
ESTÀDO DÀ PàRÀÍBÀ
PREFEITURÀ MUNICIPÀT DE IíOGEIRO

COMIssÀo PER},ÀNENIE DE LIcITÀÇÀo

PsrcÀo ELErRôNrco N" oooog/2021
PROCtrSSO ÀDMINISTRÂTIVO NO PE OOOO9/2021

CONTRÀIO No: 00133/2 021-CPL

TERMO DE CONTRÀTO OUE ENTRE SI CELEBRÂM A PREFEITURA MUNICIPAI DE
MO6EIRO E MÀSCENA DISTRIBUIDORÀ LlDÀ, PÀRÀ EORNECÍMENTO CONFOR].{E
DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA EORI4À ABÀÍXO:

Pelo plesente lnstrumento de coot!ato, de um Iàdo Pxefeiturê Municipal de Mogeiro - Àv.
Pr:êsidente João Pessoa, 47 - Cêntro - Mogeiro - PB, CNPJ no 0I . 8 6 6 . 5 0 1 / 0 0 0 1- 6 7 , neste ato
rêplesentada pelo Prefeito Antonio José Fêrrêira, Brasileiro, Empresario, !êsj.dente e
domiciliado na sitio Pintado dê cima, 138 - Area Rulal - Mogeiro - pB, CpE no 840.199.644-91,
Carteira de Identidade n' 336011.8 SSPPA, doravante sinplesmente CONTRÀ?ANTE, e do outro lado
},IÀSCENÀ DISTRIBUIDORÀ ITDA _ AV PEDRO ÉI,IÀS DE AICANTÀRÀ, 330 - CÀMPINI{OS - AEOGÀDOS DA INGÀZEIRÀ
- PE, CNPJ no 31 . I 31 . 0 7 9 / 0 0 0 1 - 1 3 , dorâvantê simpfesmente CONTRÀTÀDO, decidiram as partês
contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelâs cláusufas e condiçôes seguintes:

CLÀgSgI,À PRI}'IEIRÀ - DOS EUNDÀI,IENTOS:
Este contrato dêcorre da ficitaçáo modalidade Pregão ELet!ônico no 00009/2021, processadê nos
termos da Lei Eederal n" 10.520, de 17 dê Ju]ho de 2002 e subsi.diarianentê â Lêi Federal nô
8.666, de 21 de Junho de 1993; l,ei Complementar no 123, de 14 de Dêzêrüro de 2006; Decreto
Eederal no 10.024, dê 20 dê Sêtembro de 2019; e legr-s1aÇáo pertinente, conslderadas âs alteraçôes
posterior:es das referidas normas.

CIÂI'SUIÀ SEGT'IIDÀ - DO OBJEIO:
o presente contlato tem por objêto: coNTRÂTAÇÃo DE EMPRESA pARÀ FoRNEcTMENTo DE GÊNERos
ALJMENTICIOS DESTINADOS À MERENDÀ ESCOLÀR DESTE MUNICIPIO.

O foroecimento deverá ser e)<ecutado rigolosaneote de acordo com âs condiçóês êxpressas neste
instrr.mento, ploposta âpresentada, especificâÇóês técnicôs co rre spondente s , processo dê
ficitação modalidade Pregão Eletrônico nô 00009/2021 e instluÇões do Contrêtante, documentos
esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, indêpêndentê de trànscriÇào; e
sêrá rêallzado nâ forma parcê]âdâ.

cuiusI,I.À rERcErRÀ - Do \rÀroR E pREços I

o vafor total deste contrato, a tase do preÇo proposto, é de R§ 34.646,00 (TRINTÀ E QUÀTRo MIL
E SEISCENTOS E OUARENTA E SETS REAIS) .
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I'li]ho dê l.lunguzá 5009 ou canjica de nilho são
grãos ou pêdaços de grãos de milho (zêamays L.)
que apresentam ausência parcj.al ou total do
gérmen. êm prêsença de escàrificàÇáo mecânrcà ou
manual (desqerminaÇão) . o produto deve!á estar de
acordo com a legislaÇão vrqente, especialmente a
Por:târia n' 1A9, de 24 de fevereiro de 1989 do
Ministerio da Àgricultura.
Carne bowina noída resfriada erüalagens co.tendo
500q
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tôtâ1

CLÁUSUúÀ QOÀRTÀ - DO REÀi'USTà}dENIO EM SENEIDO ESTRITO:
os preços contrâtados são fixos e rrreajustáveis no prazo de um âno.
Dêntro do prazo de viqência do contratô e mediântê so.IicitaÇâo do Contratado, os preços poderão
sofrer reâjuste após o interregno de um ano, na mesma proporÇão da variaÇão veriflcada no IPCA
IBGE aêumu1ado, tomaodo-se por base o mês de âpresentaÇão da respectiva proposta, exc.lusivanente
parâ as obriqaÇôes iniciadas e concluldas âpós ê ocor!êocia da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o inte!!egno minimo de um ano será contado a partir dos
efeitos financeiros do último reajuste.
No caso de atraso ou náo divulgaÇão do indice de reajustamento, o Contratante paqará ao Contratado

ada pe.l-ê ú1tima variaÇâo conhecida, liquidêndo a diferença col]!êspondênte

(c

do o lndice defrnitivo. Eica o Contratado obrigado a apresentar mêmória de
leajustamento de prêÇos do valor remanescente, semPre que este ocorre!,
o lndice utili-zado pala reâjuste será, obrigatoriamente, o definitivo,
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caso o lndice estabelecido para !êajustarnento venha a ser êxtinto ou de qualquer formâ não possanais ser utilizado, sêrá adotado, em substituiÇão, o que vier a ser deterninado pela legislação
então erq vigor.
Nâ ausênciâ de plevisão 1ega1 quanto ao índice substituto, as pârtes elegêrão novo índiceoficial, para reajustamento do preÇo do valor rêmanescente, por lileio de termo aditivo.o xeajuste poderá sêr realizado por apostilamento,

cLiíosur,A eorN!À - Dà DorÀçÃo:
Às despesas corlerâo por conta dâ seguinte dotaÇão, constanle do orÇamento vigente:
Recursos P!óprios do MunicÍpio de Mogêiro: LEr MUNrcrpAL 340/2020 02.030 §Ec. DE EDUcAÇÃo,
CULTURÂ, ESp, T,AZER E TURISMO 02A30.a2.722.2006.2948 MÀNUTENçÂO DA SEC. EDUCÀçÁO, CULT, ESp,
LÀZER E TúRÍSM 02030,12.306.1002,20),2 DrsTRrBUrÇÃo DE REFErÇôES DA MERENDÀ EscoLÀR OOOtgo
3,3,90.30.00,00 111 MÀTERrÀL DE CONSUMO 000191 3.3.90.30.00.00 122 MÀTERrÀ], DE CONSUMO

CLI{USUIÀ sExTA - Do PÀGÀMENTo:
o pagamento será efetuado mediante processo rêgu1ar e êm observâocia às nornas e procedimentos
adotados Pelo Contaatânte, da seguinte maneira: Pêrà ocorrer no prazo de trinta di-as, contados
do pexiodo dê adimplemento.

c,.liusl,lÂ sÉTnô - Do PRÀzo E DÀ vIGÊNcIÀ:
0 prazo máxiÍno de êntrega do objeto ora contratado,
hipóteses previstas no Art. 57, § 1", da Lei 8.666/93,
da emissão do Pedido de Comprâl
a - Entrêga: 5 (cinco) diôs.
A vigência do presente contrato será determinada: até
considerâdâ da data de sua asslnatura.

que admite prorrogaÇâo nas condiçôes e
está abaixo indicado ê será considerado

cüíIrsgrÀ orrÀvÀ - DÀs oBRrGÀÇôEs Do coNERÀTàrrrE:
a - Efetuar o pagamênto rêlativo ao fornecimênto êfetivamente realizado, de acordo con as
rêspêctivas cláusulas do presente contratoi
b - Proporcionar âo Contrâtado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer i-r.rêgularidade encontrada quanto à qualidade de produto
fornecido, exercêndo a mais ampla ê completa fiscalização, o quê não exime o Contratado de suás
responsàblIldades con!ratuàis ê Iê9âis;
d - Designa! representantes com atribulÇôês dê Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da
nolma vigente, êspeclâImêntê pâ!â acompanhar e fiscalizar a sua execução, re spe ctivanent e ,
permitida a contlataÇão de terceiros parâ asslstência e subsídio de informâçôês pertinentes a
essâs atribuiçõês.

cúosl,rÂ NoltA - Dàs oBRreÀÇõEs Do coNrRÀrÀDo:
a - Executa! devidamente o foxneclmento desclito na Cláusu1a correspondente do plesentê contlato,
dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos pala o ramo de atividade !elacionada
ao objeto contratual, coÍn obsêrvância aos prazos estipulados;
b - Rêsponsabilizal-sê por todôs os ônus e obrigações concernentes à 1êgisIação fiscà1, civit,
tlibutária ê tlabalhista, be& como por todas as despêsas e compromissos assunidos, a quâl.quer
titulo, perante sêus folnêcedores ou terceiros em razão da execução do objeto coôtratàdoi
c - Manter pr:eposto capacitado e i-dôneo, aceito pelo Contratante, quando da execuçáo do contrato,
que o lepresente iotegrafmente em todos os seus atos;
d - Permitir ê fâcilitâr â fiscâ1izaÇáo do contratanle devendo prestar os informes e
esclarecimentos solicitados,
e - Sêrá responsável pelos danos causados diretanentê ao Contratante ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execuÇáo do contrato, nâo excluiDdo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizaÇão ou o acompanhanento peLo órgão interessado;
f - Náô cêdêr, trânsferj.r ou subcontratâr, no todô ou êm parte, o objeto deste iostrumento, sem
o conhecimento e a devida autorizaçâo expressa do Contrataote;
g - Manter, durante a vigência do contrato, em conpatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilltaÇão e qualificaÇão exigidas no respecti-vo plocesso licitatório,
apresentando ào Contratântê os documentos nêcêssáriôs, sêmpre que solicitado.

cu(usul,À DÉcrt{A - DÀ àúrERÀÇÀo r REscrsÀo:
Este contràto poderá sêr àltêrêdo com a dêvida justificativa, unilatêralmente pelo Contratante
or.1 por acoldo ertre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pl-eno
direito, conforme o disposto nos Àrts. '1-lt '18 e ?9, todos da Lei 8.666193,
O Contratado ficâ obrj.gado a aceita!, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressôes que se fizerem nàs compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, § 1'da Lei
A.666/93. Nenhum âcréscimo ou supressão poder.á exceder o limite êstabelecido, salvo âs supÍêssóês
resultantês de acordo celebrado entre os contratãntes.

CLI{USUIÂ DÉCII'íÀ PRI!@IAÀ . DO RECEBÍ}dENTO:
Executado o prêsênte contrato e observadas
os procedimentos e prazos Para rêceber o
caso, às disposj-çóes dos Arts. 73 a 76, da

o final do exercício financêiro de 202L,

das obrigaÇões pactuadas,
tê obedêcerão, conforrne oseu obj êto

Leí 8.666/

clÁgsuÍ,À DÉCI!.a SEGI,NDÀ . DÀIi PENÀJ,IDÀDES:
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrlgaÇôes
Contratado, garaôt1da a prévia defesa, às seguintes

as condiÇões de

AS
penal idade s

ê precêltos 1egâis, suleitará o
previstas nos Arts. 86 e 81, da
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Iei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,59 (zero vír.gula clnco por cênto) âplicadâ
soble o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no j.nicio ou na execução do objeto ora
contratado; c - multa de 108 (dez por cento) soble o valor contratado pela inexêcuçâo totâI ou
palcj.al" do contlato; d - s inultaoeameote , qualquer das penal"idades cabíveis fundarnentadas nâ
,,ei 8.666/93 e na Í,ei 70,520/02.
Se o vâlor da nulta ou indêrrização devida oão fo! !ecolhido no prazo de 15 dias após a comunicâção
ao Contrâtâdo, será autonaticanente descoôtado da primeira palce1â do pâgamênto a que o
Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1g (trm por cento) ao més, ou,
quando for o caso, cobrado judicialnente,

cLÁusULÀ DÉcIrÀ TERCEIRÀ - DÀ COMPEI{SÀçÀo FINÀNCEIRÀ:
Nos càsos dê êvent\rals atrasos de pagâmento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado
não tenha concorrido dê alguna forma para o atlaso, será admitida a conpensaÇão financeila,
devi-da desde a data fimite fixada para o pagàmento até a data correspoôdente ao efetivo pagamênto
da parcela. os encargos molatórios dêvidos em !azào do atraao no pagamento sêrâo calculados com
utllrzaÇãodaseguintefórmula:EM=NxVPxl,onde:EM=encargosmoratóriosiN=númêrodê
dias entre a datâ plêvlstâ parâ o pagamênto e a do efetivo pagamento; vP = valo! da parce.Ia a
ser pâga; ê I = indlce de conpensação flnanceira, asslm apurado: I = (Tx + 100) :365, sendo Tx
= percêntual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze mesês ou, nâ sua fâ]ta, um novô índicê
adotado pelo covêrôo Fêdera1 que o substitua. Na hipótese do refêrido índice êstabelecido pâra
a compeosaçâo financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa nais sex utilizado,
será adotâdo, êm substituiÇão, o que vier a sêr dêtêrúinâdo pel-a 1êgls1aÇão êntáo em vigor.

cLriusú,À DÉcD,rA eIrÀRTÀ - Do EoRo r

Para dirimir as questôês decorrentes deste contrâto, as partes efeqen o Eoro da Comarca de
Itabaianà.

E, por êstarem de pleno acordo,
assinâdo pefas partes e por duâs

TESTEMUNHAS

í

foi lâvrâdo o
testernunhas.

presente con a5 , o qual vai

dê 2021.
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