
ÊSTÀDO DÀ
PREF'E ITT'RÀ MUNICIPÀI DE MOGEIRO

COMISSÃO PERMÀNENTE DE LTCITÀÇÀO

PREGÁO PRESENCIÀT N" OOOO4,/2022
PROCESSO ÀDMINISTRATTVO N" PP OOOO4/2022

CO}IIRATO N"t 0001,2 / 2022-cPL

pefo presênte instrumento de contrâto, de um tadÔ Prefeitura Municipal de Mogêiro - Av.

Prêsj-dentê João Pêssoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB, CNPJ n" 08.866'501/0001-67, nestê ato
represêntada pefo Prêfeito Antonio José relrêira, BriasiLe.ixÔ, solteilo, Enpresario, residênte e

domiciliado na sitio Pintado dê c.ima, 138 - Anea Rural - Mogêilo - PB, CPF n" 840.199.644-91,
cârteira de ldentidade n. 33601.18 SSPPA. doravante simplesmentê CoNTRÀTANTE, e do outro lado
.losE RoBERTO DA SMA - ÀV PRESIDENTE JOAO PESSOA, SN - CENTRO - MOGEIRO - PB, CPE D" 614.6L8.164-
20, doravaote simplesrÀente CoNTRÀTADO, deêidj-ram as partes corrtratantes assioar o preseote
contrato, o qual se regerá pêlas clâusulas ê condiÇôes seguintes:

cúusuÂ pRruErRÀ - Dos FurilDÀlíENTos :

Este contrato decorre da licitaÇão modalidade Pregão Presencial- n" aaaaA/2022, processada nos

termos da Lei I'ederal n. 10.520r de 1l de ,lu1ho de 2002 e subs id i a riamentê a Lei Eêdera1 no

8.666, dê 21 de Junho de 1993; Lei Complement ar o" 123, de 14 de DezeÍibro de 2006; Decleto
Municipal no 015, de 1o de NoveÍJcro de 2006; e l-egisl-ação pertinêntê, consideradas as a1têraÇôe§
posteriores das rêfêridas normas.

CIJíUSULÀ SEGI'I{DÀ . DO OB.'8TO:
o presênre contraro tem po! obiero: CoNTRÀTAÇÃO DE PESSOÀ JURÍDICA E OU rÍSICA PARÀ FORNECIMENTO

DE HoRTIERUTI GRÀNGBIRo PARÀ ,TENDER AS DIVERSAS SECRETÀRIAS DESTE MUNICÍPIO'

O fornecimento deverá sêr executado rigorosamentê de

instrumento, proposta apxesentada, espêcj-ficaÇôes
licitação modalidâdê Pregão PreseociaL n" 00004/2022
esses que ficam fazendo partês integrantes do plesentê
será realizado na forma parcêlada.

crÁusuÀ TERCETRÀ - Do vÀl,oR E PREÇos:
O valor tota] destê contrato, a base do prêÇo proposto,
UM MIL E OUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS).

acordo com as condiÇÕe§ exprêssas neste
técnicâs correspondentes, processo de
e instruÇôês do Cootratante, documentos
contrato, independente de transcliÇàoi ê

é dê RS 141.565,00 (CENTO E QUARENTA E

DrscRnGNÀÇÂo
Àfho graúdo do tiPo comum, cabeça
,inteira com bulbos curados, sem

anormalidâdes.
Bard à rnglesà comum espec-ã1, ldvêdê,
ldmanho grênde ou medlo, de prrme-ra
.qualidade, unifolmes, inleiros, sêm

:fêrinentos ou defeitos, casca fisa e
lcom britho.
cebola não blotada, sem danos
iflsiológicos, §em ferimentos ou
defêitos, casca lisa e com briLho.
Coentro isento de sinais de
aprodecimento, suj idades e mâtêriâis
LerLosos, I4aços d' 3009
Chuchu de Primej.ra, tamanho
:coloraÇÕes uniformes, Livres de
hateriaj,s !errosos, sen danos flsicos.
Pimentão verde de Primeira, liso,
itamanho e coforaÇão uniformes, sem

'Lesões de orlgem fisica ou mecânica,
pe Í fu raÇõês ê cortês.
Tomate tipo maÇã, com aploxlmadamente
8Ot de ,naturaÇão, sen ferimentos ou
defeitos, sem manchas, con coloraÇão
:uniforme ê brilho.
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TERMO DE CONTRÀTO QUE ENTRE SI CELEBRÀM A PREFEITUBÀ MUNICIPAL DE

MOGEÍRO E JOSE ROBERTO DA SILVA, PARÃ EORNÊCIMENTO CONEORME

DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA EOR}'IA ABÀIXOi

6,00

2,04

?



19

2A

2'L

cenoura sen folhds, de primeir.
uniforme, sem ferimentos, tananho
médio, unj,forme, tenras, sem corpos.
:estranhos adêridos a superfÍcie:
exLerna,
Beter rabê sem fo.Lhas, bulbos de
tamanhos uniformes r in!eiros,
aferinêntos, ou defeitos, casca fisa ei
com brilho.
Couve folha de ser fresca, cabeÇa'
graúda, êntregues com as
icaracte ri st i cas organolépti casa

AlÍace crespà com folhas integras,
.frescas, de boa qualidade, sem manchãs
ou pr cddds de insetos,
Repofho sern danos fisiologicos, sert
ferimentos ou defeitos.
Brocoris sêm danos tiiiorogr""", ".*ferrment os ou defei Los.
PEPINO de 1' qual.ldade, apresentando
.coloraÇão Paedoninantemente
iesverdeada, tamanho e formaÇãoi
'uniformes, devendo se! be1l!

desenvolvidos com casca lisa ou
enruqàdà, sen danos fisicos e
necânicos oriundos do mdn -seio e

transporte. Àcondiclonados em sacos de
2Kg ou 5rg.
aBerinjela deverá ser procedente de:
espéc-nes vegeLars genulnos e sãos,
:ser frescos, ter atingido o grau
máximo no tananho, aroma e col da
espécie e vâriedade, estal livle de.
enfermidades, insetos e sujidades, náo:
estâr danificado por qualquer lesão de

.origem fisica ou mecânica que afete a

asua aparência. Não serão permitidosi
rachào-ras, perfuràçôes e cortes. A
potpa deverá estar intacta e 1impa.,
EÍüaLagem: o produto deverá estêr
iacondiclonado em embalagen pfást.ica,i
f Iexrvel. aLoxica, res i s!entes .
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CLÁUSULÀ QUÀRTÀ . DO RE.ÀJUSTÀIdENTO EM SENTIDO ESTRITO:
Os preÇos contratados 5ão fixos ê irreajustávêis no prazo dê um ano.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mêdiante soficitaÇão do Contratado, os preÇo§ podêrão
sofrer r:eajuste após o inteiregno dê um ânor na mesma proporÇáo da variaÇão vêrificada no ÍPCA-
IBGE acumulado, tonando-se pot bâse o mês de apresentaÇão da respectiva proposta, exclusivamente
para as obrigaÇões iniciada§ e concluidas após a ocorlência da anualidadê'
Nos reajustes subsequêntes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos

efeitos financeiros do últlmo reajuste.
No caso de atraso ou não divulgaÇáo do iDdice dê rêajustamênto, o Contlatante pagará ao Coatratado
a importância calculadâ pela ú1tima variaÇão conhecidâ, liquidando a dj-ferenÇa correspôndente
tao iogo seja divulgado o indice definitivo. Flca o Contratado obrigado a apresentâr mêmória de

cálcu1o refêrente ao rêaiustamento de prêÇos do valor remanescente, senprê que este ocorrêr.
Nas afêrições finais, o indicê utilizado para rêajuste será, obrigatoriamente, o dêflnitj-vo.
Caso o indice estabelecido para xeajustamento venha a 5er extinto ou de qua.lquer forma não possa
mais ser utilizado. será adotado, em substituiÇão, o quê viêr a ser detêrminado pela legislaÇão
entáo em vigo!.
Na ausência de previsão lega1 quanto ao indice substltuto, a§ partes elegerão novo lndice
oficial, pala reajustarneoto do preÇo do valo! rêmanescente, por meio de têrmo aditivo.
O reajuste poderá ser realizado pôr apostilamênto.

CLI{USULÀ QUI}ÍTÀ . DÀ DOEÀÇÀO:

As despesas correrão por conta da §eguintê dotaÇão, constantê do orÇamento vigente:
Recursos Próprios do Municipio dê Mogeiro: LEI MúNICIPÀL 358/2021 02.010 GABINETE DO PREFEITO

O2.o2o sEC DE ADMIN E PLANEJÀMENTo O2,O3O SEC DE EDUCÀÇÃO CULTURÀ ESPORTE E LÀZER E TURÍSMO

02.o4o sEC MUNTCTPAL DE SAUDE/rMS 02.050 SEC DE ÀÇÃO SOCIÀL,/FI4AS 02.060 SEC DE IND. COM. COMPRÀS

E TRÀNSPORTE 02.07O SEC DE AGRIC. MEIO ÀMBIENTE, PESCÀ E PECU 02.O8O SECRETARIÀ DE INDUST.

COMERCIO E ]NERÂ ESTRUTURÀ 02.140 SECRETÀRIA DE F]NÀNÇÀS 3.3.90.30.00.00 MÀTERIÀL DE CONSUMO

CTáUSULÀ SEXTÀ - DO PÀGÀ}íENTO:

o pagamento será êfetuado mediante processo regufar
adôtados pefo Contratante, dâ seguintê maneira: Para
do periodo dê adimplêmento.

ê em observãnciâ às normas ê procedirnentos
ocorrer no prazo de tri-ntâ dias, contados

cLÁUsUÍ,À SÉTIMÀ DO PR,ÀZO E DÀ VIGENCIÀ

240

100

Total:

-w



o prazo máxüno de êntrega do objeto
hipótesês previstas no Art. 57, § 1o,
da emissão do Pedido de comprâ:
a - Entrega: Imediata.
À vigência do presente côntaato será
considerada da data de sua assinatula

os procedimentos e prazos para receber o

caso, às disposiÇÕes dos Àrts. '73 a'76, da

ora contratado, que admite prorrogaÇão nês condições e
da Lêi 8.666,/93, está abaixo indi.cado e sêrá conslderado

detêrmlnada i até o flnal do exercicio financej.ro de 2022,

cIÁusULÀ OÍTAVA - DÀS OBRÍêÀÇõES DO CONER,AÍÀNTE:
a - Efetua! o pagamento relativo ao fornecimênto efetivamênte realizado. dê acordo com âs
rêspectivas c1áusulas do prêsente contrato;
b - plopor:cionar ao Contratado todos os mej.os necessários para o fiêf fornecimênto contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualqueÍ irregularidadê encontrada quanto à qualidade dê produto
fornêcido, exercêndo a mais ampla e complêta fiscatização, o que não êxime o Contlatado de suas
responsâbilidades conlratuai s e Iegais;
d - Dêsignar rêpresentantes com atribuiÇôês de Gestor ê Fiscal dêstê contrato, nôs termos da
nonta vigente, especialnente para acompanhar ê fiscalizar a sua exêcução, lespect ivamente,
pêrmitida a contratação dê terceiros para assistência e subsídio de informaçôês pêrtinentes â

essas atribuiÇões.

cúusul,À NoNÀ - DÀs oBRÍGÀÇÕEs Do coNrRÀTÀDo:
a - Executar devidamente o fornêciÍnento dêscrj-to na C1áusula corrêspondente do prêsente contrato,
dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos pârâ o ramo de atividade relacionada
ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obriqaçóes concernentes à 1êgislaÇão fiscal, civil,
tlibutária ê trabafhista. bem como por todâs as despêsas e compromissos asslrlnidos. a qualquêr
títu1o, perante seus fornecedorês ou tercêiros em razào da exêcuçáo do objeto contratado;
c - Mantêr prêposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execuçâo do côntrato,
quê o represente intêgraltnente em todos os seus atos;
á - pêrmitii e facilitar a fiscalizaÇão do Contratante devendo prêstar os informes e

êsclarecimentos solicitados ;
e - Será responsável pelos danos causados diretamentê ao Contratante ou a têrceiros, decorrentes
de sua culpa ou dofo na execução do contrato, não êxcluindo ou reduzindo êssa responsabilidade
a fiscalização ou o acompanhalnento pê1o órgáo .interessado;
f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto dêste instrumento, sem

o conhêcimento ê a dêvj-da autorização êxplessa do Contratante;
g - Mantêr, durantê a vigência do contrato, êm compatibifidade com as obrigaçôes assunidas,
iodas as condiÇõês de habilitaÇão e qualificaÇão exigidas no respectivo processo licitatório,
apresentando ao Contratante os documentos nêcessálios, senprê que solicitado'

cüíust,IÂ DÉcna - DÀ À],TERÀçÃO E RESCTSÃO:
Estê contrato poderá ser alterado com a dêvj-da justificativa, unilateralmênte pelô Contratantê
ou por acordo entrê as pârtês, nos casos prevj.stos no Art. 65 e sêrá rescindido, de pIêÔo
dirêlto, conforme o disposto nos Arts. '1'1 , 18 e 79, todos da Lêí 8.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mêsmas condlÇões contratuais, os acrásc.imos ou

supressôês quê se fizerem nas comptas, até o respectivô limite fixado no Àrt. 65, § 1' da Lei
B.À66/93. Nênhum actéscimo ou supressão poderá exceder o lirtitê estabelecido, salvo as suplessôês
resultantes de acordo celebrado entrê os contfatantes. /i/ vl,/

CLÁUSTILÀ DÉCIÀ{À PRI!{EIRÀ - DO BECEBII'IENIO: 
I-.W

obrigaçÕes pactuadas,Executado o presente contrato e observadas as condiÇôes de adiÍnplemento das
objeto pelo Contratante
8.666/93

obrigaÇões assumidas e pr

seu
Lei

obedêcerão, conforme o

CIÁUST.À DÉCr}íÀ SÉGI'NDÀ . DÀS PENÀ],IDÀDES:
A recusa injusta em deixar de cumprir as
Contlatado, qarantida a prévia defesa, às
Lei 8.666/93r a - advertência; b - mufta de mora de 0'5t (zero virgula cinco por cênt
sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inicio ou na execuçâo do

ceitos fegais,
seguintes penalidadês prêvistas nos Àrts

sujeitará o
86 e 87, da
o) apl icada
ôbjeto ora

contratado; c - multa de 1Ot (dez por cento) sobre o valor contratado pêla inexecuçáo totaf ou

parcial do contrato; d - simultaneamentê, qualquêr das penalidades cabíveis fundamentâdas na

Lei a.666/93 e na Lei lA.520/02,
se o vâ1or da multa ou indenizaÇão devlda não for recolhido no prazo de 15 dlas após a comunicaÇão
ao contratado, sê!á automaticamênte descontado da primeira palcela do pagamento a que o

contratado vier a fazer jus, acrescído de juros moratórios de lE (um por cento) ao mês, ou,
quando for o caso, cobrado judlcialmente.

crÁusur,à DÉcD,íÀ TERCETRÀ - DÀ coi,PENsÀçÃo Frt{ÀNcErRÀ:
Nos casos de êvêntuais atrasos dê pagarnênto nos têrmos destê instrumênto, e desdê que o Contratado
não tenha concorrido de afguma forma parâ o atlaso, será admitida â compeDsação financêira,
devida dêsde a data limite fixada para o pagamênto até â data correspondente ao efetivo pagamento

da parcê1a, os encalgos nôratóriôs dêvidos em !azão do âtrasô no paqamento serão calculados cÔm

utiiizaçâo da seguintê fórmuIa: EM: N x VP x I, ondê: EM = encargos môrâtórios; N: número de

dias enire a datà prevista pâra ô pâgamentô e a do êfetivo pagamênto; VP : valor dê parcela a

sêr paga; e I: ináice de compênsaçãô financêj-ra, assim apurado: I: (Tx + 100) + 365' sendo Tx
: perclntual do IPCÀ-IBGE acrnulado oos últimos doze meses ou, na §uã falta, lnn novo índice
ad;tado pêIo Govêrno Federaf quê o substitua. Na hipótese do rieferido indicê estabefecido paia



a cornpensaÇão financeira venha a ser extinto ou de qualquer forna não possa mais sê! utilizado,
será adotado, en substituiçâo, o que viêr a ser determinado pela Iêgis1aÇâo então em vigor.

cúusulÀ DÉcndÀ euÀRTÀ - Do EpRo:
para dirimir as questões decorrentes deste contrato. as partes elegêm o Poro da Comarca de
ltabaiana.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presênte
assinado pêlas parles ê por duâs testêmunhas.

TESTEMUNTlAS PE

contrato êm

PI
840 9.644-9L

PELO CONTRÀTADO

DÀS

(duas) vias, o qual vai

a{4É tqr YLvt- gq

oat. sg.eíí' Ç

RÀJ0s

- Pel àde Eevereiro de 2022.
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