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ESTÀDO DÀ

PREEE ITT'8,À I.IONICIPÀ! DE I,DGEIRO
cco'rgsÀo PEE0'IAITENTE DE LrcrrÀção

essês que ficam fazêndo partês integrantes do present
será realj.zado na forma parcelada.

cLliusut À TERCETRA - Do lrtloR E pBEços:
O valor total destê contrato, a base do preÇo
NOVECENTOS E QUINZE REAIS) .

7 !!r l
CoNERÀTO xot OOO72/ 2O2L-CPL

TERMO DE CONTRÀTO QUE ENTRE SI CELEBRÀM A PREEEITURA MUN]CIPAL DE
MOGETRO E ]VANILDO MARQUES DA SILVA, PÀRÃ PORNECIMENTO CONEORME
DISCRTMINADO NESTE INSTRUMENTO NA EORMÀ ABÀrXOl

Pelo presente instnmento particular de contrato, de um lado Plefêitura Municipal de t'logrêiro -Àv. Presidente João Pessoa, 4? - Centro - Mogêiro - pB, CNPJ no 08,866,501/0001-6?, neste ato
representada pelo Prefeito Antonio José Ferreira, Brasilej.ro, Cagado, Enprêsario, residente e
doniciliado na SiEio Pintado dê Cina, 138 - Àrêa RuraL - Mogeiro - pB, CpF no 840,199,644-91,
Carteira de Identidade n' 3350118 SSPPA, doravante sj.r[plesmente CONrBÀTANTE, e do outro lado
IVANILDO MÀRQUES DA SILVA - AVENIDA JOSE SILVEIRA, SN - CENTRO - MOGEIRO - PB, CPE tLê 023.'1L'1 .2'14-
74, doravante simpleshente CONTRÀ?ADO, decidiram as partês contratantes assinar o prêsênte
contraEo, o qual se regerá pelas cIáusuLas ê condiçôes seguintes:

CLI(USUÍ.À PRTMETRÀ - DOE FI'NDÀTENTOS:
Este contrato deco.re da licitação modalidade Preqáo Presencial no 00018/2021, processada nos
termos da Lei Fêderal no 10.520, dê 1? de Julho de 2002 e subsidiariamênte a Lej. Federal n"
8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Cohplementa. no 123, de 14 de Dezerülo de 2006; Dêcreto
Municipal no 016, de 10 de Novenbro de 2006; e legislaÇão pertinentê, consideradas as alterações
posterioles das referidas normas,

CIJIOSUIÀ SEqJNDÀ - DO OB\'ETO:
O presente contxato tem por objeto: CoNTRÀTAÇÃO DE PESSOA JúRTDICA E OU FrsrcA PA.RÀ EoRNECIMENTo
DE HORTFRUTI GRÃNGEIRO PÀAÀ ATEDENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.

o fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acoldo com as condiÇões expressas neste
instrumento, ploposta apresentada, especificaÇões té correspondentes, procêsso de
IicitaÇão nodalidade Pregão Presencial no 00018/2021 e es do Contratante, docrrmentos

independente de transcrição; e
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cLÁgsur.A oulRrÂ - Do REÀirugrtuBrTo:
Os preços contratados são fixos e irreajustáveig no prazo de uIn ano.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitaÇão do contratado, os pleços pode!ão
sofrer reajusLe após o interregno de um ano, na mesma ploporÇão da variaÇão verificada no IPCA-
IBGE acumul.ado, tomando-se po! base o mês de apresentação da respectiva proposta, excl-usivamente
pala as obrigaÇÕes inj.ciadas e concluldas após a ocorrência da anualidade,
Nos reajustes subseguentes ao prineiro, o interregno m1lrimo de r.m ano sêrá contado a partir dos
efêitos fj.nanceilos do úItimo reajuste.
No caso de atraso ou não divulgaÇão do lndice de reajustamento, o Contlatante pagará ao Contlatado
a importância calculada pêla ú1tima variaÇão conheci.da, Iiquidando a diferença correspondêntê
teo l-ogo seja di\rulgado o lndice definitivo. Fica o Contrat.ado obrigado a apresêntar memória de
cáIculo referente ao reajustamento de preÇos do valor remanescente, sempre que este ocorrer,
Nas afeliçÕes finais, o lndice utilizado para reajuste será, obrigatorianente, o definitivo,
Caso o Índice estabelecido pala reajustêmênto venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa
mais ser utilizado, será adotado, en substituiçáo, o que vier a ser deEertninado pela legislação
então em vigor.
Na ausência de previsão legal quanto ao lndice substituto, as partes elegeráo novo índice
oflcial, para reajustamento do preÇo do valor remanescente, por meio de têrmo aditivo.
O reajusbe poderá sea realizado por apostiLamento.

cráDsrn À eunraÀ - DÀ DorÀçÃo I

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Rêcursos Próprios do Municlpio de Mogêiro: LEI MUNICIPÀL N 340/2020 02.010 GÀBINETE DO PREFEITO
O2.O2O SEC DE ÀDMIN E PLANE.'AMENTO O2.O3O SEC DE EDUCAÇÃO CULTUBÀ ESPORTE E LÀZER E TURISMO

ujidades, palasitas e la.rvas, sem 1e9Ões de orig

02.040 sEc DE SAUDE FMS 02.050 SEC DE AÇÃO SOCTAL FI.,ÍAS 02.060
TRÀNSPORTE 02.O?O SEC DE ÀGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCÀ E PECU 02.O8O
02.140 SECRETÃRrÀ DE ErNÀNÇÀS 33.90.30.001 MAIERrAL DE CONSUMO
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CT.ÁU$'LÀ SE'T[À - DO PÀGIIMENTO:
O pagamento se!á efetuado na Tesouraria do Contratante,
maneira: Para ocorrer no prazo de trinta diaa, contados

cr.Áusur.x sÉrDrA - Do pRÀzo E DÀ vrcÉNc!a:
O prazo máximo de entrega do objeto ora contratado,
hipóteses previstas no Àrt. 5?, § 1', da Le! 8.666/93,
da êmissão do Pedido de Compra:
a - Entrega: Imediat.a.
Ã vigênciâ do prêsente contrato será determinada: até
considerada da data de sua assinatura.

mediante ore

o final do exercÍcio financeilo de 2027,

cuigsgl,À oÍrArrÀ - DÀs oBRTGAÇõES Do coNTRÀrÀtuE:
a - Efêtuar o pagamento relativo ao fornecj.nento efêtivarnente realizâdo, de acordo com as
respectivas cláusulas do presente contrato;
b - proporcionar ao Contratado todos oa meios necessários para o fiel fornecimento contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualj.dade de produto
fornêcido, êxercendo a mais ampla e compfeta fiscalização, o que não eximê o Contratado de suas
responsabil idades contratuais e legais;
d - DesigÍnar representantes com atribuiÇões de Gestor e Eisca] deste contrato, nos termos da
norma vigente, êspecialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execuÇão, têspêctivamente,
permitida a contratação de terceiros para asgistêncj.a e subsldio de informações pe!tj.nentes a

êssas atribuições,

cúuEur.À Not{A - DÀs oaRreAçõEs Do coNrRÀEÀDo:
a - Exêcutar devidêmente o fornecimento descrito na CLáusuLa correspondente do presentê contrato,
dentro dos melholes parâmetros de gualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionâda
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b -- Responsabili zar-se por todos os ônus e obrigaÇões concelnentes à IegislaÇão fiscal, civiI,tributária ê tlabalhista, bem coÍno por todas a" dlsp.sas e compromissoJ assLrmidos, a quarquertítuIo, perante seus fornecedores ou terceirog en rarão da execução do objeto contratado;c - Manter preposto capacitado e idôneo, acêito pelo contratante, quando da execuÇão do contrato,que o reprêsente integlalmente em todos os seus atosi
d - Pêrmitir e facilitar a fiscarização do contratante devendo prestar os informes eesclarecimentos solicitados,
ê - se!á responsáveI pelos danos causados diretamente ao Cont!atante ou a tercêitos, dêcorrentesde sua cul'pa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabj.Iidadea fiscalizaÇão ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Não cêder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto destê instrumento, sêmo conhecimento e a devida autorizaÇáo expressa do Contratante;g - Manter, durante a vigência do contrato, en compatibilidade com as obrigaçôes assumidas,todas as condiÇões de habilitaÇão e qualifi.cação exigidas no respectivo processo Iicitatóxio,
apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado,
crÁuguÀ DÉcrrÀ - DA À,.rERÀçáo E nEscrs.Ào:
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificaeiva, unilateralmente peLo Contratante
ou po-r acordo êntre as partes, nos casos previstos no Alt. 65 e será rescindido, dê pleno
direito, conforme o disposto nos ÀÍts, 'l'7, '18 e 79, todos da Lei 8.666193.
o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condiÇóes contratuais, os acréscimos ou
supresgões que sê fizelem nas comptas, até o respectivo limite fixado no
8.666/93. Nenhun acréscimo ou supressâo poderá exceder o linite estabelecid
resuLtantes de acoldo celeblado entte os contratantes.

cLÁust,I,À DÉcDaÀ PRII'EIRÀ - Do REcEBttttENlo:
Executado o presente contlato ê obselvadas as condições de adimpLemento das
os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contlatante o
caso, às disposições dos Àrts. 73 a'76, da Lei 8.666,/93.

cLÁugu,À DÉCDG, sEqn@À - tÀs PENAIIDÀDE9:

Art.65
or S
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da Lei
es sõe sass
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ôr

A recusa injustâ êm deixar de cumprir as obrigaÇóes assrmidas e preceitos I ega eitaráo
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penaLidades previstas nos Àrts. 86 e 87, da
Lei 8.666193: a - adverEência; b - nulEa de mora de 0,5t (zelo vlrgula cinco por cento) aplicada
sobre o valor do contrato po! dia de atlaso na êntrega, no inÍcio ou na execuÇão do objeto ola
contratado; c - Írrulta de 10t (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecuÇão total ou
parcial do cont.rato; d - simultaneamênte, güalquêr das penalidades cablveis fundamentadas na
Lei 8.666,/93 e na Lei 70.520/02.

cIáDsuI.À DÉcDa TERGIRÀ - DÀ COMPENSÀÇÂO EINàNCETRÀ:
Nos casos de eventuaj.s atrasos de pagamento nos termos deste j.nstrunento, e desde que o Contratado
não tenha concolrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensaÇão fi.nanceira,
dêvida dêsde a data limite fixada pala o paganento até a data correspondente ao efetivo pag.unento
da palce1a. Os encarqos rnolaCórios devidos em razão do atraso no pagahento serão calculados com
utilizaÇáodaseguj.ntefórmula:EM=NxVPxI,onde:EM=encargosmoratórios;N=númelode
dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; vP = vaLor da parcela a
ser paga; e I = Índice de compensaÇão financeira, âssim apurado: I = (Tx = 100) + 365, sendo Tx
= percentual do IPCA-IBGE acumulado nos úItimos doze meses ou, na sua falta, un novo Índice
adotado pelo coverno Federal que o substieua. Na hipótese do referido Índice êstabelecido pôla
a compensaÇão financeira venha a ser extinto ou de quaLquer forma náo pogsa mais ser utilizado,
será adotado, em substituiÇão, o que vier a ser determinado pela legislaÇão então en vigor.

cuigsul,À DÉcrra QrrÀRrÀ - Do FoRo:
Para dirimir as quêstões decorrentes deste
Itabaiana.

contrato, as paltes ê1egên o Foro da CoÍnarca de

o

E, por êstarem de pleno acordo, foi lavrado
assinado pelas partes ê por duas testemunhas

TESTEMUNHAS

Stuo rQr 8Lu-zq

o 02(duâs) vias, o quaL vai

PB, 15 de MarÇo de 2021.
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EstÀDo DÀ pÀnÀÍBÀ

PBEFETn nÀ MrNÍCIPÀ,. DE ITDGEIRO
co{rgsÃo pEnraNEN[E oe r,rcrteçÃo

CONInÀIO N" : 00073/2021-CpL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRÀM A PREFEITURÀ MUNICIPAL DE
MOGEIRO E JOSE ROBERTO DÀ STLVÀ, PÀFÃ FORNEC]MENTO CONEORME
DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NÀ FOR}'A ABAIXO:

Pelo presente instrumento partj.cular de contrato, de ujn Lado Prefeitura Muni.cipal de Mogej.!o -Av. Presidente Joáo Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - pB, CNPJ n. 08.866.S01/00ô1_6?, neste atolepresêntada pelo Prefeito Antonio .Iosé Ferleila, Brasil.êiro, casado, Empresario, residênEe edomiciriado na siti.o Pintado dê cima, 138 - Àrea Rural - Mogeiro - en, c-er nô 840.199.644-91,Carteira de Identidade n" 3360118 SSppA, doravante simplesmente CONTRÀTANTE, e do outro 1ado
JOSE ROBERTO DA SILVA - AV PRESIDENTE JOAO PESSOA, SN - CENTRO - MOGEIRO - PB, CPF N' 674.618.164-20, doravante simplesmente CONTRÀTADO, decidiram as partes contratantes assina! o plesentê
contrato. o qual se rege!á pelas cláusufas e condiÇões seguintes:

cuíustl&À pnrlrErRÀ - Dos Ft NDÀüENTog:
Este contlato decorre da licitaÇão modalidâde Pregão Presencial n' 00018,/2021, plocessada nos
têrmos da Lêi Federal n" 10.520. de 1? de Julho de 2002 e subsidia riamente a Lei Eederal n"
8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complement ar n" 723, de 1{ de Dezenbro de 2006; Decreto
Municipal n" 016, de 10 de Novembro de 2006; e legislaÇâo peltinente, consideradas as alteraÇões
posteriores das refelidas normas.

ct i(ust rÂ sEqrNDÀ - Do oBarETo:
O presente contrato ten po! objeto: CoNTBÀTAÇÃo DE PESSOA wRIDIcÀ E OU EIsIcA pÀÀÀ EORNECIMENTo
DE HORTFRUTI GRÀNGEIRO PARÂ ATEDENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.

O forneciÍnento deverá ser executado rigorosament.e de acoldo coln as condições expressas neste
instrumento, proposta apresentada, especif ções técnicas co!!espondentes, procêsso deI
licitaÇão modalidade Pregão Presencial no
esses que ficam fazendo partes integrantes
será realizado na forma parcelada.
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limpa, Embâlagem: o produto deverá est
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tóxica, resistenles.
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ctÁuguÍ.À QoÀRrÀ - Do REÀ.IrgtÀt{ENTO:
Os preÇos contratados são fixos ê irreajustávêis no prazo

? lV r-,f
o

Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitâÇão do Contratado, os preÇos poderão
sofrer reajuste após o interregno dê um ano, na mêsma proporÇão da variação vêrificada no IPCA-
IBGE acrmulado, tomando-se por base o mês de aplesentação da respectiva ploposta, exclusj.vamente
para as obrigaçóes iniciadas e concluidas após a ocor!ência da anualidade,
Nos reajustês subsequentes ao primêiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos
efeitos financeiros do úItirno reajuste.
No ca§o de atraso ou não divulgação do Índice de reajustanento, o Contratante pagará ao Contratado
a importância calcufada pela úItima variaÇão conhecida, Iiquidando a diferenÇa correspondênte
táo logo seja divulgado o Índice dêfinitivo. Fica o Contratado obrigado a aplesêntar nemória de
cáIculo referente ao leajustamênto de pleços do valor rêmanescente, sempre guê este ocorle!.
Nas aferiÇõês finais, o Índice utilizado para rêajuste se!á, obrigatoriamente. o definitivo.
Caso o lndice estabelecido pala reajustanento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa
mais set utilizado, sêrá adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislaÇão
então em vigor,
Na ausência de previsão 1ega1 quanto ao lndic uto, as partes elegerão novo indice
oficial, para reajustamento do pleÇo do va.Loi r te, por meio de termo aditivo

\

O reajuste podêrá ser reâlizado por apostllarne

clÁUguúÀ QUINTÀ - Dà DoTÀÇÃo:
Às despesas correrão po! conta da seguj.nte do onstante do orçamento vigente:
Rêcursos Próprios do l4unicipio dê Mogeiro: LEI ICIPAI N 340/2020 02.O1O GABINETE DO PREEEITO
O2.O2O SEC DE ADMIN E PIÁNEJAMENTO O2.O3O SEC DE EDUCAÇÃO CULTURÂ ESPORTE E LÀZER E TURISMO
02.O4O SEC DE SAUDE EMS 02.O5O SEC DE AÇÃO SOCIAL EMAS 02.O60 SEC DE IND. COM. COMPRÀS E
TRÀNSPORTE 02.O7O SEC DE ÂGRIC. UEIO ÀMBIENTE, PESCA E PECU O2.O8O SECRETARIÀ DE INFRÀESTRUTURÀ
02.140 SECRETARTA DE FrNANÇAS 33.90.30.001 MATERTAL DE CONSUMO

CIÁUSUI.A SE'CIÀ - DO PÀGÀIItENTO:
O pagamento se!á efetuado na Tesouralia do Contlatante, mediante processo regular, da seguinte
nanej.ra: Pala ocorre! no prazo de tr:j-nta dias, contados do perlodo de adimplemento.

cúugulÀ sÉrnÀ - Do pRAzo E DÀ vrcÊNcrÀ:
o prazo máxj-mo de entrega do objêto ora contratado,
hipóteses previstas no Àrt, 57, § 1', da Leí A.666/93,
da êmissão do Pedido de compra:
a - Entlega: Imediata.
A vigência do presente contxato se.á determinada: até
considerada da data de sua assinatura.

que admite prorrogaÇâo nas condiÇóes e
está abaixo indicado ê sêrá considerado

o final do exerclcio fj.nanceiro de 2027,

crápsur.À oÍtÀlrâ - DÀs oBRrGàçôEs Do coNTRÀtÀN'TE:
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetlvamente realizado, de acordo com as
respectivas c1áusulas do presente contrãtoi
b - Proporcionar ao contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualguer irrêgu.Iaridade encontrada quanto à qualidade de produto
fornecido, exelcendo a mais ampla e completa fiscalizaÇão, o que não exime o contlatado de suas
responsabi Iidades contratuais e 1ê9ais;
d - Designar representantes com atribuiÇões de Gestor e Fiscal dêstê contrato, nos termos da
norna vigênte, especialmente para acompanhâr e fiscalizar a sua execução, respect ivamente,
permitida â contratação de tercêiros para assistência e subsÍdio de informaÇõês peltinentes a
êssas atribuiÇões.

CIáUST'LÀ NONÀ - DÀS OBRTGÀÇõES DO CONTRÀTÀDO:
a - Executar devidanêntê o fornecimento desclito na C.Iáusula correspondente do prêsênte contrato,
dentlo dos mêIhores palêmetros de qualidadê estabelecidos pala o rano de atividadê relacionada
ao objeto contratual, com observância aos prazos estipuladosi
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b - Responsabili za!-se por todos os ônus e obrigaÇões concernentes à legislaÇào fj-sca1, civi1,tributária e trabalhista, bêm como por todas as despesas e compromissos assu.rnidos, a qualguertÍtulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execuÇão do objeto contratado;c - Manter prePosto capacitado e idôneo, acêito pêIo ContratanEe, quando dâ execução do contrato,
çnre o reprêsênte integralmentê em todos os seus atos;
d - Pernitir e facifitar a fiscalização do contratante devêndo prestar os infolmês eesclarêcimentos sof icitados i
e - se!á re§ponsável pelos danos causados diretamente ao Contratantê ou a terceiros, decolrentes
de sua culpa ou dolo na execução do contlato, não excluindo ou reduzindo essa responsabi.lidade
a fiscalização ou o acompanhamento pêIo órgáo intêressado;
f - Não cede!, transferir ou subcontlata!, no todo ou em parte, o objeto deste j-nstnmento, semo conhecimento e a devida autorizaÇão exprêssa do Contratante;
g - Manter, durante a vigênci-a do contrato. en compatibilidade com as obrigaÇões assumidas,
todas as condiÇões de habilitaÇão e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório,
apresentando ao Contratantê os documentos necessários, sempre que solicitado.

cLÁogI,I À DÉcD'tA - DÀ ÀTJTERÀçÃo E REscrsÃo:
Este contrato poderá ser alterado con a dêvida justificativa, unllateralmente pelo Contratante
ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, dê pleno
direito, conforme o disposto nos Arts. 'l'7, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93,
O Contratado fica obrigado a acej.tar, nas mêsmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressôês que se fizelen nas compras, até o respectivo limite fj-xado
8,666/93, Nenhum acréscimo ou supressão poderá êxceder o limite estabelec
resultantes de acordo celebrado entre os contlatantes.

cráDggr,À DÉCD'o, pB!@rRÀ - Do RECEBDTENTo:
Executado o presente contrato e observadas as condlÇóes de adimplemênto d
oa procedimentos e prazos pala receber o seu objeto pelo Contratante
caso, às disposições dos Arts. 73 a'76, da Lei 8.666193,

CLÁusu.À DÉCD.A sEc1,!EÀ - DÀs PEI{AIIDADES:
A rêcusa injusta em deixar de cumprir as obrigaÇôes assumidas e precei

brls? act! das

"lVr,-1
jêitará

Contratado, galantida a prévia defesâ, às seguintes penalidades previstas no9 Arts. 86 e 87, da
Lei 8.666/93: a - advertência; b - nulta de mora de 0,5t (zero virgula cinco por cento) apl-icada
sobre o valol do contrato por dia de atraso na êntrêga, no inicio ou na execuÇão do objeto ora
contratado; c - multa de 10t (dez por cenlo) sobre o vaLor contratado pela inexecuÇão total ou
palcial do conCratoi d - simultanêamente, qualquer das penalj.dades cabíveis fundamentadas na
Lei 8.666193 e na Lei fO,52O/02.

cúusulÀ DÉCD{A rERcErRÀ - DÀ coMpENEAÇÃo ErtrÀ}ÍcErRA:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado
não tenha concorrido de alguma forma para o atlaso, será adnitida a compensaÇão financeira,
devida dêsde a data limitê fixada para o pagamênto até a data correspondente ao efeti.vo pagamento
da parcê]a. Os encargos noratórios devidos em razão do atraso no pagament.o serão calculados com
utilizaÇãodaseguintefórmula:EM=NxvPxI,onde:EM=encargosmoratórios;N=númerode
dias entle a data prevista pala o pagamento e a do efetivo pagamento; vP = valor da parcela a

serpaga;eI=lndicedeconpensaÇãofinanceira,assimapurado:I=(Tx+100)+365,sendoTx
- pêrcentuaf do IPCA-IBGE acumulado nos úItimos doze mêsês ou, na sua falta, wn novo lndice
adotado pêIo Governo Fêdêral que o substitua. Na hipótêse do referido índice estabe.Lecido para
a compensaÇão financeila venha a ser extinto ou de qualquer foEna não possa rnais ser utilizado,
será adotado, en substituiÇão, o que wier a sêr dêterminado pela legislação então em vigor.

cLtíusuLÀ DÉctt{A ouÀRrÀ - Do roRo:
Para dilimi! as questões decorrentes dêste contrato, as paltes elegem o Foro da Comarca de
ftabaiana.

no Àrt. 65 Sl"daLe 1
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PREFEíTIJRA TUl{lqI?AL OE IOOEIRO

coxvoc^0lo PARA ASS|iAR coxTR To

PROCESSO: PrBcao Pí.Eídd n @í6í2@1. OBJETO: CONIR^TAÇÁO OE E PRESA
pARÂ FoRNEcrÍENTo oE MÂTER|aL MÉorco HosplrAr R pi\R^ aTENoER a
SEcREraRh oE SAúDE oEsTE MUNTCTPTO. NOnFTCAçÃO. CâvÉÍD. sr.6g'lnr6
6.n0íese! p€ra m Fe ô 05 (dn D) óa .or§e.ftoq canaldaÍú! dá datr ôatâ

\rpôI.açáo. coírpú€caí iíno â Cofiirráo P€íIlrdrãrt' ê Lkit Éo oti.thr/Éo !
âlniÍÚtra do Í!.p.divo .oífsto. lob p6ír! ô irÉdánda da cúnhaçb píBüsl6 m A,l 81.
ü L€i Fdãd íf E.€66/B . lllé an!Íaçú.! poíe,lqÉ: Crm CoírEídâl Ll(b - CNPJ
o/t.679.'lt9/Oo1-93 PhGpoddn Lu. - CNPJ 0a.a51.626,u)r-75 TNFORiÀAÇÔES: nâ
s€ê (b CPL Av. PÍ€li(r€ÍE Joao Palsoa, 47 - C€olío - lro0Glrc - P8, no hoíÉ.lo &6
08:@ âs í2:m hoírr úri dêr útôil. T€ldoíÉi (083) 3:166103l

ogElro - PB, 15 ô MrfD d.2@1

ANIONIO JOSÉ FERREIRA
M.llD

§Ú PREFEM'RA IU}IEIPAL OC rcOERO

^DJUOTC^Ç^O 
. ?REO^O ?REIE]aCUL tf 000tU20ã

Com bs€ Ít€ €lsn6nto! coÍrllsrt ! do F@rao dErpoírdílê 6 oo3cívdâa ât
dEporlgó.c dã l€giddo íg<t€. íEirü{! & Pngto PÍÉ.ítcl8l n 0O1m@1, q/o
oti6livs: CONÍRATAÇÀO DE PESSOA JURIOCA E OU FISICA PARÁ FORNECIMENTO
DE HORTFRUTI GFÂNGÊIRO PARA ATEOENOER AS OIVERSAS SECRETARIAS
OESTE MUNICIPIO| ADJUOICO o !âJ oàiêio . IVANILOO TTARQUES OA SILVA ' Rt
72.915,@ JOSE ROBERTO OA S|LV^-RS 104.m,@

íoC€im - P8, 15 dc tildso dc 2@1

FLÂvraNo cLEBsoN aR úJo
ErgdrD 0íúl K

r-)§
PREFEÍTIIRA IUXICIPAL OE IOO:IRO

noroLoo^çÁo - pREc^o pf,ElEtlctll ta.000í u202í

No§ t€ÍÍm. ô ÍÊl6tóÍio frnâl aÍÍÉ€.l{ado pêlo PrslodÍD Oídál € oÔastedo pírcar da
Ass€sldi€ Júídcâ. Éf6íEnt6 m PÉÉlo PÍ8..íxl8l n' 00018i:1021, qu. lti.l,val
coNTRÂTAÇÁo oE PEssoA JURIoICA E OU FISICA PARA FORNECIMENTO DE
HORTFRUTI GRANGEIRO PARA ATEDENDER ÂS DIVERSAS SECRETARIAS OESTE
MUNICIPIO| HOMOLOGO o cDrÍllpcÉs. Êo.adlÍnonlo lldldõo .m llvoÍ d.:
|VÀNILOO MAROUES D SILVA - Rl 72.915,mi JOSE ROBERTO DA SILVA . R3
104.m3,00.

IrrolElÍo - P8, 15 d6 MaÇo d.2u1

ÀNIoNIo JosÉ FERREIRA x
PREfEIIURA XUIiICIPAL DE OOEIROv

OBJETO: CONTRATAÇÁO OE PESSOA JURIDICAE OU FISICAPARÂ FORNECIMENTO
DE HORTFRUTI GRANGEIRO PARÂ ATEDENOER AS DIVERSAS SECRETARIAS
DÉsrE MUNICIPIO. FUNDAMENTo LEGqL: Progáo Pl!.€ÍElâl n0 00018/2021.

OOTACÃO: R€oJÍlo! Póplio3 do Mudclglo do MogEiÍD: LEI MUNICIPAL N 340/2020
O2,O1O GABINETE OO PREFEITO O2,O2O SEC OE ADMIN E PLANEJAMENTO 02O3O
sEc DE EoUCACÃO CULTURA ESPORÍE E LÁZER E TURISMO O2,O4O SEC OE

sAUoE FMS o2,ilso SEC DE AÇÁO SOCIAL FMAS @,060 SEC OE IND, COM,

COMPRÂS ETRANSPORTE 02,070 SEC OE AGRIC, MEIO AMEIENTE, PESCA E PECU
02 O8O SECRETARIA DE INFRÁESTRUTURÀ M,140 SECRETARIA DE FINANÇAS
33.90.30.001 MATERIAL OE CONSUMO. VIGÊNC|À âtá o lhC do .I.rclclo ímncálro &
2021. PARTES CONTRÂTANTES: Prui.llur. Munlclpil Ó Mog.lro o: CT N" t0072021 '
15.03.21 - IVANILDO MARQUES DA SILVA - R!72.915,00i CT N'000732@l - 15 03.21 '
JOSE ROBERTO DASILVA. R$ íO4,OO3,OO, g.

MUNICIPIO DE MOGEIRO
ol0ute76 -

2021.

PODER EXECUTIVO

tfci

PREFIIn,,RA IUiIEIPAI. DÉ IOOEIiO

EXÍR ÍO DE COXTR TOA

OBJETO, coNÍRATAçÁo oE EMPRESA Do RIÂIo PARÁ FoRNECIMEI{To DE
MATERIAI. DE LIMPEZA PARA OIVERSÂS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,
FUNDATIENTO LEGAL. Prtgh Pí.rdxjsl Íf mí52@1. OOTACÀO: R.or.or PÍúííto.
do M'nlclCo d. uoe.lro: LEI MUNICIPÀ No 34Or2(P0 (E.Y2O S€C OE ADMINISTRÂÇÃO
E PLANEüMENTO M,(EO SEC DE EOUCAÇÃO CULTURÁ ESPORIE E LAZER E
TURrsMo m.o{o sEc 0E sauoE FMs 02.0s0 sEc DE AçÁo soclÁL FMÁs 02.G0
SEC DE INO COM COIIPRAS Ê TRÁNSPORTES @.070 SEC OE AGRIC, MEIO
AMSIENTE, PESCA E PECU 02,@ SECREIARIA OE ITIFRÁESIRUTURA 02,1€
SECRETARIA OE FINÁNCAS (D1 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.«IO.9O-3O,MI MATERIAL
oE coNsuMo uGÊNclA €tá o íÉt do usddo fnIl.lio dc 2021. PARTES
CONTRATINTES H.it . lruir&d d. Uog.to.: CT l,l'0@58i2e1 - 15.03.21 - J.T.A
COMERCIO DE AÂÍIGOS DESCARTAVEIS LÍDA, RI ,I5,9rl,00.

PREFEMJRA IU]'ICIPÂ! OE IOOEIRO

lÀruotcÂçto . mEolo ?REIE cut r. @í7120ã

Com b!l. Íro! dqirlo. .únlrí.a ô Fo.!$o qÍ!!pdl.h. ! ó.ãv!(la. ..
dlrpdlÉaa ú laoldrQáo vrgrla, í€Írílírta ú PÍloáo Píüaíra,.l íro (ÍD172@1, q,É
oDlÉriv.: CONTR^T^ÇAO DE EITRPESA OO R^ÀlO PARÂ FORNECIMEMTO OE PEçaS
E sERvIçoS PARA FROTA oE VEICULoS E IÁQUINAS PESADAS DO MUNICIPAIO
OE MOGEIROI ADJUOICO o ..U obj.to f ALEX LUIZ LEAL PEREIRÂ . RI 2ZIO,EE.,Oq
GMNPECAS - COMERCIO E OISTRIBUICAO DE PECAS. RETIFICA E SER , R'
eaô.345,@ o oEARENSE DSTRTBUTDORA OE PECAS LTOA - RS 352.060,@.

MoC.[o - PB, 15 (b iLrlo ô ãU i

FL vtANo cLEBsoN aRÁúJo
Pr.oo.tlo Ofàl

PREFEITUiA IUIIICI'AL OE XOOEIRO

HorolooÂçIo. pRrolo ?irlEllcr r r.. o@17r!02r

No! rím. ô tlllté.io fÉl gÉ!.nt ú p.lo PÍlop€iÍo O6dÊl â ó.ãvâó pslo.r Ô
A!.ê.!oíi! JúId.., lí.í!.ri. !o Pr.!6 Pr..add nc 0mi72021, quo obj6li'/a:
coMIRATAÇÁo DE EMRPESA oO RÁMO PARA FORNECIMEMTO DE PEçAS E

SERVICOS PARÂ FROTA OE VEICULOS E MÂOUINAS PESAOAS DO MUNICIPAIO DE
MOGEIRO| HOMOLOGO o dr!.porÉít Fü€dÍtento lldlE6rlo 6m íevd d.: aLEx
LUIZ LEAL PEREIRÂ - R1 240 8S4.m: GR NPÊCAS - COIiIERCIO E DISTRIBUICAO DE
PECAS, RÊÍlFlCA E SER - R3 648.3,85,00r O CEÁRENSE oISTRISUIOORA OE PECAS
LTDA - Rt 352.0€0,m.

Moc6lrc - PB, 15 d. ulrço (b 2021

ANTONIO JOSÉ FERREIRÁ
pruGtto

PRE:ÊIÍURA XUTIICIPAL DE OOEIRO

EXTRATO OE Co|ITR TOS

OEJETO, COI{ÍRATAÇÁO OE EMRPESÁ OO RÂMO PARA FORNECIMENTO OE
pEÇas E sERvrços-pARA FRora oE vElcuLos Ê MÁoutNAs PEsaDAs Do
MUNtCtPA|O DE MOGEIRo. FUNoÊüENrO LEGAL: Pr.gáo PÍ6!.icl.l n' oootTtz'(r2l.
OOTAçÁO: R.cuí!o. PÍópílo. do Munlclplo dc MoC.lÍo: LEI MUNICIPAI 34&2020 92.010
GABIúE oo PREFEITOo2,o2O SEC OE ADMINSTRAçÁO E PLANEJAIi.IENTO O2.O3O

sEc oE EDUcAcÁo. CULTURA ESPORTE, L.AZER E TURISMO @,040 SEC
MUNrcrpAL oE saúDE o2.oao sÉc oE AÇÁo soctal FMAS 02.60 sEc 0E rNo cotil
COMPRAS E TRANSPORTES O2,O7O SEC OE AGRICULTURA, MEIO AIIB PESCÀ E
PÉCUARIA O2.O8O SEC, DÉ INOUST. COMERCIO E INFRAESTRUTURA 001
REcuRsos oRDrNARtos 3 3.90 30.00.@ MATER|aL oE coNsuMo. vtcÊNcla sló o
ín6l do êü.rcÍclo lln.n .lro (b 2021. PAFTES CONTRATANTES: PruL[uÍâ Munlc]p€l d!
Moo.lío.:CT t{.000702mí -,5.03.21 -ALEXLUIZIEAL PEREIRA- RS 2/to 694,00i CT
No irooTrr2o2r - 15G21 - cRANpEcas ' coMERcto E DtsrRtButcao DE PEcas.
RETTF|CA É SER . R3 6,í8.385,0q CT N" 000742021 - 15.03.21 - O CEARENSE
DISTRIBUIDORADE PECAS LTOA ' RI 352 O€o,M.
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DlAbOícld Joao Fra. Lrç..t 1r., ú .L .Íço d.20:11

C DEÀTERREIR E Ct^ LTD - CNPJ lf 33.330,52í0m1.9 -!íor Rt 3.6!l,10 CXJIiTINA
IIrEADASILV NEIA-CIIP,N'01546.1ó7lUOl{O-V.lorlló.O22J0.FBRN ND^DBOU.
vER MOIIIBIRO - CNpJ l\l. 0E.96ó.E95r'0m1-25 - \nh Rj ltÍl,m. INDIXiTRL{ B COMERCIO
DB PRODTIOS DE UMPEZ CÁMPINENSA LID - CNPJ }il. 08.158.6ú4m0lr5 - \rlbÍ R3
2Á8y,p0. X^){D S COMERCI^LDBÀLIMENIE§ EIRXII - CNPJllP Ol.9/t9.49{,r000t{6 -\,|loÍ
B,l l/rc,00. VIUOR TOT L: Xt a7.&?4,m.

Slo Jo.é do BdtuiPB. 08 
'L 

úÍo tt ü)t,
ÍXEII.IX)ALVE§ MO!{TEIXO

irÇ.n
8 .. rled^'l{o d.30vr l{.birr

Âí. ard. C.üIdb
IREIEITUIÀ MI]NIqPAL Dt 8Ão JosT m EoNTnTí

EXTTAIo DE EoMoIoGAÇIo
O mito dô Múhlpio d. sao Jo.é do Bd!, m uto d. nlt ü,toiea.r l.t itr R E S O L V El
HOMOLoG^R o r!.üldo ô licibç..ô. oodrlirllL Eláronico !'mnó4()ill, qE oôj.dvr Cotr-
bdo rr..qír.rFr o ftíGiMto fÍEd.d@@rê d! n tElíd.lilP, (l..dldo. a. div.ir..
rlcÍtôri.t . Pudo MuriciFl & $&L ê À.idúci. Scid & lrlc!Ído d. SIo J6á do Eorúd
PD. O PR.EOOEIRO OflCI L, ú 

'lro 
d,t.tibuiÉ.. qü ü.forE oeÍciür.!lrá. oà.{v.d..
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