
PREGÃO PRESENCTÀ! N' OOO29/2022
PROCESSO ÀDMINISTRATIVO N. PP AOO29/2022

coNERÀTo N": 00104 /2022-cPL

CIÁUSIII,À TERCEÍRÀ - DO VàI,OR E PREÇOS:

o valor total deste cootrato, a base do prêço
E QUINHENTOS E OITENTÀ E CINCO REÀIS) .

ESTÀDO DÀ PÀ8,ÀIBÀ
PRIEEITUN,À MI'NÍCÍPÀI DE I{OGEIRO

COMISSÂO PERMÀNE}flTE DE LICTTÀÇÃO

rYÂacÀ

proposto, é de RS 104'585,00 (CENTO E oUATRO MIL

TERMO DE CONTRÀTO OÚE ENTRE SI CELEBRÀM À PREFEÍTURÀ MUNICIPAL DE

MOGEIRO E GILVETE MÀRTINS DE SOUZÀ _, PARÀ EORNECIMNNTO CONEORME

DISCRÍMINÀDO NESTE INSTRUMENTO NÀ FORMA ABAIXO:

pelo prêsente instrumento dê coDtrato, de um fado Prefeitura Municipal de Mogeiro - Àv'
presidente João Pessoa, 4? - Centro - Mogeiro - PB, CNP'I n' 08'866'501/0001-67' neste ato

representadaPêfoPrêfeitoAntonioJoséEerreira,Briasi-leiro,solteiro,Emplesario,residentee
domiciliado na siti.o Pintado de cima, 138 - Àrea Rural - Mogej-ro - PB, cPÍ n" 840'199'644-91'
carteira de Identidade n" 3360118 SSPPA, doravante simplesmente CoNTRÀTANTE, e do outro lado

GILVETE MÀRTINS DE SOUZÀ - - R EÍRMINO FLORENTINO, 56 - MOGDIRO DE BAIXO - MOGEIRO - PB', CN?'l

n" L9.485.557/0001-98, cloravante simpfe§mente CoNTRATADO' decidiram as partes contratantes
assinar o presente contrâto, o qual se regerá petas cláusulas e condiÇôês seguintês:

CIÁI,SuIÀ PRIUEÍRÀ - DOg FI'NDÀIdENTOS I

Estê contlato decolre da licitaÇão nodalidade PIêgão PresênciaI no 00029/2022, processadê nos

têrmosdaLej.Eederaln.10.520-,de1?deJulhode2oo2esubsidiarlamenteaLêiFêdêralno
À.ãOe, a" 21 de .lunho de 1993; Lêi Complementar no 123' de 14 de Dezembro de 2006; Decreto

l,lunicipal n' 016, de 10 de Novembro dê 2Oõ6; ê legisl-açãÔ Pertinente' considetadas as alteraÇôês

posterioies das referidas normas '

CIJíUSI,I,À SEGUNDÀ - DO OBJETO:

oplesentecontratoternpor-orleto:CoNIRATAÇÃoDEExPREsÀPABÀoEoRNECIMENToDERETEIÇÕESNA
sEôE Do CoNTRATANTE TrPo sELr-sERVrcE No MUNÍcrPro DE MoGErRo'

O foxnecirnênto deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condiçÕes expressas neste

instrumento,plopostaaplesentâda,especlficaçôestécnicascorregpondentes'plocessode
licitaÇão modalidade Pregáo Prêsencial;" oo|29/2022 ê instruções do contrataotê' docrmentos

essesqueficamfazendopartesintegrantesdopresentecontrato'independentedetranscriÇão;e
sêrá realizado na foma Parcefada'

ã6. i -- "-- - - DrscR -- 
:

1 -tôÂNÉclt ÉNro-E riÉFEi:Ção iiio ôÀÊÉ DA MÀNHÁ: - 1i

PoRCÃo DOIS TÍPOS DE CARNE OU OVOS; - 1 PORÇÃO DE
'cuiéu, ou rNl{AME ou MAcÀxErRA; 1 PÀo FRÀNcÊs ou

lpÁo oocs; - l- PoRÇÁo DE MÀRGARÍNÀ ou I{ÀNTETGAi -
li 

"o*çao 
DE BrscoiTo DocE ou sÀLGADo, - 1 PoRÇÃo

oe carÉ ou IEÍTE coM 2o0l'1l; - 1 PoRÇÀo DE suco DA

rRUTA (SABORES DIVERSOS) 'l00ML; - I PORCÃO DE

iERUTÀS (DIVERSÀS).

f--lEoRNE l,rj D'iô-nE REFEiEo rreo 'ÃúoÇõ': r-únçlq
ioe rnr,ÍÁo (sÀBoR DrvERSo) ; - 1 PoRÇÃo DE ÀRRoz'

i(snaoa orvnnso); - 1 PoRÇÃo DE MAcÀRBÁo (TrPo El

lsneon orvenso); - 1 PoRÇÁo EARoEA .(sABoRESi
,rsru"nso"), - 1 PORÇÃO SÀLADA (UÍr'truo 2

VARIEDADES); . 1 PORÇÃO LEGUMES {MÍNlMO 2

uo.r"ooogsr, - I PORCÃO DE CARNE {MÍNrMO 3

IVARIEDADES); - 1 PORÇÃO DE PURÊ DE BATATA; - 1

lpoRÇÃo DE suco DA ERUTA (sABoREs DrvERsos) 300M1':

- I PORCÃO DE SOBREMESA (SABORES DIVERSOS).
-l ronNrõir.telrro or nrrerçao rrpo ,rÀrrnx' - I PoRçÃo- ni ,"nqur ou BÀTATA DocE ou cuscuzi - I PoRçÃo

,oóri tipos DE cARNE oú ovos; - 1 PoRÇÁo DE cAEÉ

iou LErrE col4 2ooML; - 1 PoRÇÃo DE sopA (sABoREsl

lorvansos); - 1 PÀo FRANCÊS ou PÁo DocE' l

UNID
UND

gUÀrÍT.

1500
P . uNrr.iÁ.Rro P. TOTÀI

22.9S0,00

UND 2500

1A ,32 21 . 4 80, 00

total: 104.585,00

CIÁUSUÍ,À QUÀRTÀ - DO REÀ.]USTÀüENTO

os preÇos conLra!ados sâo fixos ê E
EM SENTTDO ESTRÍTO:

irrêajustáveis no Prazo de um ano

00

21,65 54.125,00



Dentro do prazo de vigência do contrato ê mediante solicitaÇáo do contlatadÔ, os prêÇos podêrão

sofrer leajuste após ; interregno de uln ano, na mesrna proporção da variaÇão verificada no ÍPCA-

IBGE aclrmu1ado, tomando-se po!tase ô mês de aprêsêntaÇãô da respêctiva proposta, exclusivamênte
pala as obligaÇões iniciadas e concluida§ após a ocolrêncla da anualidade'
itos reajustes subseguentês ao primeiro, o intêrregno mínirno de um ano selá contado a paltir dos

êfeitos flnanceiros do úItj.rÍlo reajuste.
No caso de atraso ou não divutgaçãó do indice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado
a importância calculada pela última variaÇão conhêci-dê, liquidando a diferença co.Iespondênte
tao iogo sejâ divulgado o trrai.. definitivo. Eica o Coôtratado obrigado a ap!êsentar mêmóri.a de

cálcu1ó refàrente ao reajustamento de preços do valor remanêscentê, senpre gue êstê ôcorrer.
Nâs aferiçôes finais, o índice utilizaào para reajuste será, obrigatoriamentê ' o dêfioitivo'
caso o Índicê êstabêlecido para reajustamento venha a ser êxtinto ou de qualquer forma não possa

mais ser utilizado. será adotado, e; substituiÇão, o que vier a sex dêterninado pela legislaÇão
êntáo em vigôr.
Naausênciadeprevisãolegalquantoaoindice§ubstituto,asparteselegeiãonovolndice
oficiat, para rêajustamento ào preço do vafor remanêscente, pol meio dê termo aditivo'
o reajuste poderá sêr rêalizado por apostilamento'

cLÁusuÍ.À QUrtlTÀ - DÀ DOrÀçÀo:
As despesas correrâo por conta da §êguinte dotação, constante dÔ orçamênto vigente:
nã"r."t" próprlos do t"lunicipio de uágeiro: LEI MUNISÍPAI 340/2A20 02.010 GABÍNETE Do PREEEIT6

ôã.óãó i"c Di ÀDMrNrsrRÀÇÃo E pLANEJAMENTo 02.030 sgc DE EDUcAÇÁo, cULTURÃ, ESP, LAZER E TURrsMo

02.o4osBcMUNICIPÀLDESÀUDEo2.o50sEC.DEACÀosoCIALEMÀs02'060sEcDEIND.CoM.coMPRAsE
TRÀNSPoRTES02.oT0sEC'MEIoAMBIENTE,PEscAEPECU02.oSoSEc.DEINDUST.CoMERCIoEINF.RÀ
ESTRUTURA02.I4osEcRETAxIADEEINÀNcÀs3.3.90.30.00MÃTERIÀLDECoNsUMo3.3.90.39.00oUTRos
SERV. DE TERC. PESSOÀ .fURIDICA

CIÁUSULÀ SE:(IÀ - DO PÀGÀ}íENTO:

O pagamento será efetuado nediante processo regular
ad;tados pelo Contratante, da seguinte manêj'ra: Para

do perÍodo dê adimPlemento.

C!ÁUSUTÀ SÉTIMÀ - DO PRÀZO E DA VIGÊNCIÀ:
O prazo máximo dê entrega do objeto ora contratado'
niiôteses previstas no Àrt' 57, § 1"' dê Lei 8'666/93'
dâ emissão do Pedido de ComPra:
a - Entrega: Irnêdiata.
a vigênciá do presênte contrato sêrá dêterminada: até
cônsidêradâ da data de sua assinatura'

CIÁUSU,À OITà\IÀ - DÀS OBRIGÀçõES DO CONIR,AEÀÚIE:

a - Efetuar o pagamento relati.ro ao fo!nêcimento efeti-vamente lealizado, dê acordo com as

respectivas cláusufas do pre§ente contrato;
b-ProporcionalaoContr:atadotodososmeiosnecêssáliosparaofielfornêcirnentocontratado;
c-Notifj-carocontratado"ol,eq.'utq,.'irregularidadeêncontradaquantoàqualidâdedêproduto
iornecido, exercendo a mais arnptá e completa iiscalizaÇão' o que não exime o contratado de suas

responsabilidades contratuais ê legais;
d - Designar rêpresêntantes com airlbuições dê Gestor e Eiscal dêste contrato' nos termos da

norrna vióente, especialmente para aconpanhar e -fiscalizar a sua execuÇão' respectivamênte '
peflnitida a contlataÇão ae lerceiros paia assistência e subsldio de informaÇõês peltinentes a

essas atribuiÇôes.

cúusl,I.À NoNÀ - DÀs oBRrcÀçõEg Do co§rF'ÀrÀDo:
a.Executardevidamenteotornêcinentodescritonacláusulacoflespondentedopresêntecontrato,
dentro dos mêlhores parêmet;;s de qualidadê estabelecidos pala o ramo dê atividade relacionada

ao objeto contratual, com observância aos plazos estiPulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaÇôes concernentes à legi-s1aÇáo fiscal' civil'
tlibutária ê trabalhista, f.rn .o.o por todas .J d."p."u" ê compromissos assr$ido§, a qualquer

t1tuIo, pêrante seus fornecedores ou terceiros êm razáo da execuçáo do obieto contratado;
ã-j-uãtá, prêposto capacj-tado e idôneo, aceito pelo contratante, quando da execuÇão do contrato,
que o reptêsente integralnentê em todos o§ seus atos;
d - permitir e faciLitar a fiscafizaçáo do contratante devendo prestaÍ os j.nformes e

êsclârecimentos solicitados ;
e-SerárêsponsávelpelosdanoscausadosdiretamêntêaoContratantêouatercêiros,decorlentes
desuacufpaoudofonaexecuÇãodocontrato,neoexcluindoourêduzindoêssâresponsabilidadê
a fiscalizaÇão ou o acompanhamento pelo órgão intêressado'
f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou êm palte, o objeto deste instnrmento, sêm

o conhêcinento e a devida autorizaÇáo exprêssa do Contlâtante;
s l- ú"rra.r. durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obriqaÇôês assumidas,

todas as condiÇões au nuUiiliuiao e qualifi'cação exigidas no rêspectivo processo licitatório'
apresentando ao contratantê os documêntos necessários, senple que soli-ci"têdo'

e em observáncia às nornas e procedimentos
ocolrêr no prazo dê tr:inta dias, contados

quê adnite
está abaixo

prorrogação nas condições e

indicado ê será considerado

o final do exercício financeiio de 2422,

unilatêralmente pê1o Contlatantê
sêrá rêscindidô, de Pleno

@
8.6

crÁusuLÀ DÉcruÀ - DÀ ÀrrBF,aÇÃo E REscrsÃo:
e"t. .or'rt.uto poderá sêr álterado com a dêvida justificativa'
ou po! acordo entrê as partes, nos casos previstos no À!t'
ãiráiao, conforme o disposto nos Arts '7'7, '78 e 79' todos da Le

6
93.



O Contratado fica obrigado a aceita!, nas lnêsmas condiÇôes contratualsr os acréscimos ou

suplessôes que se fi.zerêm nas compras, até o respectivo limite fixado no Àrt, 65, § 1'da Lei
B.-666/93. Nenhum acréscimo ou suprêssão poderá excedêr o limite êstabelecido, salvo as gupressões

resultantês de acordo celebrado entre os contratantes.

cúugrrr,À DÉcrtáÀ pRÍl@ÍRÀ - Do RECEBI}-{EIúTo:

Executado o prêsente contlato e obselvadas as condiÇÕes dê adimplêmento das obrigações pactuadas,
os procedimêntos e prazos para receber o seu objêto pelo contratante obêdêcerão. conforme o

caso, às disposiÇôes dos Àrts. 73 a 16, da Lej- 8.666/93.

cü(usu,À DÉCD{À SE6{,NDÀ - DÀS PENÀUDÀDES :

À rêcusa injusta em deixar de cu{prir as obrigaçÔes assumidas e precêitos legais, Sujeital:á o

contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades plevlstas nos Arts. 86 e 87, da

Lei g.666193: a - advertência; b - nulta de mora de 0,5* (ze!o v1!gu1a cinco poÍ cênto) aplicada
sobre o valor do cootrâto por dia de atraso na entlega, no inicio ou na êxecução do objeto ora

contratado; c - nulta de 10* (dez por cento) sobre o valor contratado pefa inexecuÇão totaf ou

parcial do contrâto; d - simultaneamentê, qualquer das penatidades cablvêis fundalêntadas nâ

Lei- a.666/93 e na Lei la.520/02.
Sê o vâ1o! da multa ou indenização devida nãô for recolhido no prazo dê 15 dias após â comunicação

ao Contratado, sêrá automaticahêotê dêscontado da primeira parcela do pagamento a que o

Contratado vier a fazer jus, acrescido de iuxos noratórios de 1t (um por cênto) ao mês' ou'
quando foi o caso, coblado judicialmentê.

crÁusu,À DÉcn{À TERCETRÀ - DÀ coMPENsÀÇÃo FrNÀNcErRÀ:
Nos casos dê eventua-is atrasos de Pagamento nos têrmoa destê instrumento, ê desdê gue o contlatado
não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira,
dêvida desde a data timite fixada para o pagamento até a data correspondentê ao efetivo pagamênto

da parcela. os encargos noratório; devidos em razáo do atlâso no pagamento selãô calculados com

utiiizaçáo da seguintê fórmul'a: EM: N x vP x r, onde: EM = encargo§ moratólios; N = número de

diasêntreadataprevistaparâopagamêntoeadoefetivopagamento;VP=valordapalcelaa
§êr paga; ê I = lndice de compênsaÇáo financei!:a, assim apuradol I = (Tx -: 100) + 365' sendo TX

= pjrcêntual do IpcÀ-ÍBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, r.m novo lndice
ad;tado pelo coverno Fedêra1 quê o substj.tua. Na hipótesê do refêrido índice êstabelêcido para

a compen;ação financeila venht a ser êxtinto ou de qualquer forma oáo possa mais ser utilizado'
será ;dotaáo, en substituiÇão. o que vier a ser dêterminado pê1a legislaÇão então êm vigor'

cúusu,À DÉc&A QUÀRIÀ - Do FoRo:
Para dirimi-r as questões decorlentes deste
Itabaiana.

TESTEMUNEÀS

lttO t1l I d-q 3Ç

orá. ,s8 *r1- ê

contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de

E, por estarem de p1êno acordo, foi- lavrado o

assinado pelas partes e por dr.las testemunhas'
pres

-91

PELO CONTRÀTADO

TE I"íART DE SOUZÀ -

(duas ) vias, o

15 dê

qual vai

to de 2022.

c ont ra

99

em

tPre
40.

Mogei

RÀTÀNTE


