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PROCESSO ADMINISTRÂTIVO N9 2022045 . CPL. PMSB/MA
CoNTRÁTO Ne 2022092702 CPL- PNISB/li[
ATA DE REGISTRO DD PREÇO: 036/2022
PREGÃO ELETRÔNtCOl. Ne 35 /2022

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNÁRDO/MA, ATRAVÉS

DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO BERNARDO E

DO OUTRO LADO A EMPRESA: SIONARA LUIZA KICH DE SOUZA

LTDA.

pelo presente instrumento, o Município de São Bernardo, Estado do Maranhão, com sede administrativa, na

prefeitura Municipal, localizada na praça Bernardo Coelho de Almeida nq 863 - centro - São Bernardo/MÀ

inscrito no CNpJ iob o na- 06.125.389/0001-88, neste ato, representado pelo Secretário SR FRANCISCO DAS

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

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

celebrar com a empresa sloNARA LUIZA KICH DE SOUZA LTDA CNPJ: 69.380.566/0001-92, sediada na.Ruâ

Bernardo Lima ne 1140 Centro São Bernardo - Ma, CEPr 65550-000, por intermédio de seu representante legal

S.r.[a) SIONARÁ LUIZA KICH DE SOUZA, portado da carteira de identidade nq 0515388820140 SESEP/MA e do

Cpi: 499.596.113-53 doravante denominada CONTRÂTADA, têm entre si iu§to e pactuado, nos termos

contidos na proposta obieto do PE sRP 035 /2022, e PROCESSo ADMINISTRATIVO N'q -2022045 e da ATA DE

REGISTRo ot lhfços i.tn olo/zoZz que se regerá pela Lei n.e 8.666/93, mediante as cláusulas e condições

seguintes:

cúUsULA PRIME|RA - Do oBJETo o presente CoNTRÂTo tem por base legal o PRoCESSo ADMINISTRÂTM Ne

zo2zo45 _ cpL-pMsB, tendo por ob;eto contratação de empresa para futuro fornecimento de pães e bolos

(lanchesJ, para atender as necessidades da secretaria de Assistência social da Prefeitura Municipal de são

Bernardo - MA.

lntegramopresentecontrato,independentementedetranscrição,.oEditalseusanexoseaPropostada
contratada e ATA DE REGISTRO DE PitEçO. Conforme preceitual o artigo 55 inciso xl de vinculaçâo ao êdital de

licitação ou termo que a dispensou ou inexigiu, ao conüte e a proposta do licitante vencedor'

cúUSULA SECUNDA . DO VALOR

õ úà. gtoUrl p"t" 
"quisição 

do objeto contratual é dê R$: 123.814,05 (cento e vintê três mll e oltocêntos e

quatorzi reai! e cinco tentavos)que inclui os tributos, encargos, frete ou despesas de qualquor natureza que

incidam sobre o obieto do contrato.

TOTAL
(RS)

PREÇO
I]r{lTÁRI

o
(R$)

QUANTMARCA
UNIDADEDESCRIÇÃO DOS

SERVIÇOSI'TEM

19.512,0016,261200PrôpriaQuilo0t
7.398,0076,44450PrópúQuilo

Pães

Bolo de trigoíJ2

9.864,0016,44Própria 600QuiloBolo de Chocolate03
10.260,00450PtôpriaQuiloBolo de GomaM
3.727,503,5510s0PrópriafatiaBoio05
13.695,0018,26750PópriaundQuentinha06
7.860,005,24PÍópriaundSalgados07
4.490,2559,87PrópriaQuiloBolo Confeitado08
13.680,00300PrópriaCentoSalgado s Variados09
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10 Sanduiche Natural Unidade Pópria 1500 B 12.000,00

l1 Poupa de Frutas sabores
variados de 5009 Quilo

Própria
600 13,45 8.070,00

t2 Sanduiche Misto Pópria 1500 6,5 9.750,00

Queijo Mussarela Quilo Própria 60 36,63 2.L97 ,80

Presunto Suino Quilo Própria 45

VALOR TOTAL DA PLANILHA R$ 123.8í4,05 (cênto e vinte tês mil e oitocêntos e quatorzê
reais e cinco centavos)

CúUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
DOS TERMOS DE REFERÊNCIAT As despesas decorrentes da contratação da presente licitação

correrão por conta de Recursosr

MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCrA SOCIAL 08.122.0050.2073.0000

339O3OOO - MATERIAL DE CONSUMO

MANUTENçÃO DO PROGRAMA GBF- BOLSA FAMÍLlA 08.122.0834.2025.000
33903OOO _ MATERIAL DE CONSUMO

MANUTENÇÃO DO PROGRAMÀ G-SUAS GESTÃO 08.122.0834.2093.000

339O3OOO - MATERIAL DE CONSUMO

MANUTENÇÂO DO PSEMC- FMAS-MEDIA 08.122.0835.2096.0000 93.264,15 COMPLEXIDADE

33903OOO - MATERIAL DE CONSUMO

MANUTENÇÀO SERV. DE CON!',IV. E F0RTAL. DE 08.243.0835.2094.0000 406.132,15 VINCULO-SCFV

339O3OOO - MATERIAL DE CONSUMO

MÁNUTENÇÃ0 DO CENTRO DE REF. EM ASSIST. 08.244.0834.2097.0000 348.908,50 SOCIAL-CRÂS

33903OOO - MÁTERIAL DE CONSUMO

MANUTENçÃO DO CENTRO DE REF. EM ASSIST. 08.244.0834.2098.0000 264 548,34 SOCIAL-CREAS

339O3OOO MATERIAL DE CONSUMO

cúsuLA QUARTA - Dos AcRÉslMos E suPRESsÔEs

A CONTRATADA Íica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se

fizerem necessários no fornecimento dos materiais, objeto deste contrato, até 250Á [ünte e cinco) por cento do

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

cúUsULA QUINTA. DO PRÁZO DE VIGÊNCIA

o presente contrato entrará em ügor na data de sua assinatura e frndar-se-á no prazo de 12 meses, podendo ser

prorrogado, após manifestação da;partes envolvidas, mediante Termo Àditivo, conforme artigo 57' inciso l' dâ Lei

nq 8.666/93, e suas alterações.

CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela Secretaria de administração que poderá a

qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização da falta do fornecimento observando, bem como

propor a aplicação das penalidades previstas deste instrumento'

cúUSULA SÉTIMA. DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado após apresentação da Nota nscal correspondente aos produtos âdquiridos iá a Nota

Fiscal deve está deüdamente atestada pelo Setor Competente e será efetivado no prazo de até 30 (trintal dias

contados da data do atesto'

PARÁGRÂFO pRtrVEB-O - Os pagamentos, serão cÍeditados em nome da CoNTRATADA, mediante

transferência bancaria em conta corrÃte da CONTRATÂDA do Banco Bradesco, Agência ó953 Conta correalte

A69-2 :lfrilavez satisfeitas as condições estabelecidas neste Conüato'

pAúGRAFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentação fiscd será motivo de correção por

pà.àã" cournarADA e iavárá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja

definiüvamente sanado.

Unidade
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PARÁCRÁFO TERCEIRO - A cada pagamento realizado, a CONTRATADA deverá comprovar sua regularização fiscal

e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Tal comprovafro será feita
mediante apresentação de Certidão negativa de debito - CND. Bem como, manter conforme artigo 55 inciso XIII da

obrigação da contratada de manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigaçôes

por eles assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

pARr{cRAFO OUARTo - A CONTRÁTANTE não pagará juros de mora por atraso no pagamento, cobrado atÍavés de

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

condições contrárias.

CúUSULA OITAVA. DO REAIUSTÉ
O valor do presente Contrato só poderá ser reajustado durante o prazo de sua ügência, se houver aumento

autorizado pelo governo Federal.

CLÁUSULA NONA . DAS OBRIGACÕES DÀ CONTRATANTE

A C0NTRÁTANTE obrigar-se-ái
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b) Designar um servidor da Secretaria Municipal de Administração que será responsável pelo

aiompanha-ento e fiscalização da execução do obieto do presente contrato Ao servidor

designado,competeentIeoutrasobrigações,verificaraqualidade,inüolabilidadedas
embãlagens, estaào de conservação e validade dos produtos, anotando em registro próprio todas

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

regularização das faltas ou defeitos observados;
cJForneceraqualquertempoecomoMáximodepresteza,mediantesolicitaÉoescritâda
CbNTRATADA, informações adicionais, para dirimir duüdas e orienta-la em todos os casos

omissos;
dJ As decisões e proüdencias que ultrapassarem as competências, do representante deverão

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

e) Receber o objeto d; contato na forma do arL 73, inciso Il, alíneas a e b da Leia.666/93,

CúUsULA DÉCIMA - DAS OBRIGAçÔES DA CONTRATADA

O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou hansferência, 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

de Serviços e cronograma de entrega fornecido pela Secretaria Municipal de AdministraÉo' em

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

cl Manter preposto com anuência da Admini§tração Municipal na localidade da prest'ção do

serviçopararepresenÉ-lonaexecuçãodocontratoeprestaresclarecimentosnecessáriosao
serviâor designãdo para acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento, e a secretaria

Municipal de Administração, quando solicitado;
d)observarohoráriodoexpedienteadministrativo,compreendidoentre0S:00has12:00como
se[do o horário administrativo para tratar sobre o conkato e serviços' de segunda a sexta-feira;

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

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

perfeita execuÉo do contrato;
f; Ararr.oÍn todas as despesas, exigidas por lei' relativas ao obieto do contrato respondendo

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

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

irr.uipa ou dôlo na execução do contrato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em

face da fiscalização ou acompanhamento efetuado pela Secretaria Municipal de Administração:

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

em qúe se verificãrem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução'

CúSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PÊNALIDADES
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O descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTRATADA, de- g]Tlquer das obrigações ora estabelecidas'

"ul"it"ra 
r'COnfRefÂDA as sanções preústas na Lei Federal na 8 666/93' aplicando nos artigos 81 a 88' . .

pARÁ.RAFO pR1MERO - O atrasà injustiÍicado no cumprimento do obieto deste Contrato su,eitârá a

CONTRATADA, à multa de *or, .orruúnd"nte a 0,3Y0 (tràs centésimos por cento) ao dia' sobre o valor do

fornecimento, até o limite de l0% (dez por cento)'
pARÁcRAFo SEGUNDO - etem oa muit" indicaáa no parágrafo anterior, a C0NTRATANTE poderá, garantida a

p.ã"J J"à*, 
"pri.ar 

à coNTRATADÀlnà t ipo."r" áe in-execução total ou parcial do contrato, as seguintes

sallçôes:
a) Advertência;

b) Multa de 10 oó (dez por cento) sobre o valor do Contrato;

.í s.ú.ta" temporária de particiPação em licitação e impedimento de conFatar com a

aãministração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

ãi óu.f"."iao de inidoneidade para licitar ou .ont."t"r com a Adminis6ação Pública

ênouanto Derdurarem os motivos determinantes da punição'

ãt iil"nçã"t p*ulttâs nas alíneas "a", "c" e "d" podendo ser aplicadas coniuntamente com a

preústa na alínea "b"

PAúGRAFoTERcEIRo-ApósaaplicaçãodequalquerpenalidadeseráfeitacomunicaçãoescritaàCoNTRATADA
e publicada no iornal oficial do groáolu-oôU, 

"otttanào 
o fundamento legal' excluídas os casos de aplicação das

oenalidades de advertências e multa de mora'

Lúsuu oÉclun stcunoe - oe nesctsÂo

A inexecução total ou parcial deste cffiio=enseia a sua rescisão' com as consequências contratuais e as previstas

em lei.
Consütuem motivos para a rescisão deste Contrato:

,1 - o nao t"p'i*"nü de cláusulas contratuats' especificações' proietos ou prazo-s;---

U) - o t"pti'í"nio i""guf" a" a;ut'f"s contratuâis' especiÍicações' projetos e prazos;

c) - a tentiaao ào iàu cuirprimento' levando â cONTRATÂNTE a comprovar a

impossibiliaaiJüioT iúao aa out"' ao serviço ou do fornecimento' nos prazos

estiDulados;
ãr'll"ri*ã 

'^irtoncado 
no inicio da obra' serviço ou forneci'"nl::--'^

; j ; ;;;;il#; ;"_"r":1y::.:iÍtl1"jtíii:i'*::u:":"i 3.'fiJ^ffix1.';
fl - a subcontratâção total ou parcrar uu *:l-;':::;;; 

" i',so cisão ou incorporação
l',i.il,;;;;ã;;; ffansrerência t;l ou parcial' bem como a tusão' crs

:ii'iT::lli*ff :l?"r::::lxih,'õesregurares"'"Tdi:i:r:"'.""T1::;,;:T"ff;

?i {*#',[-i.,,t-****ilí*-: "","-* ;il::1"''" ." s 1 e d' arl 67

ãásta Lei Federal nq A666/93: -"',1.=1"':;""1;,;1çír*1""[*tt***:í 
:] H:l?fi '" 

u"'.NTRATADA' que

.,'."iudique u 
"xetução 

do contrato;

li,*r*sf**t;[E-**tç**ffi
"i -', ,rtp"nrao a" rua execução, por oro:Tj::i::; ffiii*, srave perturbação da ordem

s,*l*g1çuitg5***ffi #r**,iffi
obrigações assumidas até que seli
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o) - o atraso superior a 90 [noventa) dias dos pagamentos deüdos pela C0NTRATANE
decorrentes dos fornecimentos já recebidos salvo em caso de calamidade pública" Srave
penurbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRÂTADA o direito de optar pela

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

PAúGRAFO PRIMEIRO - Os çasos de rescisão contÍatual serão formalmente motivados nos autos do processo,

assegurando o contraditório e a ampla defesa.

PAtu(GRAFO SECUNDO - 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:
bJ amigável, Por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, dêsde

que haia conveniência para a CONTRATÂNTE;
judicialmente, nos termos da legislação.

cúSULA DÉCIMA TERCEIRA . DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

Os Serviços deverão ser entregues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas orçamentárias, parte

integrante deste.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O obieto do contrato será recebido conforme cláusula Décim4 sendo que os serviços

que não satisfizerem as condições citâdas na propostâ e llo edital serão recusados e colocados a disposição dâ

CONTRATADÀ para serem corrigidos, dentro do prazo estabelecidos entxe as partes;

PAúGRAFO SEGUNDO - A critério da Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO poderá ser concedido novo-prazo

para recebimento dos serviços rejeitado. Ocorrendo a rejeição pele 2a vez, o contÍato poderá ser rescindido A

LOWtnafAOA será notifrcada para regularizar no prazo Máximo de 15 (quinze) dias corridos, sob o risco de

incidir nas penalidades previstas no ArL 87 da Lei n'8 666/93;

cúsULA DÉCIMA QUINTA . DAS ALTERAÇÕES

Este contrato podeú ser alterado, com as áeüdas iustificativas, no cãso preüsto no arl da Lei n'8.666/93.

cúUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÂO

D"":t." d" pr"r" d"2o (,^rt") d.*, ãrããdr rr" 
"rsinatura, 

a g6NTRATANTE proüdenciará a publicação em

resumo, do presente Contrato,

CúUSULA SÉTIMA. DO FORO

ó;;; a;r"" de sÃo BERNARD6 no Estado do Maranhão, será o comPetente para dirimir dúúdas ou

pendências resultantes deste Contrato.' 
E Por estârem de acordo, d

lawado em 3 (três) vias de igual teor e ío

rme, íoi o Presente instrumento
abaixo.

ARDO (MAl,27 DE SETEMBRO DE2022

is de lido e

r'

E FINANÇAS
ALHO

a 182,6 183-15
*malgtte,sdmuamx

SIONA IZA KICH D

SOUZA:4995961 1353
;á-@d*e.EmaMw6,

SIONARA LUIZA KICH DE SOUZA LT

CNPI: 69.380'566/0001'92
SIONARA LUIZA KICH DE SOUZA

CPF nq 499.596.113-53
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