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PREFEITURA I'iIUNICIPAL DE SÃO BERÍ{ARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CIIIPJ: 06.125.389/OOO1-88

PROCESSO ADMINISTRÂTIVO NO 2022045 - CPL. PMSB/MA
coNTRATO Ns 202 20927 04 CPL- PMSB ltnÀ
ATA DE REGISTRO DE PREÇOr 036/2022
PRrcÃo ELETRôNrco: Na 35/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, A
pREFElruRÂ MUNICIPAL DE sÂo BERNARDo/MA, ATRAvÉs
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO BERNARDO E DO

OUTRO LADO A EMPRESA: SIONÁRA LUIZA KICH DE SOUZA
LTDA,

Pelo presente instrumento, o Municlpio de São Bernardo, Estado do Maranhão, com sede administrativa, na

Prefeitura Municipal, Iocalizada na Praça Bernardo Coelho de Almeida ne 863 - Centro - São Bernardo/MA,
inscrito no CNPJ sob o n4.06.125.389/0001-88, neste ato, representado pelo Secretário SR FRÁNCISCO DAS

CHAGAS CARVALHO, portador da Cédula de ldentidade ne 572348 e do CPF nq 182.609.183-15, residente e
domiciliado na cidade de Magalhães de Almeida, no uso de suas atribuições legâis que lhe confere poderes para

celebrar com a empresa: SIONÁRA LUIZA KICH DE SOUZA LTDA CNPI: 69.380.566/0001-92, sediada na Rua

Bemardo Lima no 1140 Centro Sâo Bernardo - Ma, CEP: 65550-000, por intermédio de seu representante legal

S.r.[a) SIONARA LUIZA KICH DE SOUZÁ, portado da carteira de identidade ne 0515388820140 SESEP/MA e do

CPF: 499.596.113-53 doravante denominada CONTRATADÀ têm entre si iusto e pactuado, nos termos
contidos na proposta objeto do PE SRP 035/2022, e PROCESSO ÁDMINISTRÂTIVO Ns -2022045 e da ATA DE

REGISTRO DE PREÇOS Ne 036/2022 que se regerá pela Lei n.e 8.666/93, mediante as cláusulas e condições

seguintes:

cúUsULA pRIMEIRÁ - Do oBJETo O presente CoNTRATo tem por base legal o PRoCEsso ADMINISTRÁTM
Ne 2O22O45, tendo por objeto conb'atação de empresa para futuro fornecimento de pães e bolos flanches),
para atender as necessidades da Secretaria de Adminisração da Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA.

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

Contiatada e ATA DE REGTSTRO DE PREÇo. Conforme preceituar o artigo 55 inciso XI de ünculação ao edital de

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
O Valor pela aquisição contratual é de R$: 82.542,?0 (Oitenta ê dois mil quinhentos ê quatênta e dols reeis

e Setenla ceniavos) que inclui os tributos, encargos, ítete ou despesas de qualquer Datureza que incidam sobre

o obleto do contrato.

DEscRrçÃo UNIDADE MARCÁS QUANT VL. UNIT VL. TOTÂI

1 Pães Quilo Própria 800 16,26 13.008,00

Bolo dc trigo Quilo Própria 300 76,44 4.932,O0

3 Bolo de chocolate Quilo Própria 400 16,44 6.576,00

Bolo de Coma Quilo Própria 300 22,8 6.840,00

5 Bolo fatia Própria 700 3,55 2.485,00

6 Quentinha und Própria s00 1A,26 9.130,00

7 Salgados und Própria 1000 5.240,00

B Bolo Confeitado Quilo Própria 50 59,47 2.993,S0
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9 Salgados Variados

PREFEÍTURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO I,IARANHÃO

Cl{PI: O6.125'389/0O01-88

Cento 45,6 9.120,00

CLÁUSULA TERCEIRA . DOS RECURSOS FINANCEIROS

Dos TERMos DE REFERÊNçIA: As despesas decomentes da contratação dâ presente licitação

correrão por conta de Recursos:

ADMINISTRAÇÃO
04.122.00S0.i012.0000 - MÂNúTENÇÃo DA SECRETARIA DE ADMINISTRÀÇÃo E FINANÇAS

339O3OOO - MATERIAL DE CONSUMO

CúSULA QUARTA - DOS ACRÉSIMOS E SUPRESSÔES

e colfneiaog n.a obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais' os acréscimos ou suPressôe§ que se

fizerem necessários no fornecimentà dos materiais, obieto deste conEato' até 250lo (ünte e cinco) por cento do

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

cúUSULA QUTNTA . DO PRAZO DE VIGÊNCIA

o presente contrato 
"na."ra 

urn vlgoa 
"nã-áãã 

dt t'" 
""in"tura 

e findar'se-á no prazo de 12 meses' podendo ser

prorrogado, após manifestação das ;;;ãs envolvidas' mediante Termo Aditivo' conforme aÚigo 57' inciso I' de Lei

ne 8.666/93, e suas alterações.

cúusulA sExrA - DA FIscALlzAÇÃo -..^ -^á ,

A fiscalização do Contrato ,".a ef"t 
""a" 

por servidor designado pela Secretaria de administração que poderá a

oualouer tempo, det.rrnin", o qu" tJiiãtã"etio a t"grrr"tl;ção da falta do fornecimento observando' bem como

propor a apliiação das penaltdades preüstas deste instrumento'

cúUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

o pagamento será efetuado,po, 'iit"nt'çao 
d' I'* !::11-t"j:"^tiondente 

aos produtos adquiridos já a Nota

Fiscal deve está devidamente ate$âda pelo setor competente e sera efetivado no prazo de até 30 (trinta) dias

contados da data do atesto,

PAXÁGRAFO PRü/Gn-o - os pagam€Íttos, seÍão creditâdos em nome da CONTRATADA' mediante

Eansferência bancariu .. 
"orr* 

.onlãe&r óóúretapl ao Banco Bradesco, Agência ó953 Conta corÍente

AA-i i^u "r" *tisfeitas as condições e§tabelecidas neste Contrato'

PARÁGRAFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentacào fiscal será motivo de correção por

parte da ..NTRATADA e haverá, ", ããÃira".o, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seia

defi nitivamente sanado.

PARÁGRAFOTERCEIRO-Acadapagamentorealizado'aCONTRATÂDIdeverácomprovarsuaregularizaçãofiscal
e com o Fisco Federal e com o r''?f," a"-i'ontia por Tempo de serviço FGTS Tal comprovação será feita

mediante apresentaçao ae cerUaao 
"egativa 

ãe aeUitó - CXo' É""' to-o' "nt"t 
conforme artigo 55 inciso Xtll da

obrigação da contratada a" *"^,"" ã"'*'i" àã" 
"'""'çao 

ao contrato' em compatibilidade com as obrigações

;;il;;;i;;;,ioár, ", 
.onaiçá"t ae habilitação e qualificação exisidas na licitação'

200Própria

8.000,001000 BPrópriaUnidade10 Sanduiche Natural

5.380,00400 13,45
Própria

Quilot1,
50

Poupa de Frutas
sabores variados de

6.500,006,51000PrópriaUnidade1,2 Sanduiche Misto
7.465,2036,63Própria 40Quilo13 Queijo Mussarela
873,0030 29,7PrópriaQuiloPresunto Suino\4

VALOR TOTAL R$: 82.542,7O inhentos e quarenta ê doi§ reais
e setenta centavos

(Oitênta e dois mil qu
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/O0O1-88

PAúGRAFO qUARTO - A CONTRATANTE não pagará juros de mora por atraso no pagamento, cobrado através de

documentos não hábil, totál ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou descumprimento de
condiçôes contrárias.

CúUSULA OITAVA - DO REAJUSTE

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 DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE obrigar-se-á:

a) Acompanhâr e fiscalizar a execução do contrato;
bJ Designar um servidor da Secretaria Municipal de Administração que será responsável pelo

acompanhamento e fiscalização da execução do ob,eto do presente contrato. Ao servidor
designado, compete entre ouh'as ob gâções, verificar a qualidade, inviolabilidade das

embalagens, estado 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

CONTRATADA, informações adiciolais, para dirimir duúdas e orienta-la em todos os casos

omissos;
d) As decisões e providencias que ultrapassarem as competências, do representante deverão
ser solicitadas, a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes;
e) Receber o objeto do contrato na forma do arl 73, inciso II, alíneas a e b da Leí8.666/93.

CúUSULA DÉCIMA. DAs OBRIGACõES DÁ CONTRATADA
O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.

A CONTRATADA obrigar-se-á a:
a) EntÍegar os serviços ob,eto deste contrato mediante emissão de Nota de Empenho ou Ordem
de Serüços 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 Municipal na localidade da prestação do
serviço para represenúJo na execução do contrato e prestar esclarecimentos necessários ao

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

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

sendo o horário administrativo para trâtar sobre o contrato e seruiços, de segunda a sexta-feirâ;

eJ Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condições do presente conkato e de seus

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

perfeita execução do contrato;

0 Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contrato respondendo
pelos encargos trabalhistas, previdenciários, e comerciais resultantes da execução do contrato e

outros correspondentes;
g] Resporlder 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 expênsas, no total ou em parte, o objeto deste contrato
em que se veriÍicarem víciot defeitos ou incorreções resultantes da execução.

CLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
O descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTRATADA, de qualquer das obrigações ora estabelecidas,

sujeitará a CONTRATADA as sanções preüstas na Lei Federal nq 8.666/93, aPlicando nos aÚigos 81 a 88.

PARÁGRAFO PRIMERO - O atraso injustificado no cumprimento do objeto deste Contrato suieitará a

CONTRATADÀ à multa de mora correspondente a O,3o/o (três centésimos por ce[to) ao dia, sobre o valor do

fornecimento, até o limite de 10% (dez por cento].
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PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06,125.389/0O01-88

PARÁGRAFO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá, garanüda a

préüa defesa, aplicar à CONTRATADA na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes

sanções:
a) Advertêrcia;

b) Multâ de 10 oÁ (dez por cento) sobre o valor do Contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitaÉo e impedimento de contratar com a
administração, por prazo não superior a 02 (doisJ anos;

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

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.

e) As sanções preústas nas alíneas "a", "c" e "d" podendo ser aplicadas conjuntamente com a

prevista na alínea "b"

pARÁcRAFO TERCÊlRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escritâ à CONTRATADA

e publicada no jornal oficial do Estado ou Dou, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das

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

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

em lei.
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:

al - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificaçôes, proretos ou prazos;

b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, proietos e prazos;

c) - a lentidão do seu cump mento, 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 paralisaçâo do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRÁTANTE:

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

ourem, a sessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação

não admitidas no edital e no conhato;

8) - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor a comissão

áesignada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como âs Secretaria Municipal

de Secretaria Municipal de Administração;
hl - o cometimento r;iterado de faltas na sua execução' anotadas na forma do § 10 do art 67

desta Lei Federal no 8.666/93;
i) - a decretação ou a instauração de insolvência ciül;

ij - a dissolução da sociedade ou o íalecimento da CONTRATADA;

k) - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutum da CONTRÂTADA' que

Preiudique a execução do contrato;
1) j."rá", a" int"i".r" público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e

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

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

m; - a supressáo, por parte d;CONTRATANTE' compras' acarretando modificação do valor

inicial do contrato além do limite permitido no § lq do art' 65 desta lei;

n; - a suspensáo de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE' por prazo superior a

lzo lcento e viniel áias, salvá em caso de calamidade pública' grave perturbaÉo da ordem

interna ou gu"ará, o, ainda por repetidas suspensões que totalizem-o mesmo.prazo'

independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e

.ont."tu"l."ni" i.preüúúesmobilizaçô;s e mobilizações e outras preústas' assegurado

a CONfnefeOÀ, nãr""r.""or, o direitó de optar pela suspensão do cumprimento dâs

obrigações assumidas até que se,a normalizada a situação;

o1 - o 
"tr"ro-"up"iiot " 

ôo lnou"nt'; dias dos pagamentos dwidos pela CONTRATANE

decorrentes ao"'ún".iÍn"ntà, já rec;bidos salvo em caso de calamidade pública, grave

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

suspensãô do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situaçãoi
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PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisâo deste Contrato poderá ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da AdministraÉo 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;
judicialmente, nos termos da legislação,

cúsuLA DÉCIMA TERCEIRA . DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

Os serviços dev€rão ser entÍegues conforme Cronograma constante nos ânexos planilhas orçamentâias, parte

integrante deste.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O obieto do contxato será recebido conforme cláusula Décima, sendo que os serviços

que não satisfizerem as condições citadas na proposta e no editâl serão recusados e colocados a disposiÉo da

CONtRetAn4 p"r, serem corrigidos, dentÍo do prazo estabelecidos entre as partesi

PARÁGRAFO SEGUNDO - A critério da Prefeitura Municipal de SÂO BERNARDO poderá ser concedido novo pnrzo

pararecebimentodosserviçosrejeitado.ocorrendoarejeiçãope|a2Avez,ocontratopodeúserrescindido.A
LOmRafeOa será notificada para regularizar no prazo Máximo de 15 (quinze) dias corridos, sob o risco de

incidir nas penalidades preüstâs no ArL 87 daLeiI.J." 8-666/93i

CLÁSIILA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES

Este contrato podeà ser alterado, com as áeúdas jusüfrcaüvas, no caso preústo no arL da Lei n" 8 666/93'

CúUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICACÂO

D""t 
" 

d" p."r, d" 20 (.dnt"1 di"",iãnãos da sua assinatura, a GSNTRATANTE providenciará a publicação em

resumo, do presente Contrato.

CúUSULA SÉTIMA. DO FORO

ó;; d1 a";.." de sÃo BERNARDo no Estado do Maranhão, será o competente para dirimir dúvidas ou

PARÁGRAFO PRIMEIRo - 0s casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,

assegurando o contraditório e a ampla defesa,

pendências resultantes deste Contrato
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o pre§ente instrumento

lavrado em 3 (trêsJ vias de igual teor e íorma, assinado pelas partes e testem

),27 SETEMBRo DE 2022

PF 2.609.78
dEltl Ps toMÂ^ IUEÁ xr(N DÊ

çAs
o

SIONARA L KICH DE
oF27msr.r.ooi )5, *=,i.çud.l, ou <êltrc.rô

SOU2A:4995961 '1353 i,.* nre Luue rccr oe souzx*ot ts

SIONARA LUIZA KICH DE SOUZA LTDA

CNPI: 69.380.566/0001'92
SIONARÂ LUIZA KICH DE SOUZA

CPF no 499 596.113-53

SÃO ERNARDO

AL DE FIN
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PREFETTURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO ÍIIARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88


