sÂo BERNARDo no Estado do Maranhão, será o competente para dirimir dúúdas ou

pendências resultantes deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme' foi o presente instrumento

lawado em 3 (trêsl üas de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo'

E
o

C 5
digilal por SIONAR LUIZA KICH Ot

SIONARA LUI KICH E o=ICP-Bra5il, ou=ÀC CErnnCA MIN^S v5,
11353

DN
..ílo4l 25. ou=Prêsencial, ou=Cênlíi.ado P, A1

.h=SIONARA LUIZA KICH DE SOUZÀ49959ó1 1 353

Oâdos: 2022.10.10 1 1:40:00 {3'00'

SIONARA LUIZA KICH DE SOUZA LTDA

cNPl: 69 380.566/0001-92

ARDO.

ALDEF
CO DAS GAS

\1í

"l

SOUZA:4995961 1353
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