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ESTADO DO MÁRÀNIT,íO

CÁMÀM MIIN|CIPÁL DE SÀO BEINARNO
( NrJ:07-629 5 2A/00t) I -07

R o Conc\o Nc\ttrrn215 ( enno, (tl' 65 550 000
Sdo Bemüdo/MÁ

CO\TRATO N' OO3/2020/C-ÂMÂRÂ
PROCESSO ADMIfiISTR.\TIvO N-". 00.3/2020

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A CÂMARÁ MUNICIPAL DE SÃO
BERNARDO E A EMPRf,SA SIONÁRÀ LUIZA KICH
DE SOUZÁ _ ME, PARA FORNECIMENTO, SOB
DfMANDÂ, DE REFEIÇÕES TIPO 'QUENTINHAS
E LÀNCHES PÀRA OS SERI'IDORf,S DÀ CÂMÀRA
\4TINICIPAL DE SÃO BERNARIX)/IVÍ A.

A CÂMARÀ MUNICIPAL DE SÃO BERNÀRDO,MA. inscrila no Câdâstro Nacional de Pessoâs

Jwídicas sob o n" 07.629.520/0001-07, scdiada na Rua Conego Nestor nu2ls-Ccntro. CEP: 65.550-
000, Sào Bemardo^,íA, doravante designada CONTRÁTANTE. ncste âto represenlado pelo
Presidenre o Sr. BER|IARDO JOSÉ TRIBUZI DE CARVALHO, bra§ileiro, câsrdo, inscriro no

CPF n' CPF n" 961.210.523-49, portadoí do RG n'418326959 SSP/MA, residente e domiciliado na

nesta Cidadc c â cmpÍesa SIONARÀ LUIZÀ KICH DE SOUZÀ - ME, iiscritâ no Cadastro

Nacional de Pessoa Juídica CNPJ do Ministério da Fazenda sob o n' 69.380.566/0001-92, com
sede na Ruâ BemaÍdo Lim4 n' 1.140, Baino Centro. Municipio de São Bemardo/MÁ, CEP n'
65.550-000. Telcfone (98 ) 3477- I I7l. neste atodenominadâ CONTRATAI)A, ÍepÍesentada por suá

prcpÍietâía SIONARA LUIZÁ KICH DE SOUZÁ. brasilcira, casadâ, inscritâ no Câdasrro de

Pessoâ Fisica CPF. sob o 499.596.1 l3-5J, portadora do R.c. n" 051538882014-0, RESOLVEM
celebrâr o presente CootÍato decorrcnte da contÍa1âção dirctâ poÍ dispe[s. de licitsção, com
fuildamentonoaí.24,incisoIl,dat*in'8.666,de2ldejunhodc1993enaLin'8.078,de1990
- Código de Dcfcsa do Consumidor, mediante as s€guiotes cláusulas c condiçôes:

CLÁUSULA PRIMEIRÀ _ DO OBJETO

l. Constitui objeto do prescntc contrâio a Contratâção de empresa espccializada para
fomecimento, sob demanda, de refeiçõcs tipo "quentühâs" c lânches para os s€rvidores da CànaÍa
Municipâl de São Bcrnardo/MA, conforme as especificações constaotes do Projelo Básico e proposta
da CONTRATADA e demais docümentos constantes do Pmcesso n' 003/2020.

l.l. Discriminação do objeto.

ITE\I 1]SPECIFICAÇÕtrS t:nid. Quàtr1.

0l Bolo FATIA
r50 RS :..19 RS 871.50

ít2 Silgâdo CENTO
101) RS 1,1.90 RS 1.490,00

03 süro com Càchorro Quen(r I iN II)
RS 7,70 R$:1.0tt0,00

04 Refrigerântê com Sandui.hê UNID
150 RS 7,89 Rtr 2.76r,50

05 Quêntiohrs: composra por 02 ripos
de camc (ftanso, bovino, suinq ou

T-NID
400 RS 13,99 RS 5.59ó.00
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CÀM,/Q.,| MUNICIPAL I'E S,iO AERN,IRI'O

('NPJ: 07-ó29. 5 20/000 I 47
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z. cLÁusur--L sscuxoa - vlcÊlcrl
2.1. O pmzo de vigônciâ deste Tcrmo de Contato scÍti âté 3l/1212020 contados da assinatura
do contrato, prorrogável na forma do ârt. 57, § l', da Lci n. 8.666, de | 993.

r. clÁusur-a rBncErRÂ - PREÇo

3.1. O valor do prescnte Termo de ContÍato é de R$ 15.799,00 (quinze mil, setecentos e noventâ
e nove reais).
3.2. Estifia-se que o cÍonogÍama de desembolso será o valor globâl diluído mensalmeDtc de
formâ equiiâtiva alé 3l/1212020, conforme quântitalivo solicitado (sob demanda), nos termos
da alinea "b", ülciso XIV do âÍ. 40, da Lei Federâl n. 8.666/93.
3.3. No valor acima cstão incluidas todas as despesas ordináías dirctas c indiretas decorÍentes
da ex€cução contratual, inclusive tÍibutos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistâs,
prevideÍciridos, fiscais e comerciâis incidentes, taxa de âdminisrrâçào, frete, següo e outros
necessários âo cumpdmcnlo integral do objeÍo da contÍataçào.

4. CLÁUstJLA QT,ARTA. DoTAÇÃo oRçA},ET\"IÁRIÀ

4.1. As despcsas dccoreDtes dcsta contratâção estâo progmmadas cm dotação orçamentiida
própria, prevista no orçamento da Câmam, paÍa o cxcÍcicio de 2020, na classificação abaixo:

01 031 0020 2107 0000 3.3.90.30.00

5. CLÁUSULA QUINTA. PAGÀMENTO

5.1. O pagamcnto será feito pela CâÍnara Municipal dc São Bemardo/MA, em moeda corrente
nacional, mediante TransfeÉnciâ Bancfuia Eletónica. direto na Conta da ConEatâda e ocorÍerá
âle no máximo de 30 (trinta) diâs após a data do recebimento definitivo do material, mediante a
apresentaçâo da comp€tente Noia Fiscal ou Fâturâ;

5.1.1. A CONTRATADA deveÍá protocolar na sedcdcstaCâmâm a solicitação de pâgâmenlo,
assinada e carimbada pelo reprcsentante legal da cmprcsa em pâpel timbmdo, contendo o no
do processo licitatório, âs informações para crédiro cm contâ coffente comot nome e númeÍo
do Bânco, nomc c núm€ro da Agência e número daconta, arexando â Nota Fiscâl devidamente
atcsta emitida sem rasura, em letÍa bem legivel, juntamente com cópia do contrato, ópia da
nolâ de empeúo como [ambóm as demais certidões âtualizadas: CeÍtificâdo de Regularidade
de Situaçâo do Fundo de Garnntia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de Débitos
Trabalhistas - CNDT, Certidão Ncgâtiva de DébitoJunto à Previdôncia Social - CND, Cenidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos â Tributos Federais e à Divida Ativa da União,
expedida por óÍgãos da Secretâria da Rcceita Fcdcral do Brâsil e da PÍocuadoria Ccral dâ
Fazenda Nacionâ|, e certidôes negativas de débitos expedidas por órgãos das Secrctarias de
Fazenda do Estâdo e do Municipio-

5.2. Como condição parà Administmção efetuff o pagamento, a contratante deverá manter âs
mesmas condiçôes de habilitaçào;

pcscâdo)i sald.i a..ozi nracaÍíàoi
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5.3. O recebimento rão exclui â responsabilidade da Colrratada pelo perfeito desempcúo do
mâteriâl fomecido. cabendolhc sanar quaisquer inegulaídades detectadas quando da utilizâção
do refeído mâteúal:
5.4. A notâ fiscaufatura deveÉ ser cmitida pela própria ContÍatada, obrigatoriamente com o
número de inscriSo no CNPJ, constante da Nota de Empenho e do Contrato, não se admitindo
notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de Íiliais ou da matriz.
5.5. O pagamento dar-se-á direlamcnlc na conta corÍente da Contrrtid!, junto ao Banco do
Brâdêsco, Agêncià tr'6953-1; c Conts CorreÍte n' 4269-2.

6. CLÁUSULA SEXTÁ - R.EAJUSTE E ALTERÁÇÔES

6.1. O preÇo contratâdo é fixo e irreaiustável.
ó.2. Eventuais âlteraçôes contratuais reger-se-ão pela disciplinâ do ârt. 65 da Lei n'8.666, de
1993.
6.3. A CONTRATADA é obrigâda a âceitaÍ, nas mesma-s condiçôes contÍatuais, os acÍéscimos
ou supÍessões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
iniciâl arualizado do contmto.
ó.4. As suprcssôes resultantes de acordo celebrâdo entre as paíes contatantes poderâo exceder
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor iniciâl atualizado do contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMÁ. ENTREGA E RECEBIMENTo Do oBJETo

?.1. O prazo de eltrega do objeto deverá seÍ rcalizado, parcelado de acordo com âs necessidades
e quantitativo solicitâdo pela CONTRATANTE durante o p€íodo de vigência do contrato.
7.1.1. O material objeio do presenle TeÍÍno de Referência deveÍá s€Í entregue na sede da Cámarà
Municipal de Sâo Bemardo - MA. localizada na Àv. Joâo XXtrL S/N, BairÍo Centro, São
BemardoÀ,i4, CEP 65.398-000, aos cuidâdos do SupeÍisor do seto. competente.
7.2. As condições de e.úegâ e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de
Referência, documento inlegIante e apenso a este contIalo.

E. CLAÚSULA OTTAVA - FTSCALIZ A( ÀO

8.1. A Íiscalização da execução do objero seú eferuada por Represettante desigDado pela
CONTRATANTE.

9. CLÁUSULA NoNA _ oBRIGAÇÔE§ DA CoNTRÀTANTE E DÀ CoNTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas prcvistas no Termo
de Referência.

10. CLÁUSULA DÉCIMÁ- SÂNÇÔES ADMINISTRATIVAS

10.1 Comete infràção admiristrativa nos tcrmos da Lei n' 8.66ó, de 199f. a Contràtâda que:
l0.l.l inexecutar total ou parsialrnente qualquer das obrigações assumidas em

decorrência da contÍatâção;
10.1.2 ensejâr o r€târdamcnto da execuçâo do objeto;
l0 I 3 fmudar na exccuçào do cootralo.
10.1.4 comportar-se de modo inidôneo;
10.1.5 cometer fraudc llscal:
10.1.6 não mântiver a proposlâ.
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10.2 A Contratâda que cometer qualquer das inÍmções discriminadas no subitem acima
ficará sujeitâ, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sançôes:

10.2.1 advertêícia por faltas lcves, assim entendidas âquelâs que não acaúetem
prejuizos significalivos para a ConlÍatante;

10.3 multa moÍatória di: 0.3olo (zero víÍgula tÍês por ceíto) por dia de atÍÀso injustificado
sobre o valor da parccla inadimplida ate a data do efctivo inadimplemento, observando o limite
de 30 (trinta) dias;

10.3.1 multa compensaloriâ de I0% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecução total do objetoi
10.3.2 em caso de inexecuçâo paÍcial, a multa compensatôria, no mesmo peÍcentual
do subitem acima, seni aplicada de foÍrna proporcional à obrigação inadimplida;
10.3.3 suspensào de licitaÍ e impedimento de contratar com o órgâo, estidade ou
unidade administrativa pela qual a Àdministração Pública opera e atuâ concletarnente,
pelo pmzo de até dois anos;
10.3.4 impedimento de licitar e contriitaÍ com a Câmara Municipal de Sâo
Bemardo/MA com o conseqüenle descredenciamenio no Sistema de Cadastro Póprio
da CAMAXÁ pelo prazo dc até cinco anos;
10.3.5 declaÍação de inidoneidade pam licitâr ou contErtâr com a Adminisúaçâo
Pública, enquanto peÍduraÍem os motivos determinantes da puÍrição ou âté que sejâ
pÍomovida a reâbilitâçâo perànle a prôpriâ autoridadc que aplicor-r a penalidade, que seá
concedida s€mpre que a Contratada rcssarciÍ a Contratantc pclos prejuizos causadosi

10.4 Também ficam sujeitas às pcnalidades do aí. 87, III e Ma Lei n'8.666, de 1993,
a Contmtada que:

10.4.1 tenha sofrido condenaçâo definitiva por praticar, por meio dolosos, fmude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributosl
10.4.2 tenha praticado atos ilicitos visaído a frustrar os objetivos da licitâÉo;

10.4- 3 demonstre não possuir idoneidadc pam contratar com a Administraçào em virtüde de
atos ilicitos pr.ticados.

10.5 A aplicaçào de qualquer dâs penalidades previstâs Íealizar-se-á em processo
administrativo quc asseSurad o contÍaditório e a ampla defesa à Contratada, observaÍdo-se o
procedimento previslo na Lei n" 8.666, de 1993.
10.6 A autoridadc competente, na aplicação das sançôes, levará em consideraçâo â
gravidade da conduta do infrator, o caúter educâtivo da pena, b€m como o dâno câusado à
Administração, observado o principio da proporcionalidade.

As penalidades serão obrigatoriamcntc registrÂdas no Sistcma de Câdastro Próprio
da CAMARA.

rO. CLÁUSULA DÉCIMA SECUNDA - RES( ISÃO

10.1. O presente Termo de Conlrato poderá ser rcscindido nas hipóteses previstas no aí.
78 da Lei n' 8.666, dc 1993. com as conscquências indicadas no âÍ. 80 da mesma Lei, sem
prejuizo das sanções aplicávcis.
10.2. E admissivel a fusão, cisâo ou incorporação da contÍatâda coÍr-/em outra pessoa
juridica. desdc que sejam obseívados pela nova pessoajuridica rodos os requisitos de hâbilitação
exigidos nâ licitação original; sejam manlidas as demais cláusulas e condiçõcs do contmto; úo
haja prejuízo à execução do objeto pactuado e hâjâ a anuência exprqrsa dâ Administrâçâo à

continuidade do contrato.
10.3. Os casos dc rescisão contÍatual serâo formâlmente molivados, assegurâÍdo-se à

10.7

CONTRATADA o dircito à pÍévia c ampla defssa.
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10.4. A CONTRATADA recoúece os direitos da CONTRATANTE em caso de Íescisâo
administÉtiva prevista no art- 77 da Lei n' 8.ó66, de 1993.
10.5. o termo de rsscisâo seú precedido d€ Relatório indicativo dos seguintes aspectos,

conforme o caso:
10.5.1. Balânço dos evenÍos contmtuais já cumpridos ou paÍcialmente cumpridosl
10.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos:
10.5.3. lndenizações e multas.

I I. CLÁUSULÂ DÉCIMÁ §EGUNDA - Vf,DAÇÔES

I 1.1. É vedado à CONTRÀTADA:
ll.1.l. caucionaÍ ou utilizâr est€ Termo de ContÍato para qualquer operaçâo
financeúa:
I I .1.2. intenomper â execuçâo contrâlual sob alegaçâo de inadimplemento poÍ paíe
da CONTRATANTE, sâlvo nos casos pÍcvistos em lei.
I 1.1.3. Subcontr{târ.

(.T-ÁUST]LA DÉCLUA TERCEIRÀ , DOS (.ASOS OIIIISSOS.

12. I os casos omissos serão decididos pcla CONTRATANTE, segundo âs disposições
contidas na Lei n' 8.666, de 1993, e demais normas geràis de licitações e contralos
administmtivos e, subsidia.iamente, segundo âs disposições contidâs na Lei tr. 8.078, de 1990 -
Código de Defesâ do Consumidor - e nornas e principios gerais dos contratos.

I3. CLÁUSULA DÉCMA QUARTA - PUBLICAÇÃO

13.1. Incumbim à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, poÍ
extrâto. no Diário Oficial do Eslado, no prazo previsto na Lei n' 8.666, de 1993.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA _ FORO

14.1. O Foro para solucionaÍ os litigios qu€ decoíerem da execução deste Termo de
Conhro seÍá o da Comarca que abrange o Municipio de Sâo Bemardo,MA.

Parâ firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Conlràto foi lavrado em 02 (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraeDtes.

são BemârdoÀ4A. 04 de fevereiro de 2020-

JOSU TI7,I DE CARVALHO
da CONTRATANIE

12.

Át

DE

fRNAR
Resp Ilegal
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São EernoíJo/nh

TESTEMTJNHAS:

Nome:
CPFI

Nome:
cPF' bí1. 2rí-oi 3
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