
ESTEDO Dà
PREFEITSRÀ MT'NICIPÀI, DE }OGEÍRO
cofissÃo PERIaNENIE DE r.rCrTÀÇÀO

PREGÁO EI.EÍRENICO N" OOO12/2021
PROCESSO ADMINISTRÀTIVO N" PE OOO72/2021.

COTIERAAO No : O0148/2021-CP!

TERMO DE CONTRÀTO OUE ENTBX SI CELEBRÃM A PREEEI1URÂ MUN]CIPAL DE

MOGEIRO É ÀII INOX INDUSTRIÀ DE MOVEIS E EOU]PAI,ÍENTOS ],TDA, PÀRÀ

EORNECIMENTO CONEOR}ÍE DISCR]MÍNÀDO NESTE INSTRU},ÍENTO NA EORMA

ABAIXO:

pelo prêsente insttumênto de contrato, dê um lado Prêfêitura Municipal de Mogêiio - Àv.
Presidênte aloão Pessoa, 4? - centro - Mogeiro - PB, CNPJ n' 0 8 . 8 6 6 . 5 0 1/ 0 0 01 - 6 7 , neste ato
represêntada pelo Prefeito ÀÀtonio José Eerreira, Brasileiro, Emplesario, lesidente e

domiciliado na sitio Pintado de cina, 138 - Àtea Rural - Mogeilo - PB, CPE nÔ 840.199.644-91,
Carteira de fdentidade n" 3360118 SSPPÀ, doravantê simplesmentê CONTRÀTANTE, ê do outro lado
AIL INOX ÍNDUSTRIÀ DE MOVEIS E EOUIPÀMENTOS ITDÀ - R SÀIOMÀO PEREIRÀ DE ÀIMEIDA, 272 - TÂMBOR -
CÂMPINA GRÀNDE - pB, CNPJ no 40.988.759/OOO1-49, doravânte simpfesmente CONTRÀTÀDO, decidiran
as paltes contratantes assinar o presênte contrato, o qual sê tegerá pelas cláusulas e condiÇões
seguinte6:

CT.i(USUT.I PRIUEIRA - DOS ET'NDâ}íSNMS:
Este contrato decorre da licitaÇão nodalidade Pregão Efêtrônico t\" 00A12/2021, processadà nos

termos da Lêi Eedela1 n. 10.520, de 17 dê Julho dê 2002 e subsidiariamênte a Lei Eêdêral no

8,666, de 21 de Juâho dê 1993; ],ei Complementat Do 723, de 14 de Dezemblo de 2006,' Decleto
pederal no 10.024, de 2O de Setembro de 2019; ê legislaçâo pertinente, consideradas as âfteraçõês
postêriores das referidas normas '

cLÁusul,À SEGITNDÀ - Do oBirEm:
o presentê contrato tern por objeto: AouIsIçÃo DE EoUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMÀNENTES, PARÀ

ATENDER AS NECESSTDADES DO MATADOURO pÚBIlCO DÀ CIDÀDE DE MOGEIRO, CONFOR!{E ANEXO,

O fornecimento deverá ser executado ligorosamêÂte de âcordo com as condiçõês expressas neste
osta aprêsentada, especificâções técnicas coÍrêspondentes , procêsso de

ônico no OOOI2/2021 e instluÇões do contratante, documentos
instrumento, prop
IicltaÇão modalidade Pregão Eletr
esses quê ficam fazendo Partes int
será realizado na forma parcêfada.

êgrantes do presên cont to, indepêndente dê transcrição, e

cÍ,ÁusglÂ rERcErnÀ - Do lrâroR E PREÇos:
O valor total dêste contrato, a base do prêÇo
CINOUENTÀ E NOVE REAIS).

ANCÀS/VERMELEÀS )

EvrscEBÀÇÃq

o, é dê R$ 30.159,00 (TRINTA MrL E CENTO E

ouÀNr ip.rxiffiio P, TC'ltÀI.

2: 2.390,0o 4.?80,0
4.100,00 16.400,0

2.990,00: 5.980,00i

D 1 2.999, O 2.999,00

Total: 30.159,0

6 .PIÀTAEOBI,'À DE

. I lJ§ erl"V rS§9§ 1yE§!Eg],s )

propos

iUN

CÍÁT'SI,I.À QT'ARTÀ - DO REÀJI'SIIME}ITO EIí SENÍIDO ESTRII():
Os preÇos contlatados são fixos e irrêaiustáveis no prazo de um ano'
Dentro do prazo de vigência do contrâto e mêdiante solicitaÇáo do contratado, os preÇos poderão

sofrer reajuste após o interregno de um ano, nâ mêsma proporÇão dâ variaÇão verificadâ no IPCA-

IBGE acumulado, tonando-se por basê o mês de aplesentação da rêspectiva proposta, eÍclusivamênte
para as obrigaçõês iniciâdas e concluídàs após a ocorrência da anualidade'
Nos reajustes subsequentês ao prirneiro, o inlerregno minimo de um ano será coÂtado a partir dos

efeitos financeiros do ú1tino reajustê.
No caso de atraso ou não divulgaÇão do lndice de reajustamento, o Contratante Pagará ao Contratado
a importância calculada pela úftina variação conhecida, Iiquidando a diferenÇa correspondente
tao iogo seja divulqado o Índice definitivo, Eica o Contratado obrigado a aprêsentar mêmória de

cáIcufó referentê ao reajustamento de prêÇos do valor renanescente, semprê que estê ocorrer.
Nâs aferições finais, o indice utilizado para teajustê será, obrigatori amente, o definitivo.
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Caso o índice estabelecido pêta !eajustâmênto venha a ser extinto ou de qualquer fofinâ não possa
rnais ser utilizàdo, será êdotado, em substituição, o que viêr a se! deterninado pela ]egislaÇão
entáo em vigor.
Na ausência de plevisão 1êga1 quênto ao lndice substituto, as partes elegêrão novo indice
oficial, pa!a reajustamento do Preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
O reajuste poderá ser realizado Por êpostilamento.

cIÁg8T,IÀ QuINTÂ - DÀ DOTÀçiO:
Às despesas co!re!ão PoÍ conta da seguinte dotaÇão, constante do orÇahento vigente:
Recursàs próprios do Município de Mogêiro: fEI MUNICIPÀI 340/2020 02,020 SEC DE ÀDMINISTRÀÇÃO E

PLANEJÀMENTO O2.O?O SEC. AGRIC. MEIO A],ÍBTENTE, PESCÀ E PECU 020'10.20.722,2070.2066 MÀNUT. ÀTIV-
ADM' DÀ SEC' DE ÀGRIC ' E MEIO AMBIENTE 020.10.20.722.2010'1065 ÀOUIS.MOVEIS EOU]P. SEC. AGRIC. E

MEIO ÀMBIENTE 02.O8O SEC. DE INDUST. COMERCIO E ]NERÀ ESTRUTURÀ 3.3.90.39.00.00 OO1 OUTROS SERV.

DE TERC. PESSOA JURIDICA 4.4.90.52.00.00. OO1 EOUIPÀMENTOS E MATERIÀL PERMANENTE

CIÁT,SSLÀ SEÍTÀ - DO PÀGIIENIIO:
o pagàmênto será êfetuado mediante plocêsso legufar
adotâdos pelo contratante, da seguinte maneira: Para
do periodo de adinplêmento.

em observância às normas e procedimentos
ocorrer no prâzo dê trinta dias, contados

cúÁusur.À sÉrD'q - Do PRÀ5o E DÀ vrcülcrÀ:
O prâzo náxiÍno de entlega do objeto ora contratado,
hipótêses previstas Do Àrt. 57, § 1', da Lei B'666/93,
da emissão do Pedido de comPra:
a - Entrega: 30 (trinta) dias.
À vigência do prêsente contlato será deteíninada: âté
considerada da data de sua assinatura-

ctÁosur.e DúcDÃ PR.D'G!Bâ - Do RlclBII.GlÍI9:
Executado o Presente contlato e obselvadas as
os procedirnentos e Prazos para leceber o

caso, às dj.sposiÇõês dos Àrts. '13 a 76' da

cúusur.À orrÀvÀ - DÀs oBarGAÇõEs Do coNrR.ÀrÀNrE:
à - Efetua! o pagamento relativo ao fornecimento efetivamentê lea1izâdo, de acoldo com as

respectivas cláusulâs do Presentê contratoi
b - proporcionar ao Contrâtado todos os meios necêssários pa!a o fiel fornecimento contratado,
c - Notificar o contratado sobrê quaLquer irreqularidade encoDttada quânto à qualidade de produto
fornecido, exercendo a nais ampla e completa fisêalizaÇão, o que não exime o contratâdo de suas

responsabilidades contratuais ê legais;
d - Designar representantes com atribuiÇôes de Gesto! e Fiscal destê contrato, nos tsêrmos da

norma vióente, Lspecialmente para acompanhât e fiscâlizar a sua execuÇâo, lespectivamente ,

pennitida a contrataÇão de te;eiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a

essas atribuições.

cLÁ(,sl,r.À lroNÀ - DAg OBrttGÀçõES DO CONÍBÀTàDO:

a - Executar devidamente o fotnecimento desc!ito na Cláusula corlespondênte do presente contrato.
dentro dos Ínelhores pa!âmetros de qualidade estabelecidos Para o rano de atividade relâcionada
ao objeto contratuâ1, com obselvância aos prazos estipulâdos'
b - n-esponsabilizar-se por todos os ônus ê obÍigações concernêntes à legislaÇão fiscâ1, civiI,
tributá;ia e trabalhista, bem como por todas as despesas e conpromissos assumidos, a qualquer
títu10, perante seus fornecedores ou terceilos em !azáo da execução do objeto contratado;
a - ll"tttót prePosto capacj.tado e idôneo, aceito Pelo Contlatante, quando da exêcuÇão do contrato'
que o rêpregente intêgralnente en todos os seus atos;
á - p"i^iti" ê facilitar a fiscalizaÇão do contratante devendo Prestar os infolmes e

escf arecimentos solicitados ;
e - sera lesponsável pelos danos causêdos diretamente ao contratante ou a telceiros, decÔÍrentes

desuaculpaoudolonaexecuçãodocontrato,nãoexcluindooureduzindoessarêsponsâbilidade
a fiscalização ou o aconpanhamento pelo órgão interessado'
f - Não cedér, transfeli! ou subconiratar, no todo ou em parte, o objêto deste instlumento, sen

o conhecimento e a devida autolizaÇão explessâ do ConLratante;
s I ú."aar, durante a vigência do contiato, em coÍnpatibilidade com âs obrigaÇões assumidas,

Éodas as condiÇões de habilitaçáo e quâlificâção exigidas no respectivo processo ticitatório,
apresêntando ao contratante os docunentos necessário9, senprê que solicitado'

crÁusul,À DÉcDÀ - DÀ rI,fERÀÇÀo E REgcrsÀo:
Este contrato poderá se! alterado com a devida justificativa, un i.latê ra lmente PeIo contlâtante
oü por acorclo entrê as pôltes, nos casos Previstos no Art' 65 ê sêrá rêacindido' de Pleno
airéito, conforne o disposto nos Arts. '1'l , 18 e 79' todos da Lej' 8'666'193'
ocontratadoficâobrigadoaaceitar,nasmesmascondiÇóescontratuaj's,osacréscinosou
"rú""oa" 

que se fizerem nâs compras, até o rêspectivo rimite fixado no Art. 65, § 10 da Lei
g.266/93. Nê;hurn acréscimo ou suprãssão poderá êxcedet o limite estabelecido, sá1vo as suPressões

resultantes de acoldo celebrado entrê os contlatàntes'

que admite prolrogaÇão nas condiçóes e

está abaixo indicado e será considerado

o final do exêrcício f.i.nanceiro de 2022,

condiÇóes de adinPlemento das obrigaçôes pactuadas,
objeto pelo Contratantê obedece!ão, conforÍre o

cúÁOgI,I.À DÉCD.Â SE@IDÀ - DÀS PENN.IDàDES:

sêu
LEI 8.



A lêcusa injusta em dêixa! de cumpril as obrigaçóes assumidas e preceitos legais, sujeita!á o
Contratado, garantj.da a prévia dêfesa, às seguintês penalidades Previscas nos Alts. 86 e 8?, da
Leí 8.666/931 a - adveltência; b - multa de mora de 0,5t (zero vlrgufa cj'nco por cento) aPlicada
sobrê o valor do contrato por dia de atraso na entlega, no inÍcio ou na execuÇáo do objêto oxa
contratado; c - multa de 10t (dez por cento) sobre o valor contratado pela inêxecução total ou
parcial do contratoi d - s imultâne amente, qualque! das penalidêdes cablveis fundamêntâdâs na
Lei 8.666/93 e na Lêi 70.520/02.
Se o valo! da multa ou indenização devida Dão for recolhido no prazo de 15 diâs após a comunicação
ao Contratado, será automatiêanente descontado da Primeila parcela do pagamento a que o

Contlatado viêr a fazer jus, acrescido dê julos molatórios de 18 (ulÍr por cento) ao mês, ou,
quando for o caso, coblado judicialmente.

cr,Ágsl,IÀ DÉcDa, rrRcErar - D couPrNgrÇão FtmtfcErR^:
Nos casos de eventuais atrasos de pàgahento nos termos deste instlunênto, e desde quê o Contratado
não tenha concolrido de alguma forna para o atraso, será adinitidâ ê compênsação financeira,
devidâ desde a datâ limite flxada para o pâgamento até a dâta corlesPondente ao efetivo Pagamento
da parcela. Os encargos molaLórios devidos em razáo do atraso no pagamento serão cal-culàdos com

utilizaÇão da seguinte fórmu1a: Elrí = N x VP x I, onde: EM = encargos moratóri-os; N: número de

dias entre À dâtê prevista para o pagamênto e a do efetivo paganênto; vP = vâ1ol da parcela â

se! paga; e Í = índice de compênsação finânceira, assim apulado: 1: (Tx + 100) + 365, sendo Tx

= percentual- do IPCÀ-IBGE acumulàdo nos úItimos doze mesês ou, na suâ falta, run novo lndice
adotado pelo coverno Eedelal que o substitua. Nâ hipótese do referido lndice estabelecido para
a conpensação fj.nanceira venha a ser extinto ou de quaLquer formâ não possa mais se! utilizâdo,
será âdotado, êrn substituiÇão, o que vier a ser deterninado pela legislaÇão então em vigor.

cLÁuss!^ DÉcD , OUREÀ - Do !oRo:
para dj.rinir as questões decorrentes deste contrato, as partes e1êgem o Eoro da Comâicà de
Itabaianâ.

E, por estalen de pleno acoldo, foi lavrado o
assinado pelas partes e por duas tegtenunhas.

prêsente contrato êm 02(duas) vias, qual vaa

eJ.ro 28 de Dezem.bro de 2021.

TESTEMUNHAS ÀNTE
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PELO CONTRÀTADO

JULIA CAVALCTNN ffi"I*"""
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