
ESTÀDO DÀ PÀRÀiBÀ
PREFEIfi'NÀ MUNICIPÀI DE MOGEIRO
co.{rssÀo PERr'flNE}rrE DE LICITÀÇÀo

PBTGÀO EI.ETRôNICo NO OOO1O,/2021
PROCESSO ADMINISTRÀTIVO N" PE OOO1O,/2021

coNTRÀIo No : 00137/2021-CPl,

O forneêimento devêrá ser êxecutado rigorosâmente de
instrumênto, proposta apresêntada, espêcificaçõês
ticitaÇão modalldade Prêgâo Eletrônico no 00010/2021
esses que ficam fazendo partes integrantes do presentê
sêrá rea1lzâdo na fofina parce-Iâda.

TERMO DE CONIRÀTO OUE ENTRE SI CELEBRÀM A PREEE]TURÀ MUNICIPÀI DE
MOGEIRO E TERRÂMÀO INSUMOS AGRICOLÀS EIRELI, PARA I'ORNECIMENTO
CONEORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FOR}4À ÀBÀIXO:

Pelo presente instrumeoto de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Mogeiro - Àv.
Presidênte João Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB, CNPJ n" 0I . 8 6 6 . 5 0 1 / O O O L - 6 7 , nêste êto
represêntada pelo Prefeito Antonio José Ferrêira, Btâsilelro, EÍlprêsario, residente e
domiciliado na Sitio Pintado de Crma, 138 - Area Rural - Mogeiro - PB, CPE no 840.199.644-91,
Carteira de ldentldadê n" 3360118 SSPPA, doravante sinplesmente CONTRÀTANTE, e do outro lado
TERRÀMÀO INSUMOS AGRICOLAS EIRELI _ AV RUBEM CESAR CÀSEIÀNI, 198? - CENTRO - REALEZÀ _ PR, CNPJ
n" 36,929.543/0001-35, doravânte simplesmente CONTRÀTADO, decidiram as partes col]t].ataÀtes
assinar o presente contrâto, o qual se regêrá pelas cláusulas e condições seguintes:

c&i(usuI.À PRI},EIRÀ - Dos ET,NDÀT.ÍENToS I

Estê contlato decorre da licltaÇão modêlidade Pregáo Efetrônj"co 
^" Aa010/2A21, processada nos

ternos dâ Lêi Federal- n" 10.520, de 17 dê Julho de 2002 ê subsidiâriamente a Lei Eederaf n'
8.666, dê 21 de Junho de 1993; Lei Complementat n" L23, de 14 de Dezembro de 2006, Dec!êto
Eederal no 10.024, de 20 de setêmlcro dê 2019r e legislação pertinente, consideradas as alterações
postêriores dàs refêridas normas.

CLÀUSOIÀ SEGONDÀ - DO OB.'ETO I

o presente contrato tem por objetoi CoNTRÀTAÇÁO DE EMPRESA PÀRÀ AOUISIÇÂo DE PÀIRULHA MEcÀNÍzÀDÀ
PÀRA O MUNICÍPIO DE MOGEÍRO.

c,.Àusol.À TERCETRÀ - Do vÀloR I PREÇOS:
O valor total. deste coôtrato, a bâse do preço proposto, e de RS 42.36
E TREZENTOS E SESSENTÀ E QUATRO REAIS) .

acordo com as condiÇôe6
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e instruÇões do Co
contrato, indepen
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CIJ{I'ST'LÀ QOâRTÀ - DO REÀ,JUSTàI.íENEO EM SENTIDO ESTRIEO:
Os preÇos contratados são fixos e irreajustávêis no prazo de um ano.
Dentro do prazo de vigência do contr.ato e mêdj-ante soficitaÇão do Contratado, os preÇos poderão
sofrêr rêâjustê após o interregno dê un ano, na lnestna proporÇão da variaÇâo verificada no IPCÀ-
ÍBGE acumulado, tonando-se por base o mês de apresentaçáo da respectiva proposta, exclusivamente
para as obrigaÇõês iniciadas e concluidas após a ocorrência da anualidade.
Nos reajustes subsequentês ao primeiro, o intêlregno nínimo de um ano será contado a partir dos
eÍejtos financei ros do ú.Itimo reàjuste.
No caso dê at!âso ou não divulgaÇão do indice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado
a importância calculada pê1a ú1tima variaÇão conhêcida, fiquidando a dlferença correspondente
tão logo seja divulgado o indice definitivo. Fica o Contratâdo obrigado a aprêsêntâr mênó!ia dê
cá1culo referente ao reajustamento de preÇos do valor reÍnanêscênte, sempre quê este ocor!êr.
Nas aferiÇôes finais, o lodice utilizado para aeajuste será, obri gator:i amente, o definitivo.
Caso o indice estabelecidô parâ reajustamento venha a ser ext.into ou de qualquer forÍna nào possa
mais sêr uti-lizado, será âdotâdo, en substituiÇão, o que vier a ser determinado pela legislaÇâo
eôtâo en vlgor.
Na ausência de previsâo Iêga1 quanto ao indice substituto, as partes efegerão novo índicê
oficial, para reajustamênto do preÇo do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
o reajuste poderá sêr r.ealizado por. apostilamento,

nte
ratante,

cóDrco DrscÀtMrNÀÇÃo !NrDÀDE euÀNTrDÀDE p.uNrri(Rro
4 CoLhedora dê Eôrragens, con brca hidráulica e UND L 12-364,4C

acionamen!o âtrawés dê cardã.
Totà1:



cüiuslIrÀ errrrEÀ - DÀ DorÀqÃo:
Às despesas corre!âo por conta da seguinte dotação, constante do o!çanento vigentê:
Recursos Pr.óprios do Muni-cipj-o de Mogeiro: Nô coNTÊÀTo cPs 35/2020 coNVÊNro N. 908743 PÀRECER
No 04'79/2021 N' DO PROCESSO P],ÀTAEORMÀ MArS BRÀSÍr 270A -A85A46/2020-12 LEr MUNTCTpAL 340/2A20
02.07O SEC AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU A2A'70.20.606.7029.1062 AQUÍS. DE MÀOUINAS E
EOUIPÀMENTOS AGRICO],AS 02.O8O SEC DE TNDUST. COMERCIO E INFRÂ ESTRUTURÀ 02080.15.452.1025.105?
AOUIS]ÇÀO DE EOUIPAMENTOS 4.4.90.52.00.00 OO1 EOUIPAMENTO E MATERIÀI] PERMÀNENTE

cLiíusULÀ sExrÀ - Do pÀGÀ},rENro I

O pagamento sêrá efetuado mediante processo regular
adotados pelo Contratântê, da seguinte maneira: Para
do período dê adimpfemento,

em observância às normas e procêdimêntos
ocorrer no prâzo de trinta dias, contados

CL]fu,SUI.À SÉ"DA - DO PRàzo E DÀ vIGÊNcIÀ:
O prazo máximo de entrega do objeto ora contratado,
hipóteses prêvistâs no Art. 57, § 1', da Le\ 8.666/93,
da emissào do Pedido de Comprâ:
a - Entregar 30 (trinta) dias.
A vigência do presente cont!âto será determinadai até
considerada da data de sua assinatura.

cuiusrrrÀ DÉcnÃ - DA ÀrÍERÀÇÃo s REscrsÀo:
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa
ou por acordo ent!e as partes, nos casos prêvi-stos no Art
direi-to, confor!íe o disposto nos Arts. 1'7, '78 e ?9, todos da

que adnite prorrogaçâo nas condiÇôes e
está abaixo indicâdo e será considelado

âS r

io,

o f1Àal do exercício financeiro de 2A27,

lga sumid

cu{rrsú,À orÍÀvÀ - DÀ.8 oBRrGÀçÔEs Do coNrRÀTÀNfE:
a - Efetuâr o pagamento relativo ao fornecimento efeti,vanente rêa1izado, de acordo com as
lespectivas cláusulas do presêntê contrâto;
b - Plopolcionâr ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado,
c - Notificar o Contratado sobre qualquêr iraregulalidâde encontrâda quanto à qualidade dê produto
folnêcido, êxercendo a maj-s amp.Ia e complêta fiscâ1izaÇáo, o que nào exime o Contratâdo dê suâs
responsabifidades contratuais e legais;
d - Designar rêprêsêntantes com atribuiÇóes de Gestor e Eiscaf deste contlato, ôos têrnos dà
nolma vigente, especialme],lte para acompanhar e fiscalizar a 6ua execução, respêctivamentê ,
permitidâ ê contratâÇão de terceiros para assistêncj-a ê subsldio de informaÇões pertinentes a
essas atribuiÇões.

cuilrst rÀ NoltÀ - Dàs oBRrcÀÇõEs Do corsrRÀTÀDo r

a - Executar dêvidamente o fornecimento dêscrito na C1áusu1â corrêspondente do presente êontrâto,
dentr.o dos mefhores parâmetros de qualidadê estâbelecidos parê ô ramo de atividade relacionada
ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabllizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civif,
tributária e trabâ1hista, bem como por todas âs despêsas e complomissos âssumidos, a qualquêr
títu1o, pêrantê seus fornecêdores ou terceiros em !azão da execuçáo do objeto contratado;
c - Manter prêposto capâcitado e idôôeo, aceito pelo Contratante, quando da execuÇâo do contlato,
que o reprêsente integralmente em todos os seus atos;
d - Pernitir e facilitar a fiscalizâção do Contratênte devendo prestar os infortnes e
esclarecimentos solicitados ;
e - Será responsável pefos danos causados diretanentê ao Contratante ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execuÇão do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabifidade
a fiscalizaÇão ou o acompanhanênto pefo órgáo intêressado;
f - Nâo ceder, transfêrir ou subcontratar, no todo ou em partê, o objeto deste instrunento, sem
o conhecimênto e a devj.da autorizaÇão expressâ dô Contlatante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, em conpatibilidade com as obr
todas as condiÇões de hâbilitação ê quafificaÇão exigidas no respectivo pro
apresentando ao Contratânte os documentos necessários, sempre que solicitado

, unilateral-mente pe Contratante
o, de plenod65 e será rescin

Le\ 8.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condiçôes contratuaj-s, os acréscimos ou
supressôes que se fizelem nas compras, até o rêspectivo timite fixado no Art' 65, S 1" da Lei
8.666/93, Nenhum acréscimo ou suprêssáo podêrá exceder o limite estabelecido, salvo as supressôes
resultantes de acordo celebrado enire os contrataôtes.

cÚIiusgÍ.À DÉCITA PRIICIRÀ - DO RECEBIT.íENIO:
Executado o p!êsente cootrato e observadâs as condiÇões de adimplemento das obrigaçôes pactuadas,
os procedimentos ê plazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, confoüne o
caso, às disposiÇões dos Arts. '73 a'76, da Lei 8.666l93.

CL]{USE,À DÉCN'À SEGUNDÀ . DÀS PENAUDÀDES:
A rêcusa injusta em deixar dê cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitàrá o

Contratêdo, garantida a préviâ dêfesa, às seguintes penalidadês previstas nos Àrts. 86 e 87, da
Lel 8.666193: â - advertência; b - multa de mola de 0,59 (zero vílgufâ cinco por cento) apficada
sobre o valor do contrato por dia de atraso na êntrega, no início ou na execução do objeto ora
contratado; c - multa de 108 (dêz por cento) sobre o valor contratado pela inexeêução totaf ou
parcial do contrato; d - s imul taÀeamente , qualquer das penalidades cablveis fundamentadas na
rei 8.666193 e na Lei 10.520/A2.



Se o valor da multa ou indenizaÇão devidâ não for recolhido no prazo de 15 dias após a coÍnunicaÇão
ao Contratado, será automaticamente descontado da prineiaa parcela do pagamento a que o
Contratado vier a fazer jus, acrescldo dê luros moratórios de 1t (um por cento) ao més, ou,
quando for o caso, cobrado judicialnente,

cI.i(ost r,À DÉcr!,,À TERCETRÀ - DÀ coMpENsÀÇÀo FrNÀNcErRÀ:
Nos casos dê êvêntuâis âtrasos dê pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contaatado
não tenha concorrido de alguma forma para o atraso7 será admitlda a compensaÇão financeira,
dêvida dêsde â data Ilnite frxada para o pagamento até a data correspondente ao efetlvo pagamento
da parcêfa. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com
utifizaÇão da seguinte fórnula: EM: N x VP x I, ondei EM: encargos moratórios; N = número de
dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo paqamento; vP = valor da parcela a
sêr paga; e I = índice de compensaÇão financêira, assim apurado: I = (TX - 100) + 365, sendo TX

= percentual do IPCA-IBGE acumufado nos últimos dozê meses ou, na sua falta, um novo indice
adotado pefo Govêrno EedêraI que o substitua. Na hipótese do referido Índiêe estabelecido pâra
a compensaÇão flnanceirâ venha a sêr extinto ou dê qualquer forma não possa mais ser utilizado,
será adotado, en substrtuiÇâo, o que vier a ser deterninado pela 1eqlslaÇão então em vigor.

cLÁost,LÀ DÉcI!,À QUÀRTÀ - DO TORO:
Para dirimir as questões dêcorrentes deste
Itabaiana.

E, por estarên de pfeno acordo, foi lavrado o

assinado pefas partes e por duas testemunhas.

TESTEMU}]HÀS
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contrato, as partes êlegem o Eoro da Comarca de

prese as) viâs, o qual vai

outubro de 2021.
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