
Pelo presente iostruÍLento de contrato, de um lado prêfêitura MunicipâI de Mogej-ro - Àv.
Presidêntê João Pessoa, 4l - Centro - Mogeiro - pB, CNpJ nô 08.866.501/OOO1-6?, neste ato
rêplesentada pelo Prefeito Antonio José ferreira, Brasileiro, Empresario. residênte e
doniciliado na Sitio Pintado dê Cimâ, 138 - Area RurâI - Mogei.ro - pB, CpF no 840.199.644-91,
Cârteira de Identidadê n" 3360118 SSPPA, doravantê simplesmente CONTRÀTÀNTE, e do outro lado
AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINÀRIOS EIRE],Í - R JOÀO VITÂI,
GUEDES, 166 - CENTRO - JUAZEIRINHO - pB, CNPJ ^a 2'7.636.436/0001-28, doravante simplesneote
CONTRÀTÀDO, dêcidiram as partes contratantês assinàr o presente contrato, o qual se regerá pelas
cláusulas e condições seguintes:

CÍ.ÀUSUIÂ PRII.{EIRÀ - DOS II'NDâI,EI{IOS I

Estê contrato decorre da ficitaÇão moda.l-idade Pregáo Eletrônico nô 00010/2021, processada nos
termos da Lei Federâ1 n' 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subs i di ariament e a Lei Eedêra1 n"
8.666, de 21 dê Junho dê 1993; ],ei Complementar \' 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto
Federal no 10.024, de 20 dê setêÍnbro de 2A19i e legislaÇão pertinente, coôsidêradas as alteraÇões
posteliores das refêridas normas.

PRTGÀO ELETRôNICO NO OOO1O/2021
PROCESSO ADMIN]STRATIVO Nô PE OOOlO/2021

CONTRATo No : 00136/2021-CPl,

D I SCRITIINÀÇÀO
Grade Àladora con controfe Remoto, de no minÍmo
discos com diámetro de 26 polêgaclas, mancal
rolàmentos à gràxa.
carrêta Basculante Hidráulica Metá1icâ,
'capaciclade clê minino 5 toneladas.

ESTÀDO DÀ PÀRÀÍ&À
PREE'EISURÀ MT'NICÍPÀI, DE I.íÔGEIRO

COMIssÀo PER}a}IENTE DE LIcTTÀÇÀo

14
I'I'IDÀDE

UND

P. UNITÀRIO
34.750,00

P. TOTÀI,
34.750,00

QUÀNTIDÀDE

1 31 .2 0 0,00 31.200,00

65.950,00

aÇã Contratâdo, os preÇos poder.ão

TERMO DE CONTRÀTO QUE ENTRE SI CELEBRÀM À PREFEITURÀ MUNICIPAÍ, DE
MOGEIRO E ÀGRO SHOP COMERCIO VÀREJISTA DE MEDICÀMENTOS E PRODUTOS
VETERINARIOS EIRET.I, PARÀ EORNECIMENTO CONEORT.,{E DISCRIM]NADO NESTE
INSTRUMENTO NA EOR.I4À ABAIXO:

CIÁOSSLÀ TERCEIRÀ . DO \IÀIôR E PREçOS:
O valor total dêste contrato, ê bâse do preço proposto, é de RS 65.950,00 (SESSENTA E CINCO MI],
E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS) .

CODIGO

2

CU{USI,,,À QI'ARTÀ - DO RBÀI'I'9TÀI{ENTO EM SEITIIDO ESTRITO:
os preÇos contratados sáo fixos e irreajustáveis no prazo
Dêntro do prazo de vigêncla do contrato e mediante solicit
sofrer reajuste após o intelregno de um ano, na mesma proporção da variaçâo verificada no IPCA_
IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentaçáo da rêspectiva proposta, êxclusivaÍnente
pê!a âs obrigaÇões iniciadês e concluídâs após a ocorrência da anualidadê.
Nos reajustes 6ubsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos
eÍeitos Íinanceiros do úflimo !eâjusLe.
No caso de atraso ou não divulgâÇão do lndice de reajustamento, o Contlatante pagará ao Contratado
a importâÊcia calculada pela úItima variação conhecida, liquidando â diferenÇa correspondeôtê
táo logo seja divulgado o lndlce def.initivo. Eica o Contrâtado obrigado a apresentar menória de
cálculo aeferente ao reajustamento de preços do vafor remanesceDte, semple que este ocorler.
Nas aferiÇôes finais, o índice utillzàdo para leajuste será, obrigatoriêmênte, o definitivo.
Caso o indicê êstabelecido para rêajustamento venha a ser extinto ou de qual"quer forma nâo possa
mais ser utilizado, será adotado, êm substituiçâo, o que vier â sê! determinado pela legislação
êntão em vigor.

UND

uma

cuiusuI,À sEGt ltDÀ - Do oBJlro I

o prêsêntê contrato tên por objeto: coNTRÀTAÇÃo DE EMPRESA PÀRÀ ÀQUISIÇÀo DE PATRUIHA MECANTZÀDA
PAXÀ O MUN]CÍPIO DE MOGEIRO.

o fornecinento devêrá se! êxecutado rigorosêmêntê de acordo com as condiçôes expressas neste
instrumento, proposta ap!esentada, êspeciflcaÇõês técnicâs corre spondentes, proceeso de
licitaÇão modafidade Pregão Etetrônico n' 00010/2021 e instruÇôes do Contrâtante, documentos
essês que ficarn fâzendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrrÇào; e
sêrá realizado na foüna parcelada.



Na ausência dê previsão legaf quânto ao indice substj.tuto, as pârtes elegerão novo indiceoficial, parâ reajustàmeoto do preço do valor lemanescente, por meio de termJ aditivo.
O rêâjuste poderá ser realizado por apostilâmento.

cu(usul,À eIrINrÀ - DÀ DoÍÀçÃo:
As despesâs correrão por contê da seguinte dotaÇão, constaôte do orçamento vigente:
Recursos Próprios do Município de Mogeiror Nô CoNTRÀTO cPs 35/2020 coNVÊNIo No 908143 PÀRECER
No 04'79/2027 No DO PROCESSO PTATAFORMA M.ArS BRÀSrt 210A.A85A46/2020-12 LEr MUNIClpAL 340/2020
02.O7O SEC AGRIC. MEIO A}IBIENTE, PESCA E PECU A2O'70,2A.606.7029.].062 ÀQUIS. DE MÀQUINAS E
EQUIPÀMENTOS AGRICO],AS 02.O8O SEC DE INDUST. COMERCIO E INFRÀ ESTRUTURÀ 02080.15.452.1025.105?
AOUISIÇÃO DE EQUIPÀMENTOS 4.4.90.52.00.00 OO1 EOUIPA.T,ÍENTO E MÀTERIAI, PERI4ÀNENTE

CIJ(USuI,À SEXTÀ - Do PÀG:à}IENÍo:
o paqanento será efêtuado mediantê processo regular e en observância às nolmas e procêdinentos
adotados pefo Contratante, dâ sêgui.nte nanêira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados
do peliodo de adimplemento.

CtÁUsULÀ sÉTI!{À - Do PRÀzo E DÀ vIGÉNcIÀ:
O prazo máxj.mo de elttrêga do objeto
hipóteses previstas no Art. 51, § I',
da enissão do Pedido de Compra:
a - Entr:ega: 30 (trlntâ) dias.
A vlgência do presente contrato será
considerada da data dê sua assinatura

ora contratado, que admite prorrogação nas condiÇões e
da Lei 8.666193, está abaixo indlcado e será considerado

cLÁUsUI,À oTTÀITÀ - DÀs oBRIGÀçõES Do CoNTRÀTàTEE:
a - Efetuar o pâgâmento relativo ao fornecimento efetivamente realizâdo, de acoldo com as
lespectivas cláusulas do presente contrato;
b - ProporcioDar ao Contratado todos os meios necessáriôs para o fiê1 folnêcimento contrêtâdo;
c - Notificar o Contratâdo sobre quafquer irregularidade encontrada quânto à qualidade de produto
fornecido, exercendo a mais ampla e completa fj.scalização, o que não exinê o Contratado de suas
.rêsponsabi I idades contratuais e Iêgais;
d - Dêsignar represêntantes com atribuiÇões de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da
nolma vigente, especialmente para acompanhar e f-iscalizar a sua execuÇão, rê spe ct ivamente,
pelmitida a contrataÇão de terceiros para âssistência e subsídio dê informaÇóes pertinentes a
essas atribuiÇôes.

cuíDsm,À NoNÀ - DÀs oBRIeÀçÕEs Do coNTR.aràDo I

a - Executar devidamente o fornecinênto dêscrito nâ C]áusu1a correspondente do presente contrato,
dentro dos nelhorês parâmetros de qualidade estabelecidos pâra o lamo de atividade rêlaclonada
âo objeto contratual, com observância aos prazos estipulados,
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaÇôes concernêntes à legislaÇào fiscal, civi1,
tr-ibutária e trabalhista, bem como por todas as despesas e cornpromissos âssumidos, a qualquer
titulo, pelante seus fornecedores ou terceiros eÍL razâo da êxêcuÇão do objêto contratado;
c - Mantêr prêposto capacitado ê idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execuÇão do contrato,
quê o reprêsente integralnente em todos os seus atos;
d - Permitir e facilitar a fiscafizaÇão do Contratante devendo prestar os infoames e
esclarecimêntos solicitâdos,
e - Será responsáveL pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decolrentes
de sua cufpa ou dolo na execuÇão do contrato, não excluindo ou reduzindo essa re spons abl1idâde
a fiscalizaÇão ou o âcohpanhaÍnênto pelo órgão interêssado;
f - Náo cêder, transferir ou subcontratarT no todo ou em parte, o objeto deste instrunento, sêrll

detêrminada: até o final do exercício financeir.o de 2A21,

o conhecimênto e â dêvida âutorizaÇão exprêssa do Contratantê
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compâtibil
todas as condiÇões dê hàbilitação e qualificação exigidas
âpresentândo ao Contratante os docuÍnentos necessários, semp

CI,iíDSÚIÂ DÉCI}íÀ - DÀ ÀúTERAçÀO E RA§CISÃO:
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificâtiv
ou por acoldo ent!ê as partes, nos casos Previstos no Art
dilelto, conforme o disposto nos Àrts. 1'7t 18 e 79, todos da

com as
t

cit

obrigaÇôes assunidas,
processo licj-tâtór:io,
ado.

ralmente pelo Contratante
er:á rêscindido, de pleno

o cont!âtado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condiÇões
66/93.

tratuais, os acréscimos ou
supressôes que se fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, S 1" da Ler
8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressâo poderá exceder o linite êstabelêcido, salvo as supressões
resultantês de acoldo celebrado entre os contratantes.

cl.ÁosÚI,À DÉcIlíÀ PRIETRÀ - DO RECEBIMENIO:
Exêcutado o presente contrato ê observadas as condiÇôes de adimpfemento das obrigaÇões pactuadas,
os procedimentos ê plazos pala rêceber o seu objeto pelo Contratante obedecelão, conforÍnê o
caso, às disposiÇões dos Arts. 13 a'16, da lei 8,666193.

CIÀUSUIÀ DECIIA SEêI'NDÀ - DAS PENÀITDÀDES:
A recusa injusta em deixar de cumprir as obri.gaÇôes assumidas e preceitos fegais, sujêita!á o
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades plevistas nos Arts. B6 e 87, da
Let 8,666/93r a - advertência, b - mu]ta de mora de 0,5t (zero vÍrgu1a cinco por cento) aplicada
soble o valor do cont!âto por dia de atraso na entregà, no inicio ou na execuÇão do objeto ora
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un

d

65

o res
e que



contratado; c - multa de 10t (dez por cênto) sobre o vâIor contratado pela inexecuçâo total ou
pârciâl do contrato; d - s inul taDe amentê , qualquêr das penalidades cabiveis fuôdamentadas nâ
Lei 8.666/93 e nâ l-ei 1O.520/A2.
Se o vator da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicaÇâo
ao Contrâtâdo, sêrá âutomati-camentê descoâtado da prineira parcê1a do pagamento a que o
Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1& (um por cento) ao mês, ou,
quando for o caso, cobrado judiciafmênte,

cuíusuLÀ DÉcI}a rERcErRÀ - DÂ co@rssÀÇÃo Frl.rÀNcErRÀ:
Nos casos de evêntuâis ataasos de paqamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratâdo
não tenha concorrido dê algunâ forna para o atraso, será admitida a compensaÇão financeirà,
devida desdê à dâtâ limite fixada para o pagamento até a data correspondente âo efetivo pagamento
da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com
utilizàÇãodaseguintefórmu1à:EM=NtVPxI,onde:EM=encargosmoratórios;N=númêrodê
dias entre â data prevj.sta para o pagamênto ê â do efetivo pagamento; vP = valor da parcela a

ser paga; e f = Índice de compensàção finâncêirâ, assim aputadoi I = (Tx:100) + 365, sendo TX

= percentual do IPCA-IBGE acumulâdo nos úftimos doze meses ou, na sua fa]ta, um novo indj.ce
adotado pelo Govêrno Eedelaf que o substitua. Na hipótese do referido indice estâbê1êcido pa!a
a compênsação financelrà vênha a ser extinto ou de qualquêr forma não possa mais ser utilizâdo,
será âdotado, em substitllição, o que vier a sêr deteaminado pela legislação então em vigor'

cuiusu!À DÉCIUÀ QI,ÀBTÀ . DO FORO:
Para dirinir as questões dêcorlentes deste contrato, as partes elegem o Folo da Conarca de
Itabaiana.

E, por êstarem dê pfeno acordo, foi lavrado o

assinado pelas pa!tes ê po! duas testêmunhas.

TNSTF,MI]NHAS

,a 1t

02 (duas) viâs, o qual vai

18 d outubr.o de 2021.
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