
CI,DIGO

5

ESTAIN DÂ PÁRTIÍBA
PREFÊITURA I..II' ICIPÂL DE OIXIS ESTRÂDAS

Cü.rI55ÃO P E RIiIAI{EI{T E DE LICITAçÃO

COI{TRATO )lo I O@tzl 29.2r,- C?L

TERI'IO DE CONTMTo QUE ENTRE sI CELEBRAI,{ A PREFEITURA tlj IcIpAt DE DuAs ESTR DAS
E I(L COIERCIO DE ALII4EiITOS LTDA., PARÁ FORNECIMENTO CONFORHE DTSCRIIIIINÂDO NESTE
INSTRUMENTO NA FORT4A ABAIXO:

Pelo prêsente instrumento particular de contrato, de un lado PREFEITURA lltr ICfpAL DE IIJAS ESTRAITA5 -
Rua do Cooércio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, CÍ{Pl ne O8.787.OL2/^OO1-1O, neste ato rêpresentada
pela Prefeita loyce Renally Felix Nunes, Brasileira, Solteira, Funcionaria pubtica, residente e
domíciliada na Fazenda são Francisco, sN - zona Rural - Duas Êstradas - pB, cpF ne ogo.4o7.so4-4g,
Carteira de Identidade ne 1.570.572 sSP, doravante slmplesmente CONTRATANTÊ, e do outro lado KL
COilERcIo DE ALIüEI{ToS LTDÂ. - TRAVESSA loAo DE FREITAS IiIOUZINHO, sN - LOIA B - cENTRo - DUAS ÊSTRADAS -
PB, CNPJ íte 38.087.48510991-75, neste ato rêpresentada por KELSON XAVIER, residênte e domÍciliado na
Rua Presidente loão Pessoa, 41, andar 01, centro, sertãozinho - pB, cpF no 95!.5s6.9o4-72, carteira de
Identidade no 1739949 SSP/PB, doravante simpleflEnte CONTMÍADA, decidiram as par"tes contratantes
assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condiçôes seguÍntes:

CLÁUSULA PRIiIEIR'I - DOS FUiIDAIiIE TOS:
Éste contrato decorrê dã }ícitação modalidade Pregão Eletrônico ne OOOOL|2O21,, processada nos temrcs da
Lei Federal ne !o.52O, de 17 de lulho de 2002 ê subsidiariamente â Lei Federal no 8.566, dê 21 de lunho
de 1993; Lei Complenêntar ne 123, de 14 de dezembro ée 2ag6t Decreto Fêderal no LO.O24, de 20 de
Setembro de 20a9i e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das refenidas normas.

CUÁUSUUT SEGUiIDA . DO OB]ETO:
O presente contrato tem por objeto: Aquisição parcelada de gêneros alimentÍcios diversos - perecíveis e
não perecíveis - destinados à merenda escolar, medlante requislção dilátía elou periódica, para a
Secretaria de Educação destê Hunicípio,

o fornecinento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condiçóes expressas neste
instrumento, proposta apresentada, especificaçôes técnicas correspondentês, processo de licitação
modalldade Pregão Eletrônico ne @OOL|ÀO2L e lnstruções do Contrâtantê, documentos essês que ficam
fazendo partes intêgraotes do presentê contrato, independente de transcriçãoj e será realizado na forma
pancelada,

CLÁUSULÀ TERCEIRA . Íx) VALOR E PNEçO§:
O valor total dêstê contrato, a base do preço proposto, é dê Rg 69.477,@ (SESSENTA E NOVE f.UL E

QUATROCEÍITOS Ê DEZESSETE Mrt REArS).
Reprêsentado por: 10 x R$ 6.94!,70,
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cúusulA QUÁRTA - Do REAlusrar'tEÍ{To:
Os preços contratados são fixos e ireajustávêis pelo período de um ano, êxceto para os casos previstos
no Art. 65, §§ 5e e 6e, dã Lei 8.666/93.
Ocorrendo o desequllÍbrlo econônico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as
partes pactuanam inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, mediante
conprovação docunental e requerinento expnesso do Contratado.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do contratado, os pneços poderão sofrer
reajuste após o internegno de um ano, na mesmã proponção da variação verificâda no IPCA-IBGE acumulado,
iniciadas e concluídas após a ocorência da anualldade.
Nos reajustes subsequêntes ao primeiro, o intêrregno mínimo de un ano será contado a partir dos efeitos
fi.nanceiros do úItlno reajuste.
No caso de atraso ou nâo divulgação do índice de reajustamento, o Contratante paganá ao Contratado a
impo.tância calculada pela última vaniação conhecidâ, Iiquidando a diferença correspondente tão logo
seja divulgado o índice definitivo, Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo
referente ao neajustamento de preços do valor remanêscente, sempae que este oconner.
Nas aferições finais, o índice atualizado para reajuste será, obrigatoniamente, o definitivo.
caso o índice estabelecj.do para reajustamento venha a sen extinto ou de qualquer forma não possa mais
ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a sen determinado pela legislação então em

vigor.
l{a ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo Índice oficial para
o reajustamento do preço do valor remanescente, pon meio de terÍo aditivo.
O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

cúusULA QUII{TA - DA DoTAçÃo:
As despesas correnão pon conta da sêguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos do Municíplo de Duas Estradas:
04. oo - !2, 306, 2003. 2009 - ogrogoo.or - 3. 3. 90, 30, oL
04, ag - 72, 396. 2003, 2099 - r220goo. o! - 3. 3.90. 39.01

CLÁUsULA SEXTA - DO PAGAüEIJTO:

O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo rêgular, da seguinte maneira:
lilensalmente, para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento de cadê parcela.

cút suLA sÉTriA - Dos PRAizos:
o prazo máximo para a execução do objeto ora contratado, que admite prorrogação nas condiçôes e
hipóteses previstas no Art, 57, §1", da Lei 8.666/91, está abaixo indicado e será considerado da
assinatunâ do Contrâto:

Entrega: 5 (cinco) dias.
A vigência do presente contrato será determinada: até o +ínal do exercÍcio financeiro de 292L,
considerado da data de sua assinatura.

CúUSULA OTTAVA - OA5 OSRIGAçÕES DO COiITRATA'{TE:
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivanente realizado, de acordo com as respectivas
cláusulas do presente contrato.;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecÍmento contratado;
c - I'lotificar o contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade de pnoduto
fornecido, exercendo a mais anpla e completa fiscalização, o que não €xime o contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais;
d - Designar repnesentantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos temlcs da norma
vigente, especialmênte para acompanhar e fiscallzar a sua exêcução, respectivamente, permitida a

contnatação de terceiros para assistência e subsídio de informaçôes pertinentes â essas atribuições.

CLÁUSULA I{OI'IA - DAS OBRIGAçÕES OO CO TRATADO:
a - Executar devldamente o fornêcimento dêscrito na c1áusu1a correspondente do pnesente contrato,
dentro dos melhores panâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo dê atlvidade relacionada ao

objeto contratual, com observância aos prazos estlpuladosj
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaçôes concernentes à legislação fiscal, civil,
tributária e tnabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assunidos, a qualquer títu1o,
perante seus fornêcedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o
represente integralmente em todos os seus atos;
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contnatante devendo prestar os informes e es€larecimentos
solicitados;
e - será responsávêl pelgs danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua

culpa ou dolo na execução do contrato, não êxcluindo ou reduzindo essa nesponsabilidade a fiscalização
ou o acompanhamento pelo órgão interessado;



f - Não ceder, trensferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o
conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - Ilanter, durante ã vigência do €ontrato, em compatibilidade coín as obrigações assumidas, todas as
condições de habi.lltação e qualificação exigidas no respectivo processo licitàtório, aprêsêntando ao
Contnatante os docunentos nêcêssários, sempre que solicitadoi

cLíusuLA DÉCIIA. DA ALTERÂçÃo E RÊsclsÃo:
Este contrato poderá ser alterado com a devidâ justificativa, unilateralmerfte pela Contratante 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 Lei 8.666/93.
o contrãtado fica obnigado a aceitar nas nesmas condições contrãtuais, os acréscimgs ou supressõe5 que
se fizerêm nas compras, até o respectLvo li.mite fixado no Art. 65, §1. da Lei no 8,666/93. Nênhum
acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, saldo as sup.essões resultantes de acordo
celebrado entre os contratantes.

CúUSULÂ DÉCII.IA PRIiIEIRÂ . Do RECEBIiIEiITo:
Executado o presente contrato e obsenvadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas os
procedimento e prazos para receber o seu objeto pelo contratante obedece.ão, conforme o caso, as
disposições dos Ants. 73 a 76, da Lei no 8.666/93.

CLÁUSULA DÉGIHA SÊGU DA - DAS PETTALIDADÉS:

A recusa injusta en deixar de cunprir as obrigaçôes assumidas e prêceitos Iegais, sujeitãrá o
Contratado, garantida a prévia defesâ, às seguintes penâlidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei
a.666/93: a - advertência; b - multa de mora de o,5% (zeto vÍrgul.a cinco por cento) aplicada sobre o
valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inÍcio ou na execução do objeto ora contratado; c -
multa de fO% (dez por cento) sobre o vâlon contratado pela inexecução total ou parcial do contnato; d -
suspensão temporária de participar em licitação e impedinento de contratar com a Adminlstração, por
prazo de até 02 (dois) anos; e - declaração de inidoneidade pãra licitar ou contratar cofl a
Administração Pública enquanto perdurarem os ílotivos dete.ninantes da punição ou até que seja promovida
sua rêabilitação perantê a própria autoridade que aplicou a penalidadei f - simultaneanente, quãlquer
das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93.

cúusulÁ DÉcr[À ÍEncErRÀ - DA corpEirsaçÂo flllÂÍ{cErRÂ:
Nos casos de eventuais atrasos de paganento nos têrmos deste instrunento, e desde que o Contratado não
tenha concorrido de alguma fonma para o atraso, será admitlda a compensação financeira, devida desde a
data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pãgãmento da parcela. 0s
encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagaDento serão calculados com utilização da seguinte
fórmula:EÀt=NxVPxf,onde:Ell=encargosmoratórios;N=númerodediasentreadataprevistapara
opagamentoeadoefetivopagamento;VP=valordaparcelaêserpaga;eI=índicedecompensação
financeira, assim apurado: Í = (ÍX/lOO) /365, sendo Tx = pencentual do IPCA-IBGE acumulado nos últinos
doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Fed€ra1 que o substitua. Na hipótese
do referido Índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma
não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela
legislação então em vigo..

cúusULA DÉcItItÂ QUARTÂ - m FoRo:
Para dirinir as questões decorrentês deste contrato, as pantes elegem o Foro da Conarca de Guarabira.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato en o2(duas) vias, o qual vai assinado
pelas partes e por duas testemunhas.

Duas Estnadas

PELO CONTRATANTE

PB, 03 de Março de 2021.

TESTEMUNHAS

Prefeita constitucional
o90.497 ,504-49
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