
ESTÂIN DA PARAÍBA
PREFEITURA IIIJIICIPAL DE DI'IAS ESTRÂDÂs

CO{ISSÃO PER'iA EI{TE DE LICITAçfu

COiITRATO Ie : OOO11I2021-CPL

IERI4O DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFETTURA íUNTCIPAL DE DUAS ESTRÂDAS

E JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO, PARA FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE
INSTRUMENTO NA FORTIA ABAIXO:

Pelo presente instrumento panticular de contrato, de um lado PREFEITURA illr{ICIPAL DE ÍlrA5 ESTRÀ)AS -
Rua do Comércio, 23 - Centro - Ouas Estradas - P8, CNPI ne O8.7a7.O!2/@01-1O, neste ato representada
pela Prefeita loyce Renally Felix Nunes, Brasileira, Solteira, Funcionaria Publica, residente e
doniciliada na Fazenda São Frãncísco, SN - Zona Rural - Duas Estradas - PB, CPF ne 090.4O7.504-49,
Carteira de Identidade ne 1.570.572 SSP, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado IOSE
FHILLYPE DOS SAI,IÍOS BRITO . AVENIDA DOIS DE FEVEREIRO, Tg32 - SALA 02 - VAR]AO - ]OÃO PESSOA . PB, CNP]
ne 30.25O,9!1/gggL-z7, nesÍe ato representada por IOSE FHfLLYPE DOS SANÍOS BRITO, residente e
domiciliado nâ Rua l"laria Chaves do l{ascimento, 316, loão Pauto II, loão Pessoa - PB, CPF nô
016,689.724-a4, Carteira de Identidade n" 3521998 SSP/PB, doravante sinplesmente CONTRATAOÀ, decidiram
as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cIáusulas e condições
seguintes:

CLÁUsULA PRIMEIRA - DOS FUiID'IIiIENTOS :
Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Eletrônico ne dOOOL|202L, processada nos termos da
Lei Federal ne LO.52g, de a7 de lulho de 2902 e subsidiariamente a Lei Federal n" 8.666, de 21 de lunho
de 1993; Lei Complementar ne 123, de 14 de dezembro de 2006; Decreto Federal no ,O.O24, de 20 de
Setembro de 2079 i e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

CLÁUSULÀ SEGUNDA . DO OB]ETO:
o presente contrato ten por objeto: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios diversos - perecíveis e
não perecíveis - destinados à nerenda escolar, mêdiante requisição diária e,/ou perlódica, para a
Secretaria de Educação deste Hunicípio.

O fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste
instrumento, proposta apresentada, especificaçôes técnicas corres pondentes, processo de licitação
modalidade Pregão Êletrônico n2 0600l/2021, e instruções do contratantê, documentos esses que ficam
fazendo partes integrantes do pnesênte contrato, independente de transcrição; e será realizado na forma
parcelada.

CLÁUSULA TERCEIRÂ . Do VALOR É PREçOS:
O valor tota.L deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 3OO.532, AA (ÍRÊZÊNÍOS MIt E QUTNHENTOS
E TRINTA E DOIS REAIS).
Representado por: 10 x R$ )O.053,29.

cóorGo DISCRI T AçÃO U TDADE QIJA'ITIDADE P.U ITÁXIO P. TOTÂL

1 ACI{)COLATÁDO Eti Pó, instantâneo, en
dê 4ao G. Acondicionãdo em

açÚcaR cRfsÍÂt- ÍRrruRÁoo, de I K6,
prineira qualidade. Ênbalagem plástica

1 xG. Àcondicionado en efibalágem

livre de inpurezas, com dados
identificação do produto, de acorio co
Reso1ução 12178 dê CNNPÂ.

ALHO FEl,tÉA, graúdo, novo, de 10 qualidade
se,, réstià, con prazo de validade senana].
acondicionando ên eobalêgêm nesistente
transparente. A ênbalagem secundá.ia
ser em Donoblocos, pIásticos e Linpos.
ÂRROZ PARIOLIZADO, longo fino, tipo 1,

3.000 2,o2 6.060,@

lOO 6,99

original do fabricante, com dados
identiíicãçâo do produto, datã
fãbricàção ê prâzo de vâIidade,

original do fabricante, com dados
identificação do produto, data
firbricação e prazo de validade, de
coú a Resolução 12178 dê CNNPA.

Pacote 3.OeO 4,69

Safra de
Ouro

Estrê1â

Kg

5.O7O,OO

699,OO

sâfra de
Ouro

KB

Xg

BISCOITo CREÂ}I CRÂCI(ER, com 4O0 I

2.500

6.OOe

3,09

1,85

7.725,OO

71-1OO,OOAcondicionado eIí embalagêm dupla,
Vita Eono

Pâcote



do fabricante, com dâdos de identificaç
do produto, data de fabricação e prazo
validade, de acordo com a Resolução 12

Acondlclonado em embelagem dup1a, origi
do fabricante, com dados dê idêntifica
do prcduto, data de fabricação e prazo
validade, de àcordo com a Resolução
da CNNPA.

CAFÉ TORRADO E I'lOÍDO, p.imeira qualidade

Vi.ta Bono

Pacote 3.OOO

llaster Boi

F a lAtO

3.OOO 18,99

28,94

5 .55O,AO

440,OO

56.974,sO

77 .344,AO

13.980,00

1,85

fabnicação e prazo de validade, de
com a Resolução 12178 da CNNPA. 0 produt
deverá ter o selo de pureza da As
Brasilelra da Industria do Café - ABIC.
CAN]IQUINHA DE IlILHO AI4ARE LO,

identificação do pnoduto, data

acondicionado em câixa contendo 200 g
Isento de sujidades, panasitas) lanvas

cofl 250 G. Acondicionado em embál
oniginal do fabricante, com dados

material est.anho, .om ldentiÍicação
embalagem (rótulo) dos ingredientes, v
nutrlcional, peso, fornecedor, data
fabricação e vôlidade. Isento
sujidades, parasitas, Iarvas e

identificação da categoria e tipo
caTne, com data de fabricação e prazo
va lidade.

rótulo contendo idêntificação da empresa

2,22 r.776 , OO

2, OO

Pôcote

Cêixa

804

coringa

204

1,O

e pâtinho), com no náximo 5% de gordura,

estrànho. Validâde mínina de 06 (seis
meses a contar da data de entrega.

empnesa, registro no SÍF ou CISPoA,

CARNE BoVINA |'1OIDA, congelada, de 1

câtêgoria (coxão de dentno, coxão de for

sem cartllagefl e ossosr podendo conter
náximo 3,; de aponevroses, embalada
vácuo, em enbalagen plástlca, ílexivêl,
atóxica, resistente e transparente,
pâcotes de 1 KG, com rótulo cont
identificação dà empresa, negistrc no
ou CI5PoA, identificação da categonia
tipo de canne, com data de fabnicaçâo

sem cartilagem e os5os, podendo contea
náximo 3% dê apo nevroses, pacotes de
KG, com rótu10 contendo identificação

Kg

1t CARNE BOVINÂ SEI.I OSSO FRESCA, de 1

categonia (coxão de dêntro, coxão de

prazo de validadê de 6 meses. A emba
secundária deve sen em monob
plásticos brancos e limpos.

e patinho), com no máximo 5% de Bondura,

600Kg

L2

13

CARNE 0E FRANGo PEITo, peito de
conBeLado acondlcionado em e

Friato

p1ástica, flexÍve1, ôtóxica, resistente
transpanente) em pacotes de 1 KG,

da categoria e tipo de carne, com data
fabnicação e prazo de valldade de 6 meses.

registno no SIF ou CIsPoA, identi

A enrbal.agem secundár1ã deve ser
monoblocos p1êsticos bnancos e limpos.
CÂRNE DE FRANGOJ COXA E SOBRECOXA
FRANGo, congelado acondicÍonado

empnesa, registro no SIF ou

KB 4,AAA

2.000 6,99

3r ,7 60,00

,embalagem p1ástica, flexível, atóxlca
resistente e transpârente, em pacotes de
KG, com nótulo contendo identifi.âção

carne, com data de fabricação e prazo
vâlidade de 6 neses. a
secundáriâ deve sêr em monobloc
plásti.cos brancos e limpos.

identlÍlcação da categoria e tipo

CARNE SECA/CHARQUE carne bovina
primelra quà1idàde, Iimpa sem ossosj

enbaladas a vãcuo en sacos de poli
pele , pouca gordura sen aponeuroses

Kg

trâíslucido, com peso de 1 KG, Ísentos
aditi.vos ou substanc iãs estranhas

14 Serra Nobre

Kg 2.000 26,99 53.98O,OO

8



infantil., em pacote com 230 G em perfei
estado de conservaçã0. Acondiaionada
embàlagem oniginal do fabricante, c

inspeção do ninistério da agricultura
data de validade na embalagen.
CEREAL PARÀ ALI}IÊI.ITAçAO INFANTIL DE

E AVEIA, pré-cozida, para

dados de identificação do produto, data
Íabricação e prazo de va}Ídade, de acc
com a Resolução 12178 da CNNPA. 0

conservação. Acondicionada en emba

paoduto, e que
caracterÍsticas nâturais,

EXTRATO DE TOTIATE, com
amasSâduras em perfeito

alterem s

com se10

15

deverá ter registro no Plinistério
Agricultura e/ou lÍinistério da saúde.
CEREAL PARA ALII4ENTAÇAO ]NFANTIL de lvla rat á
pré -cozida, para àlimentação infantil,
lata coln 230 G em perfeito estado

Pa c ote 500 2,9@ 1.454,00

2.56A,AA

CEREAL PARA ALIIíENTAçÃO INFANTIL DE í'IILHO llanatá

devêrá ter registro no llinistério
Agricultura e/ou lvlinistério da Saúde.

pré - cozida, para alimentação infantil,
Iatà com 23O G em perfeito estâdo
conServação.. acondicionadâ êm

onl8ina1 do fabricante, com dados
identificação do produto, data
fabricação e prazo de validade, de ac
com a Resolução 12178 da CNNPA. O

original do fâbricânte, com dâdos
ldentlficaçâo do produtor data
fabrl.ação e pnazo de va1ídade, de
col]1 a Resolução 12178 da CNNPA. 0 p

deverá ten registro no lvlinistério
Agl"icultura e/ou Ministério dâ saúde.
CoLoRÍFIco de primêira qualidade,
apnoximadamente 100 G. Embalagem com

4.)5O )00

Pacote 2)49 l41rA0

São lvlancos

Felaa Nova

Unidade

i

Kg

1.500

4.O40 0,64

200

2.544 a,90

3,O3

750 3,80

2,20

2.254 ,00

\.212, AA

570,06

44O,O0

Pãcote
fâbnicação e pnazo de validade, dê
com a Resolução 12l78 da CNNPA,

CREt'1E DE LEITE, texturâ homogêneâ,
leitoso, embalagem tetra pak de 200 6
Acondicionado em embalagem orígina1
fabricante, com dados de identificação
pnoduto, data de fabricação e prazo
validadê. 0 produto deverá te. registro

de identificação do pnoduto, data

Iv1ln istério da Agricultura e/ou
da Saúde.

320 G,
estâdo

conservação. Acondicionado em

original do fabricante, com dados
ldentificação do produto, dâta
fabrj.cação e pnazo de validade, de

Acondicj.onada em enbaLagen oniginô1
fabricante, com dados de identificação
produto, data de fabricação ê prazo
val,idade, de acordo com a Rêsolução 1
dâ CNNPA.

com 1 KG. Acondicionada em

dados
data

com a Rêso]ução 12178 da CNNPA.

FARINHA DE I'IANDIoCA, tipo quebradinha
prineina qualidade, com 1 KG

516,OO

20

FARINHA DE ÍRIGO ESPECIÂL CO}t FERIIENTO Sanandi

original do fabricante, com
j.dentificação do pnoduto,
fabai.cêção e pnazo de validade,

Kg

de
com a Resolução 12178 da CNNPA.

FARÍNHA LÁCTEA, primeira qualidade, c

210 G, Acondi.ionada em embalatem origina
do fabl"icante, com dados de identifica
do produto, data de fabnicação e prâzo
validade, de acordo com a Re5o1ução

Nutriday

Pa cote

dA CNNPA.

FErlÃo cÂRrOCÂ, primêirâ qualidade, tií
1, em embalagem dê 1 K6. Acondicionado
embâ1âgem de polipropileno transparente,
o.iginal do fabricante, com dados
identificação do produto, data

Kg 2.504 6,74 15 .35A,AO

16

Pâcote

caixa

11

18

19

)l

23

22

240

Íabricação e prazo de validade, 0



25

AgricultLrra.
FÉrlÃo macassaR, primeina qualidade, com

KG. Acondicionado efl embalagell onlginal d

fabricante, com dados de identificaçâo
produto, dàta de fabnicação ê pnazo
validade. 0 produto deverá ter registno
I'linistério da Agnicultura e/ou [4inist
da Saúde.

26 FErJÃ0 pRETo, com 1 KG. acondicionado
embalagem de polipropileno transparente
original do fabricante, com dôdos
identificação do produto, data
fabricação e p.azo de validade.0
deverá ter registro no f4inistério
ÂEnicultura e/ou lvlinistério da Saúde.
FLocÃo DE MILHo, pré-cozido, com 500 G.

Ernbê1agen com dados de identi+icação
produto, flanca do fabricante, data
fabricaÇão e prazo de validade, de acondc
com ô Resolução 12178 da CNNPA.

LEIÍE CoNoENSADo, primeina qualidade
êmbalâgem com 395 G, sem amassaduras e

devená ter registno no íli;iaté.io

perfeito estado de conservâção.

Pacote l',38

Safra de
0u To

Kg

Kg

400 6 ,39

200 7,94

2.556,AA

Safra de
0uro

vitabom

6,040

1.596,OO

8 .284,0O

448,00

348,40

Íta 1â c

29

dà Sâúdê.
LEITE DE COCO tnadicional, com 2AO ML

acondiclonado em embalagen original
fabricante, con dados de identificação
produto, data de fabricação ê prazo
validade. 0 procluto deverá ter registro
lvlinisténio da Agricultura e/ou

Acondicionado em embalagem original
fabnicante, cofl dados de identificação

Apresentação en pó, acondicionado
embalagem co,n 130 G, com dados
identificação do produto,
fabricante, com o nome do
técnico, o Iote, data de fabricâção,
de và1idade, peso 1íquído e rêgistro
lYinistério da Saúde e/ou t4inistério

sola, isento de lactose ê sacârosê
enniquecido com 25 vitâminas e
rico em cálcio, fer.o e vitamina D

Caixa

Pacote

700 4,48

200F ra sco

-"1

1,74

'33

14

12178 dâ CNNPA.

tlacaRRÃo TrPo PARAFUSO, 
-a-úa;e 

de farinha,
vitaminado com ovos) com 5OO G.
acondicionado em embalâgem oniginal
fabricante, com dados de identifÍcação
produto, data dê fabricação e prazo
validade, de acordo com a Resolução

!a Ç$?4,
}IARGÂRINÂ VEGETAL, primeira quaLidade, Puro Sabor
:5o0 c. Acondiclonadâ eo embalagem orlgina
do fabricante, com dados de

agricultura, de acordo com a

do produto, data de fabricação e prazo
validadê, de acordo com a Resofução 12l
da CNNpA. 0 pnoduto devêrá ten re8istro

Pâcotê

a,t4

2AO 2,7O

4O7 ,O0

540 ,00

7.4M,O0

624,QO

5.4)a,Qo

40o 3,61

Rei de ouro

Pacote 400 1,56

Unidade

35

lvlinistéri.o da Agricultura e/ou Í'4in

da 5aúde.
i\ILHO PARA |'IUNGUZÁ, âmârelo, primei
qualidade, com 500 G. Acondicionado

fabricação e prazo dê validadê.
óLEo DE solA .efÍnado, em êmbâl
plástica con aproximadamente 900 L

A.ondicionado em embalagem original
fabricante, com dados de identificâção
produto, data de fabricação e pnazo
validade. 0 produto deverá tê. rêgistro
I4ini.sténj.o dà Agricultura ê/ou Mini

Garrafa

sonovo Unidade

5,83

embalagem de polipropileno transparente,
oniginâ1 do fabnicante, con dâdos d(
idêntiflcação do produto, data d(

da Saúde.

*

looo

0,38 75 .2O0,AA

50

27

28

dA CNNPA.

lerie rl4 pó a base de proteÍna isolada30

36

31



registro

Resolução 12

PROÍEÍM DE 5OlA, texturizada, natural Dona lúIia
com 50O G. Âcondicionadã êm

oPíginal do fabricante, con dados
identi.flcaçâo do produto, data
fabricação e p.azo de validadê- o
dêvêrá te. regist.o no l,{inistério
Agricultura e/ou Ministé.io dâ saúde.
SAL rêfinado, iodâdo, com I KG. Invicto

âusêncià de sujidâdês,
l4inistério da Atriculturâ
da saúde, de acordo com a
da Cl,lNPÀ.

produto deverá ter registro no

anassaduras. Àcondicionado em

original do fabricânte, êfi perfêito
de conservaçâo, con dêdos de identifi

con dêdos dê identifj"cêção do produto
data de fâbricação e prazo de validade. r

Pacote

Pacote

Frasco

Xg

1-AOà 3,49

o,74

1.50e 4,ra

4 -OgO g,9a

!,74

10.470,bg

222,OO

6,27O,OO

3,92O,@

522,OO

4L

da Agricultura ê/ou l'linistério da Saúde,
sÁRDI HA em conserva, lata 125 G

do produto, data de fabricaÇão e prazo
validade. O produto deverá ter registro
ltinistério da Agricultura e/ou
da saúde.

42

VIIIÂGRE DE ÁLCML, COM SOO }IL

TEIIPERO CoiIPLEÍO, com 1O0 g, Embal.agêm
dado5 de identificação do produto, data
fabricàção e prazo de vâlidâde.

Acondicionado eB embala8ên original
fêbricânte, com dâdos de identificação
produto, dôta de fabricaçâo e prázo
validàde. 0 produto deverá tea rêgistro

São Íilaraos

São l{arcos

tÍinistério da ÂgricultuFa ê/ou
da saúde.

Total: 306.532,OO

CLÁUSULA QUARTA . DO REA]USTAÍIIE TO:
Os preços contratados são fixos e irreajustáveis pelo perÍodo de un ano, excêto pana os casos previstos
no Art. 65, §§ 5e e 6s, da Leí 8.666193.
Ocorrendo o desequilÍbrio econômlco-financeino do contrato, poderá ser nestabefecida a relação que as
partes pactuaram inicialnente, nos termos do Art. 65, Inciso II, AlÍnea d, da Leí A.666/93, mediante
comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer
reajuste após o interrêgno dê um ano, na mesma proporção da variação veriflcada no IPCA-IBGE acumulado,
iniciadas e concluÍdas após a oconrência da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mÍnimo de um ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do último reajuste.
No caso de atrãso ou não divulgação do índice de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a

importância calculada pela úItima variação conhecida, liquidando a diíerença correspondente tão logo
seja divulgado o índice deflnltivo. Fica o Contratado obrigado a apnesentar memória de cálcu10
referente ao reajustamento de preços do valon remanescente, sêmpre que este ocolrer.
Nas aferições finais, o índice atualizado pana reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
Câso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extiÍrto ou de qualguer forma não possa mais
ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em

vigor.
Na ausência de previsâo legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial para
o reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de tenmo aditivo.
o neajuste poderá ser realizado por apostilamento.

CúUSULA qJIiITÂ . DA MTAçÃO:
As despesas cornerão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos do l.lunicÍpio de Duas Estradas:
94. go - 72. 196. 2903, 2gg9 - OOaoOOO. OL - 3. 3. 99. 30. OL

94. o0 - 12. 306.2903. 2AO9 - 7220000, 01 - 3. 3. 90. 39. Or

CúUSULA SEXTA - OO PAGATTETIITO:

O pâgamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo ne8ular, da seguinte manêira:
üensalmente, para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do p€ríodo de adi[plefiento de cada parce.la.

CLÁUSULA SÉTII,IA . DOs PRAZOS:
O prazo máxino para a execução do objeto ora contratado, que admite prorrogação nas condições e

hipóteses previstâs no art. 57, §1", da Lei a.666/93, está abaixo indicado e será considerado da
assinatura do Contrato:

Entrega: 5 (cinco) dias.

40

300
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A vigência do presente contnato será determinada: até o flnal do exercício financeino de 2o2t'
considenado da data de sua assinatula,

CLÁUsULA OITAVA - DAS OBRIGAçOES DO CONTRATAÍ'ITE:

a - Efetuar o pagamento relêtivo ao fonnecimento efetivamente realizado, de acordo com as respectivas
cIáusulas do presente contratoi
b - Proporcionan ao Contnatado todos os neios necessários para o fiel fornecimento contratado;
c - Notifican o contratado sobne qualquer inregularidade encontnada quanto à qualidade de produto
fornêcido, exencendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o contnatado de suas
respon sabi lidades contnatuals e 1ega1s;
d - Designar representantes com atribuiçôes de Gestor e Fiscal deste contnato, nos tenmos da nonma
vÍgente, especialmente pana acompanhan e fiscalizar a sua execuçâo, nês pect ivamente, permitida a
contnatação de tenceÍros para assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuiçôes.

CLÁUSULA NONA . DAs OBRIGAçõEs DO CONTRATADO:

a - Executar devidamente o fornecimento descrito na CIáusula correspondente do pnesente contrato,
dentno dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o namo de atividade nelâcionada ao
objeto contratual, com obsenvâncla aos prazos estipuladosi
b - Responsabilizan-se pon todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil,
tnibutária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compnomissos assumj.dos, a qualquen tÍtulo,
perantê seus fornecedores ou terceiros em rãzão da execução do objeto contratado;
c - Manter pneposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contnatante, quando da execução do contrato, que o
repnesente integralflente em todos os seus atos;
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contnatante devendo prestan os infonmes e esclarecimentos
solicitados;
e - Será nesponsáveI pelos danos causados dlretamente ao Contratante ou a terceinos, decornêntes de sua
culpa ou dolo na execução do contnatoj não excluindo ou neduzindo essa nespon sabil i.dad e a fi.scalizêção
ou o acompanhamento pelo óngão intenessadoi
f - Não ceden, tnansfenin ou sub-contratan, no todo ou em parte, o objeto deste instruflento, sem o
conhecimento e a devida autonização expressa do Contratantei
g - lvlanter, durante a vigência do contrato, em compatj.bilidade com as obnigações assumidas, todas as
condlÇões de habilltação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao
Contnatante os documentos necessários, sempre que solicitadoi

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAçÃo E REscIsÃo:
Este contnato podená sen altenado com a devi.da justifi.cati.va, unil.atenalmente pela contnatante ou por
acordo entre as partes, nos casos previstos no Artigo 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme
o disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lej. 8.666/93.
o contnatado fica obrlgado a aceitar nas nesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressôes que
se fizerem nas compnas, até o nespectlvo 11mi.te flxado no Ant. 65, §1'da Lei no 8.666/93. NenhuÍn
acnéscimo ou supressão podená exceden o limite estabelecido, saldo as supressões resultantes de acordo
celebnado entne os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:
Executado o pnesente contrato e obsenvadas as condiçôes de adimplemento das obrigaÇões pactuadas os
procedimento e prazos para neceber o seu objeto pelo contratante obedecerão, conforme o casor as
disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei no 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIÍ,iA SEGUNDA . DAS PENALIDADES:
A recusa injusta em delxar de cumprir as obnlgações assumidas e pneceito§ legais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidãdes previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei
a.666/93t a - advertênciai b - multa de mona de o,5% (zeto vírgula cinco pon cento) aplicada sobre o
valor do contrato por dia de atnaso na entnega, no inÍcio ou na execução do objeto ora contratadoj c -
multa de fo% (dez pon cento) sobne o valor contnatado pela inexecução total ou parcial do contrato; d -
suspensão temponária de panticipan em licitação e impedimento de contratar com a Adminístração, por
prazo de até 02 (dols) anos; e - declaração de inidoneidade para licitan ou contratar com a

Administnação Pública enquanto pendurarem os motivos detenminantes da punição ou até que seja promovida
sua reabili.tação perante a pnópria autonidade que aplicou a penalidade; f - simultaneamente, qualquer
das penâlidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIIIIA TERCEIRA - DA COMPENSAçÃO FINANCEIRA:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamênto nos tenmos deste instnumentoJ e desde que o Contratado não
tenha conconrido de alguma forrÍa para o atnaso, será admitida a compensação financeira, devida desde a
data limite fixada pana o pagamento até a data connespondente ao efetivo pagamento da parcela. Os
encargos monatórios devidos em nazão do atnaso no pagamento serão calculados com utiLização da seguinte
fórmula: Elvl =NxVPxI,onde:Ell=encargosmonatórios;N=númenodediasentreadataprevistapara
opâgamentoeadoefetivopagaflento;VP=valondapancelaasenpaga;eI=ÍndicedecompensaÇão
financeira, assim apunado: f = §X/f7O)/365, sendo TX = pencentual do IPCA-IBGE acumulado nos últilnos
doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese
do neferido índice estabelecido pana a compensação financeÍra vênha a sen extinto ou de qualquer forma



não possa mais ser uti11u ado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela
Legislação então em vigor.

CLÁUsULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:

Panâ dirimlr ãs questões decornentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comanca de Guarabina.

Er pon estanem de pleno acondo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado
pelas partes e pon duas testemunhâs,

TESTEMUNHAS

Duas Estnadas - PB, 03 de Marco de 202L.

PELO CONTRATANTE

490,407 .544-40

PELO CONTRATADO

?:-u

]OYCE RENALLY FELIX NUNES

Prefeita Constitucional

oFl..16s 6Í!- FHILLYPE
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