
ESTÀDO DÀ
PREFEITURÀ MUNICIPÀI DE MOGEIRO

coMrssÂo PER}íÀNEMTE DE LrCrrÀqÀO

PRECÃO PRESENCIÀT N" OOOO4/2022
PROCESSO ADMTNISTRÀTIVO N" PP AAAO4/2022

CONÍRATO N": 00011/2022 -CPL

CODIGO

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRÀM À PÂXEEITURÂ MUNICIPÀL DE

MOGETRO E IVÀNILDO MÀRQOES DA SILVA, PARÀ FORNECIMENTO CONEOR},IE

DTSCRIMINADO NESTE TNSTRUMENTO NA EORMA ABAIXO:

Pefo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Mogeiro - Ãv'
Presidentê João Pessoa, 47 - Cêntro - Mogeiro - PB, CNPJ n' 08.866.501/0001-67, nestê ato
rêpresentada pelo Prêfêito Antonio José Ferreirâ, Brasilei.o, So]teiro, Emprêsârio, rêsidente e
domiclliado na Sitio Pintado de Cina, 138 - Area Rural - Mogeiro - PB, cPF n" 840.!99,644-91,
Carteira de Idêntidade n' 3360118 SSPPA, doravante simplesmentê CONTRÀTANTE, e do outro lado
IVANÍLDO MÀRQUES DÀ SILVÀ. AVENIDA JOSE SILVEIRÀ, SN - CENTRO _ MOGEIRO _ PB, CPF ^" 023..7I.7.2.74-
74, doravante simplesmente CoNTRÀTADO. decidiram as partês contratantes assinal o presênte
contrato, o qual se rêgêrá pe1ês cIáusulas e condições seguintes:

CU(U$,LÀ PRIUEIRÀ - DOS EI'IIDÀME§IOS:
Estê contrato decorrê dâ licitação modalidade Pregão Presencial n" 0AAO4/2022, processada nos
termos da Lei Eederal n" 10,520, dê 17 de Julho de 2002 e subs idiariâmente a Lei Eederal n"
8.666, de 21 de .lunho de 1993; Lei Complementar no 123, de 14 de Dezembro de 2006; Dêcreto
Munj-clpal no 016, de 10 de Novembro de 2006; e leqislação pertinente, considêradas as a1têraÇões
postêriores das referidas Dormas.

cúusu.À sEeuNDÀ - Do oB,lETo:
o pr:esente contrato tem por objeto: CoNTRÀTAÇÃo DE PESsoÀ .TURÍDrcÀ E oU EÍsrCA PÀRÀ EoRNECIMENTo
DE HORTIERUTI GRÂNGEIRO PARÀ ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPTO.

O fornecimento devêrá sêr executado rigorosamentê de acordo com as condiÇõês êxpressas neste
instrr.mento, proposta apresentada, especificaÇÕes técnicas corlespondêntes, proce§so dê
licitaÇão modafidade Pregão Pr:esencial n" 00004/2022 e instruÇôes do Contratante, documentos
esses quê ficam fazendo paxtes intêgrantes do presente contrato, indepêndente de transcriÇão; e
será realizado na forma parcê1ada.

crÁusur,À TERCETRÀ - Do rrÀroR E PREÇOS:
O valor total deste contrato, a base do preÇo proposto, é dê R$ 81.290,00 (OITENTÀ E UM MIL E

DUZBNTOS E NOVENTA REÀIS) .

D Í SCRIMINÀÇÀO UNIDÀDE
Und

OUÀ}TTIDÀDE
2000

P UNÍAÀRIÔ P. TOTÀI-

1 Abâcaxi lipo perola màduro, tamanho
médio, ôo gràu máximo de evoluÇão do
tamanho, aroma e sabor da espécie, sem
'ferlmentos ou defeitos. Pesando de 1 kg a
1, 5 kg.
Banana prata em pencas, tamanho uniforme
com polpa firme e intacta, bem
desenvolvida, sem.danos físicos. -,,'Laranja pêra maduro, tamanho médio, no
grau máximo de evol,uÇão do tananho, aroma
e sâbor dâ espécj.e. sem ferinentos ou
defeitos.
Manão tipo havaí con 80 â 9Og de
)naturaÇão, fnttos de tamanho médio,
maduro, tamanho médio, no grâu máximo de
evo.Lução do tâmanho, aroma e sabor da
êspécie, sem ferimenlos ou defeitos.
Inhane de boâ qualidade, fresco, compacto
.e firme, livre de materiais terrosos, sem
.danos físicos e mecânicos oriundos do
nanuseio e transporte de âploximadâmênte
1ks.
Macdxe-Lrà tjpo brancd/amàrelà, pI ime.Lr.,
raizes grandes, no grau normaf de
evoluÇáo no tamanho, sâbor e cor própriâ
dà espécie, uniformes, cascas,
inteÍras, sem ferimen!os ou defeitos, não
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fibrosa, livres de maior pãrte de terla e
colpos estranhos aderente á superfÍcie
êxterna e Ínsentas de umidade.
Batâta doce em quj.fo. uniformes,
inteiras, sem ferinentos ou defeitos.
Uvã Iralia deve sei doce e suc..enta,
flrmê e estar bem presa ao cacho, nova e
de 1" qual.idade, não deve estar murchâ ou

MaÇã Nacional unldades de tamanho
médio, casca 1isa, sem anâssamento ou'
1êsões microbianôs, cor e sabor
ca rdc Le rr s t ico do produto.
Melancia deve ser um produto íntegro, sem
mânchas, picadas de insetos ou sinars del
apodr:ecimentos; estar em Ponto de
maturaÇão próprio parâ o consumo.
Meláo anarefo. a casca deve ser f.irme.
sem Íachaduras e de cor vibrante, doce,
sucufenLo. de lÀ qualjdaoe.
Maracujá maduro tâmanho médio aroma e

sêbor d" espécie ser defeitos.
coiaba madura tamanho médio, arona ê
sabor da espécie sem ferimentos e.

defeitos.
Manga madura tamanho medio, aromâ c sabor
da espécie sem ferj.lrentos or.l defeitos.
PÊRA dspecto globoso, I iurJs Àrstos enrte
vêrdes e maduros, cor próPria,
ctassificaala como fruta com polpa f.irroê e

intacta, isenta de enfe Lidades,
sujidades, parasitàs e larvas, sem lesôes
de origen flsica. Àcond.Ícionada eln
erlüd ] dgem própria.
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cúUsul,À QUÀRTÀ - DO RE,AJUSTÀTI{ENTO E}í SETÍTIDO ESTRITO:
Os preÇos contlatados sào fixos e lrreajustávêis no prazo dê um ano'
Dentro do prazo de vj-gêocia do contrato e mediante soticitaÇão do Contratado, os preÇos podêrão
sofrêr reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporÇão da variação verificada no IPCA-
IBGE acwnulado. tomando-se por basê o mês de aprêsentaÇão da rêspectiva proposta, exclusivamênte
para as obrigaçÕes iniciadas e concluidâs após a oco!rência da anuâ1idade.
Nos rêajustes subsêquêntes ao primeiro, o interregno mínimô dê um ano será contado a partir dos
efeitos finâncêiros do último reajustê.
No caso de atraso ôu não divulgaçáo do indicê dê reajustamento, o Contratantê pagará ao Contratado
a importância calculada pela ú1tima vâriaÇáo conhêcida, Iiguidando a dj"ferênça correspondente
tão togo seja divufgado o iodice definitivo. Eica o Contratado obrigado a apresentar mêmória de
cáfculo referente ao reajustamento de preÇos do valol remanescente, sempre que este ocorrer.
Nas aferiÇões finais, o Índice utilizado para reajustê será, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o índice êstabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de quafquêr forma não possa
mais ser utilizado, se!á adotado, em substituiÇão, o quê vier a ser dêterminado pefa legislaÇão
êntão em vigor.
Na ausênciâ dê previsão lega1 quanto ao índice substituto, as partes eleqeráo novo indicê
oficial, para reajustamento do preÇo do valor rema
O reaiuste poderá ser realizado por apostilamento'

CU{USUÍ.A QUINTÀ - DÀ DOTÀÇÁO:

me

19.-

As dêspesas correrão por conta da sequinte dotação. const ante do orÇamenlo vigênte
Recursos próprios do Município dê Mogeiro: LEI MUNTCIPAL 358/2021 02.010 GABTNETE DO PREFEITO

o2.O2o sEC DE ÀDMÍN E PLÀNEJÀMENTo O2.O3O SEC DE EDUCAÇÀO CULTURÀ ESPORTE E LAZER E TURISMO

02.o4o sEc MUNrcIpÀL DE SÀUDE/rMS 02.O5O SEC DE AÇÂO SOCIÀL/FMÀS 02.060 SEC DE rND. COM. COMPRÀS

E TRÀNSPORTE 02.O?O SEC DE ÀGRIC. I"IE]O AMBIENTE, PESCÀ E PECU 02.08O SECRETARIÀ DE ÍNDUST.

COMERCIO E INFRÀ ESTRUTURÀ 02.140 SECRETARIA DE EINANÇAS 3.3.90.30.00.00 MÀTERIAL DE CONSI]MO

CIÁUSuI,À SEXÍA - DO PàGÀMENIO:
O pagamênto ser:á efetuado mêdiante processo regular e em obsêrvância às normas e procêdimentos
adotados pelo Contratante, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados
do período de adimpl-emento.

crÁusulÀ sÉTDrâ - Do PRÀzo E DÀ vÍcÊNcÍÀ:
O prazo máximo de entreqa do objêto ora contratado,
hipóteses previstas no ArL. 5?. § 1', da Lei 8.666/93,
da emissão do Pêdido de ComPrai
a - Entlega: lmediata.
A wigência do prêsêôte contrato sêrá deteminada: até
considerada da data de sua assinatura.

que admite prorrogação nas condiÇôes e

está abaixo iodicado e sêrá considerado

o final do exercício fi anceiro de 2422,

ctÁusuLÀ orrÀvÀ - DÀs oBRrGÀÇÔEs Do coNTRÀTÀlÍrE:

tu-
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a - Efêtua. o paganento refativo ao fornecimento efêtivamênte realizado, de acordo com as
respectivas c1áusulas do presente cootrato;
b - Proporcionar âo Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquêr irregularidade êncontradâ quanto à qualidadê de produto
fornecido, êxêrcendo a nais amplâ ê compLeta fiscalização, o que náo exime o Contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais;
d - Designar repleseotantes com atribuições de Gestor e !'iscal destê contrato, nos termos da
norma vigente, êspecialmente pâra acompanhar e fiscaliza! a sua execução, rêspectivamente,
pernitidâ a contrataÇáo dê terceiros para assistência ê subsidio dê informaÇõês pertinentês a

êssas atribuiÇôês.

CIÁUSULÀ NOIIÀ - DÀS OBRÍGÀçõES DO CONTRÀTÀDO:
a - Executar dêvidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do prêsente contrato,
dêntro dos melhores parâmetros de qualidadê êstabelecidôs para o r.rmo de atividade rêlacionada
ao obieto contratual, com observâncla aos prazos estiPulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaçôes concernentes à legislaÇão fiscal, c.ivil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a quafquer
titulo, pêrante seus fornêcedores ou telceiros em razáo da exêcução do obieto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da exêcuçâo do contrato,
quê o replesente inteqralmentê em todos os seus atos;
d - permitir e facilitar a fisca.lizaÇâo do Contratante devendo plestar os infolmes e

êscIârecimen!ôs solicitados;
e - Sêrá responsáve1 pêlos danos causados diretamente ao Contratante ou a têrcêiros, decorlêntês
de sua culpa ou dofo na êxecução do contrato. não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizaÇão ou o acompanhanento pelo órqáo ioterêssado;
f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou êm parte, o objêto deste instrumento, sêm

o conhecimênto e a devida autolização expressa do Contratante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, êm conpatibilidade corn as obrigaÇÕes assumidas,
todas as condiÇõês de habifj.taçâo ê qualificaÇâo êxigidas no respectivo procêsso llcitatório,
apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que §olicitado.

cúusut A DÉcrMA - DÀ À!TERÀÇÁo E REscrsÂo:
Estê contrato podêrá ser alterado com a devida justificativa, unilatêralmente pelo Contratante
ou por àcordo entre as partes, nos casos previstos no Àrt. 65 e será rescindido, de pleno
dirêito, conformê o disposto nos Arts. '7'l ,'78 é 79, todos da Lei 8'666/93.
O Contratado fica obrigado a acej-tar, nas mesmas condiçõês contratuais, os âcrésc.imos ou
suprêssões que sê fizerem nas compras, até o respêctivo limite fixâdo no Art' 65, S 1' da Lêi
8.666/93. Nênhum acréscino ou supressáo podêrá exceder o limitê estabelecido, salvo as supressões
rêsultantes de acordo celebrado entrê os contratantês'

CLÁUsu,À DÉCIüÀ PRIMETRÀ - DO RECEBIMENTO:
Exêcutado o presêntê contrato e obsêrvadas as condiçôes de adimplemênto das obrigâções pactuadas,
os procedimentos e plazos para receber o seu objetô pêlo Contratantê obêdecerào, conforaê o

caso, às disposiÇões dos Arts, '73 a 16, da Lei 8.666193.

CLJ(USuIÀ DÉCIT'À SEGÜNDÀ - DÀ§ PENÀLIDÀDES:
À rêcusa injusta em deixar dê cumprj-! as obrigaÇóes assumidas e precêitos fegais, sujeitará o
Contrêtado, garantida a prévia dêfesar às seguintês penalidadês previstas nos Alts. B6 e 87, da
Lêi 8,666/93: â - advertência; b - multâ dê mora de 0,5t (zero vírgula cinco por cento) aplicada
sobre o valor do contrato por dia de atraso nâ êntrega, no inicio ou na exêcrlÇâo do objeto ora
contratado; c - mu.Ita de 1Ot (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecuÇão total ou
parcial do contrato; d - simultaneamênte, qualquer das penalidades cablveis fundamêntadas na
Lei 8.666/93 e na Lei 70.520/02.
Se o valol da multa ou indenizaÇáo devida não for rêcofhido no prazo dê 15 dias âpós a comunicação
ao contratado, 5erá automaticamente descontado da primeira parcela do paglamento a quê o

Contratado vier a fazer jus, acrescido de j
quando for o caso, cobrêdo judicialmente.

êÍÁusuLÀ DÉcrr'íÀ TERCETRÀ - DÀ coMPENsÀÇÁo FrNÀNcErRÀ:
Nos casos dê eventuais atrasos de pagamênto nos têrmos d
não tênha coocorrido de alguma forma para o atraso, será admitj-da a compênsação financêira,
dêvida desde a data limitê fixada para o pâgamento até a data corr:espondênte ao efetivo pagamento
da parcela. Os êncargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamênto serão calcufados com

utilizaÇáodaseguintefórmul-a:EM=NxVPxI,onde:EM=êncargosmoratórios;N=númêr:odê
dias entrê a data prevista pâra o pagamênto e a do efetivo pagamento; vP = valor da parcela a

ser paga; ê I = indicê de compênsaÇão financêira, assim apurado: I = (Tx:100) + 365, sendo TX

= percentual do lPCÀ-IBGE acr.rmulado nos últimos dozê mesês ou, na sua fal-ta, um novo lndice
adotado pelo Govêrno FedêrâI que o substitua. Na hlpótêse do rêfêrido indiêê êstabelecido para
a compensaÇão financeira vênha a ser extinto ou de qualquer forma oáo possa mais ser utilizado,
sêrá adotado, em substituiÇão, o que viêr a ser dêterminado pêfa leqislaÇáo êntão em vigor.

uros moratóri e 1t (Lrm por cento) ao mês, ou,

este i trumênto, e desdê que o Contrata do

contrato, as partes elegem o Foao da Comarca de
cTÁUsuÍ,À DÉCIMÀ QUÀREÀ - DO EORO:

Pâra dirimir as questÔes dêcorrentes deste
ltabaiana.



E, por estarem de plêno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai
assinado pêlas partes e por duas testemunhas.

dê fevereiro de 2022.

TESTEMUNHAS PELO
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