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PROCESSO ADMINISTRATTVO NS 2022045 - CPL. PMSB/MA
CONTRÂTO NS 2022092703 CPL- PMSB/MA
ÂTÁ DE REGISTRO DE PREÇO: 036/2022
PREGÃO ELETRÔNICO: NS 35/2022

CONTRÂTO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA, ATRAVÉS
DA SECRITARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDO MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO DE SÁO BERNARDO E DO OUTRO LADO A
EMPRESA: SIONARA LUIZA KICH DE SOUZA LTDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO/ FUNDO

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃ0 BERNARD0, inscrita no CNPJ sob o 30.728.420l0001-50, com sede na Rua

Cônego Nestor S/N- Centro - São Bernardo/MÀ doravante denominada CONTRATANTE, neste ato,

representado pelo Secreúrio SR. FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO, portador da Cédula de Identidade 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 lhe confere poderes para celebrar com a empresa: SIONARA LUIZA KICH DE SOUZA

LTDA, CNPJ: 69.380.566/0001-92, sediada na Rua Bernardo Lima na 1140 Centro Sâo Bernardo - Ma, CEP:

65550-000, por intermédio de seu representante legal Srq(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 pactuado, nos termos contidos na proPosta obieto do P/E ne 035/2O22,e
PROCT SSO ADMINISTRÁTM Na -2O22045 e da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 036/2022 que se regerá
pela Lei n,a 8,666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA pRIMEIRA - Do oBJETo o presente CoNTRATo tem por base legal o PRocEsso ADMINISTRATM
Ne 2022045- CPL-PMSB, tendo por obieto contratação de empresa para futuro fornecimento de pães e bolos
(lanches), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de São

Bernardo - MA. lntegÍam o presente contrato, independentemente de ranscrição, o Editâl seus anexos e a
proposta e ATA DE REGISTRO DE PREÇO da Contratada. Conforme preceituar o artigo 55 inciso XI de

vinculação ao edital de licitação ou termo que a dispensou ou ineúgiu, ao convite e a proposta do licitante
vencedor.

CúUSULA SEGUNDA . DO VÂIOR
O Valor global pela aquisição do objeto contratual é de R$: í23.814,05 (cêrúo e Yinte três mil e oitocêntos e

quatorze reais ê cinco cêntavos)que inclui os tributos, encargos, frete ou despesas de qualquer natureza qu€

incidam sobre o objeto do contrato,
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Pães Quilo Própria 1200 16,26 19.512,00

Bolo de trigo Quilo Pópria 450 16,44 7.398,00

0l Quilo Própria 600 76,44 9.864,00
(X Quilo Pópria 450 22,8 10.260,00

05 Bolo fatia Própria 1050 3,5 5 3.727,50
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750 r8,26 13.695,00PrópriaQuentinha und06

1500 5,24 7.860,00PrópúSalgados und07

4.490,25Própria
_78

59,87Quilo08 Bolo Confeitado

45,6 13.680,00Própú 300Cento09 Salgados Variados
I 12.000,00Própria 1500Llnidadet0 Sanduiche Natural

13,45 8.070,00
Própria

600Quilo
11 Poupa de Frutas sabores

variados de 50
9.750,001500 6,5PrópúUnidadet2 Sanduiche Misto
2.t97 ,8060 36,63PrópriaQuiloQueijo Mussarela

29,1 1.309,50Própria 45QuiloPresunto Suino14

VALOR TOTAL DA PLANILHA R$ 123.814,05 (cento e ünte lrês mil e oitocentos ê qualoze
reais e cinco centavos

cúUsULÂ TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

DOS TERMOS DE REFERÉNCLA: As despesas decorrentes da contratação da presente licitâção

correrão Por conta de Recursos:
EDUCAçÃO:

12.361.005 0.203 5.000 - MANUTENçÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

33903OOO - MATERIAL DE CONSUMO

12.361,0832.2197 .OOOO . MANUT. E FUNC. DO ÊNSINO FUND' 3O9O

339O3OOO - MATERIAL DE CONSUMO

72,36I.0832.220I.000 - MANLTT. E FUNC. DE CRECHES

339O3OOO - MATERIAL DE CONSUMO

72.365.0832.2703.000 - MANUTENçÃO DO ENSTNO INFANTIL E PRÉ-ESCOLA

33903OOõ _ MATERIAL DE CONSUMO

cLísuLA QUÂRTÂ - DosÂcRÉsrMos E suPREssÔEs

Ã CõtffneilOe nca obrigada a aceitar, nas mesmas condições çontrânrais, os acréscimos ou supressóes que se

fizerem necessários no fornecimento dos materiais, objeto deste contrato, até 2590 [ünte e cinco) por cento do

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

CLÁUSUTÁ QUINTA . DO PRAZO DE VTGÊ CIA

ó1i".*," .àr,o",o entrará em ügor na data de sua assinatura e findar-se-á no prazo de 12 meses' podendo ser

f.ã..ograo, "po. 
.anifestação daipartes envolüdas, mediante Termo Aditivo' conforme aÉigo 57' inciso l' da Lei

ne 8.666/93, e suas alterações.

CLÁUSULA SEXTA . DA FISCÂLAZAçÃO

À-r"ãri-ça" do contrato será efáuada por servidor designado 
-pela 

secretaria de Educação que poderá a

qrãfqu"t i".po, a"terminar o que for necessário à regularização da falta do fornecimento observando' bem como

propor a aplicação das penalidades preüstas deste instrumento'

CLÁUSULÂ SÉTIMA . DO PAGAMENTO
õ-prgá.""ú*a efetuado após 

"pr"i"noçao 
da Nota âscat correspondente ao§ produtos adquiridos já a. Nota

Fiscal deve está deúdamente "t"ri"a" 
p"to s"ro. competente e será efetivado no prazo de até 30 (trinta) dias

contados da data do atesto

PAIÁGRÁFO PRIMEIRO - Os pagamentos, serão creditados em nome da CONTRATADA' mediante

nansferência bancaria em conta cor.ãnt" d" CôNTRATADA do Banco Bradesco, Agência ó953 Contâ corrente

4269-2 u,rLa vez sausfeitas as condições estabelecidas neste ConÚato'
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panÁCnefO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão ocorrida na documenução fiscal será motivo de correção
por parte da CONTRÁTADA e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja
delinitivamente sanado.

PÁ&íGRÁFO TERCEIRO - A cada pagamento realizado, a COMRATADA deverá comprovar sua regularizaçâo
fiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Ser,/iço - FGTS. Tal comprovaÉo será feita
mediante apresentação de Certidão negativa de debito - CND, Bem como, mânter conforme artigo 55 inciso Xlll da
obrigação da contratada de manter, durante toda execução do contrato, em compaübitidade com as obrigaçôes
por eles assumidas, todas as condições de habilitação e qualiÍicação exigidas na licitação.

PAtuíGRÂFO OUARTO - A CONTRÂTANTE não pagará iuros 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.

cúUsULA oITAvA . Do REÂIUSTE
O valor do presente Contrato só poderá ser reaiustado durante o prazo de sua úBência, se houver aumento
autorizado pelo governo Federal.

CúUSULA NoNÁ. DAs oBRIGAcÕEs DA CONTRÁTÁNTE
A CoNTRATANTE obrigar-se-á:

a) Acompanhar e Íiscalizar a execução do contrato;
b) Designar um servidor da Secretaria Municipal de Admiristração que será responsável pelo

acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do presente contrato. Ao servidor
designado, compete entre outras obrigaçôeq verificar a qualidade, inüolabilidade das

embalagens, estado de conservação e validade dos produtos, anotando em registro próprio todas
as ocorrêlcias 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

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

omissos;
d) As decisões e proüdencias que ultrapassarem as competência§, do representante deverão

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

e) Receber o obieto do conEato na forma do art 73, inciso ll, alíneas a e b da LeiS-666/93.

cLÁUsULA DÉCIMÂ. DAS OBRIGACÕES DA CONTR.ATADA

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

A CONTRÂTADA obrigar-se-á a:

a) EnFegar os seryiços objeto deste contrato mediante emissão de Nota de EmPenho ou Ordem

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

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

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

seryiço para representá{o na execução do contrato e prestar esclarecimentos necessários ao

servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento, e a Secretaria

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

sãndo o horário administrativo para trâtar sobre o contrato e serviços, de segunda a sexta-feira;

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

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

perfeita execução do contrato;
i1 A."r. .orn todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contrato respondendo

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

outros corresPondentesi
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g) Responder pelos danos causados diretamente a administração ou a terceiros, decorrentes de

sua culpa ou dolo 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 obieto deste contrato
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

CLÁSUIÁ DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENÂLIDÁDES
O descumprimento, total ou parcial, por parte da CoNTRATADÀ de qualquer das obrigações ora estabelecidas,
sujeitará a C0NTRÂTADA as sançôes preüstas na Lei Federal nq 8.666/93, aplicando nos artigos 81 a 88.

PÂR/iGRAFO PRIMERO - O atraso iniustificado no cumprimento do objeto deste Contrato suieitará a

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

fornecimento, até o limite de 100/o (dez por cento).

pARrícRÂFo sEcUNDo - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CoNTRATANTE poderá, garantida a
préüa defesa, aplicar à CONTRATADA" na hipótese de inexecução total ou parcial do Con$ato, as seguintes

sanções:
a) Advertência;

b) Multa de 10 o/o fdez 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 â 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública

enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniÉo.
e) As sanções preüstas nas alíneas "a", "c" e "d" podendo ser aplicadas coniuntâmente com

a preústa na alínea "b".

PA&(GRAFo TERCEIRo - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicaÉo escrita à

CONTRÁTADA e publicada no jornal Oficial do Estado ou DOU, constando o fundamento legal, excluídas os casos

de aplicação das penalidades de advertências e multá de mora.

CLTíSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

À inexecução total ou parcial deste contrato enseia a sua rescisão, com as consequência§ contratuais e as previstâs

em lei.
Consütuem motivos para a rescisão deste Contrato:

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

bJ - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações' projetos 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 injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;

ej - a paralisação do fornecimento, sem iusta causa e prévia comunicação à COJ'{TRATANTE;

fJ - a- subcontratação total ou parcial do seu obieto, a associação da CONTRATADA com

outrem,asessãooutransíerênciatotalouparcial,bemcomoafusão,cisãoouincorporação
não admitidas no edital e no contrato;
gJ - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor a comissão

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

de Secretaria MuniciPal de AdminisBação;
h) - o cometimento r;iterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1e do arL 67

desta Lei Federal nq A'666/93;- 
i) - a decretação ou a instauração de insolvência ciül;
jl - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA:

kl - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CoNTRATADA' que

Prejudique a execução do contrâto;

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCÂçÃO

FUNDO MUNTCTPAL DE EDUCÂçÃO

PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO BERNARDO

ESTADO DO MARANHÃO
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lJ - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, iustificadas e

determinadas pela máxima autoridade da esfera administraüva a que está subordinado a

CONTRATANTE e exaradas no processo adminisEativo a que se refere o contrato;
mJ - a supressâo, por parte da CoNTRÁTANTE, comprag acarretando modincação do valor
inicial do contrato além do limite permitido no § 1e do arL 65 desta lei;
n) - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, 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 suspensões que totalizem o mesmo prazo,

independentemente do
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente impreüstâs
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADÀ nesses

casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas aÉ que

seja normalizadã a situação;
o) - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANE

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

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

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

pÂfuiGRAFO pRtMEIRO - Os casos de rescisão conrratual serão formalmente moüvados nos autos do proces§o,

assegurando o contraditório e a ampla defesa.

PÂRríGRAFO SEGUNDO - A rescisâo deste Contrato poderá ser:

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

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

que haja conveniência para a CONTRATANTE;
judi€ialmente, nos termos da legislação.

cL/ísULA DÉCIMA TERCEIRÂ . DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

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

integrante deste.

PAúGRÁFO PRIMEIRO - O objeto do conbato será recebido conforme Cláusula Décima, sendo que os serviços

lue nao satisfizerem as condições citadas na proposta e no edital serão recusados e colocados a disposição da

doNTRÂTADl, p.." serem corrigidos, dentro do prazo estabelecidos entÍe as partes;

pARricRÁFO SEGUNDO - A critério da Prefeitura Municipal de sÁo BERNARDO poderá ser concedido novo prazo

para recebimento dos serviços reieitâdo. ocorrendo a rejeiçâo pela 2a vez, o contrato podeÉ ser rescindido. A

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

incidir nas penalidades preüstâs no ÂrL 87 da Lei n" 8.666/93;

cúSULÂ DÉCIMA QUARTA - DAS ATTERAçõES
Este contrato poderã ser alterado, com as deúdas iustiÍicaüvas, no caso previsto no arL da Lei n' 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA OUINTA - DA PUBLICÂCÁO

D"rrr"d"p*r.d"r0(vinte)dias,contadosdasuaassinatura,aCONTRÂTANTEprovidenciaráapublicáçãoem
resumo, do presente Contrato.

CLÁUSULÂ SÉTIMA - DO FORO

ó;;;;; c;;".;" de SÁo BERNÂRDo no Estado do Maranhão, será o competente para dirimir dúüdas ou

pendências resultantes deste Contrato.
Eporestaremdeacordo,depoisdelidoeachadoconforme,foiopresenteinstrumento

tavrado em 3 (trêsl viâs de igual teor e forma, assinado pela partes e testernunhas abaixo'
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