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TERI4O CÊ 
',OI{TRAÍO QUÊ ENIR' SI CELEBRA},I A PREFEITSRÂ {., ICTPAL OE CÜÁ5 ESTRÂDASE ÂDEI'IÍR LOUREI.IçO DE Á'IORII|, PARÁ FORNECII'IEI.ITO COIITORI.ÍE DISCRII4TNÁDO NESTF

rN>i,iL,TrN U NA rúFnA AbArÁu:

'.lJ 9.{'"ei:: r_'.:r i"re:.Ta pi:':(ild_ is aii:i-:., Jr iiE .1..c- pRtÉtrr!D^Â ;,*-sJrarpÂL gs }rJÂ: rsrRFJÂgR!a 4j3 cO4ér4la, 2l _ Cen!.c Dutrs Esi:.3Caç - ?8, cr{F-r n.2 43.",9.7.511,/AAg1-!.6, neste 3to ,"ep.e5entrd30e1. Prefeita lovce RenaIl)/ Feljx Nunes. Brasileira. !oltêi.a, Funcionaria publica. residente edomiciliada nê Frzenda 5ão Frafi(iscor SN, Zona Rural Dua5 Estrêdas - pB, CpF ne Agg.4g1 ,5g4_46,Cartelra de fdenti.têdE ne 3.576.5'IZ 55p, doravante si.mples,neote CONTRÂTANTE, e do ôutro lado ÀDEilIR
LOUBEI'IÇO DE AI{ORIÍiI - SIT1O UT]NI:I, O9. ZONA RURIL . TlULUN6U . PB, CNP] N9 26.607.4g9/AAgtO;,
doràvante simpiêsmente CC,ilÍnaTADA, {iê{idíram as partes aontratanies assinar o presên:e contnatô, ô q!âI
>e reger'á oelas "1áu:u.1.::s < a,rIi;Ções :eg,iri-res:

{ráq§!L_4 p8ÍüE!,Ej - OOS F!!t{lÁr.§r!ros:
Este co.t.'ato decor.e da licitaç;ô modalidâdê Preg;o Presênçial .e 

^AAA6/2927, 
processada nos te.o.rs daLei Fedenâ1 ns 16.526, dê 17 de lulho de 2OO2 e subsidíàriêmentê a Lei Fedê.ôl no 8.666, de 21 de lu.ho

de 1991; Lei compreínentar ,e 'l-23, de 14 de dezenb.o de 2ao6; De<reto Federal nÉ j,g.g24, de 2€ de
s€têlilbro de 2Ô1s; e legiSlaíão pê.tjnêôte, aônsideradãs ás alterâções pôsteriores dãs refêaidõs normês,

.LÃUSULÀ SÊGUIiDA - DÔ 0A]ÉÍ6:
o pi'a§e-iiiê aont;_iiiü tÊin Dca objêic: Âq.:ii5içãô dÊ ÊêixÊ isnÊi-Ir,.1.. 6éneío ô1,6Êniialn p€i+aívcl J Dêia
di3trjhi.liçãô Êrêt!jta à pr?{l.Làção .cnpaovadêmerte aêrentêJ n; Seãlânê çêêt-.

0 foaneci*ento deverá sea exeçiltado riggrosamente de êaordo (on a5 condj.Ções exDressas neste
instrumento, proposta apresefltada, especiÍiaações tÉ(nicas . orres pondentes ) pr(]cesso de licita(ão
ftodôlidedê Pregão Prêsêr(ial, n! gago6/ 2A27 e i.nst.uçôes dó aont.atãnte, documentos esses que ficàm
fazendo partes iniegrantes do p.esente contratoJ Índependênte cc transcrição; ê lerá realizâdo na forma
parceiaua.

CLÁ,.J5ULA TgRagrRA SO r'Âtgq 5 +ggç99:
0 '-,;r1.r tctel dette ..nt.at., e hase dê pr.-,ço proeosto. e de Rg l5-549,99 (fFÍNTÂ E CT,ÀlCô rltI t- !
SEISCENTOS E qUARENIÂ REAISI,

VALOi
U!!ITÁRIO

o1

Peirê, tipo (orviíê; inteiro, conSêlado, com ou
sen vlscerãs, com ês(ama9, aàLlriã e aãbeçr,
irê1à" j. . ,.': . 6Jn d . I 18 L.d. -ii,i ,..i, . i
ãênêro í,êvená estâ (orÍ idefitificêcão- maraa e
caricrbos oficiài! úe aco.do com as Fortirrias do
lilinisterio dã Âqri.u1lura e dâ A\VIsA; embaLàdo
em !ô:iras de 2ü ig du *perior. ô rona.;tadê
daver.j trazêr . ir:cdut. âaccdiaicr3ã,Jo 

=nveidulo tipo frigorifico e pe.manerEr ro 1.,.r1
indi.ado pelo leto: denàndânte àté À entreta

P TSCAL

l. aea

11,88 15.646,6ú

cLÁrJsuLÂ qua8rÀ - oo REÀlusÍrüENÍo:
os p.eços contratâdos 9ão Íj.xos e i.teajustáveis pelo periôdo de uÍt ano, êxcêto pêra os câ5os preví!tos
no Àrt. 65, §§ 5! e 6e, da Le! 8,666/93.
Ocorrendo o aiesequjlíbrio eaonômico-finafi€eiro do contaata!, poCeí'á ser aestÉbelecida a rê14çãü quê a§
partes pactllôra,n lniaiêioeflte, nôs terilos oô Ârt. 6i) Inciso _ji, Áiínea d, da Lei â.666/v;, nretJjar,ie
coftpaolrêÇão cjocúmeniai e nequerimento expresSo do Cônt.atado-

t-iê.^1 i.:+r-i^ d^ a^r+r)t-.lr .ace!^?a !:rrêa
.cJju5te :pas o inter.eên. de um 3nc, .3 mesíra p!-operçâo da vê.iação verificada lro IPIA-I8GE acúmuladoJ
inicjadas e conqluidas após a o<orrêncla da an!aIi.dade.
Nos reaiustes rubsequêntes ao prillleiao, o intêrreBno míhimo de l'tm ano sêrá contâdo ã pârtir dos efeitos
fi nd,l.l.i r^o5 dô ril-ino rêã1.'te-



No ca5o de atraso ou não divulgação do índice de reajustarlento, o Contratante pagará ao Contratado a
importância calculada pela últiltla variação conhecida, liquidando à diferença cornespondente tào logo
seja divulgado o lndice deflnitivo. FÍrà o contratado ôbrigado a apnesentar rBemórià de cálcu1o
referente ôo reâjustamento de preços do valor renanescente, sefltpre que este ocorrer.
Nas afêriÇ.*s flriais, o íídiaE ãtüã]izado pàrã ÍEajüstÊ seÍá, úb.igôtgri.amefit€, o dsti,iitivo.
caso o lndlae estâbelecido para reajustamento venha a ser exti.,to ou de qualquer foFDá não possa mêis
sar utí]i?â!lq, será adotãdo, êm s[bçtitnlção, o que vier a ser dêiennlnâdo pê]i l€gislação então em

vigor.
NÊ .u5ência de p.evlsão 1egãl quanto ao índice substituto, as pâl.tes êlêgeFão novo índice oficial pa.a
o neajustamento do preço do valor remanescente, por meio de terfio adltlvo.
O reajuste poderá ser realizado por apostilamento,

cúusul^ eurrlTA - DA ooraçÂo:
A5 de5Ê€5ô5 içi-ierão por rontô dô 3€€üintÊ dstação, rofisi"-ni€ do orçanÊ to vigeni€:
Recursos dê ltuíricipio dê Duâs EstFãd3s:
ao. oo - oa - 244 -2610. 2042 - 001096A. 9\ - ) - 3 - 90 - )2 - 07

cLÁusuLA SÊXÍÀ - OO PA6ÂüEi|TO:
0 pagamento será efetuado na Íesouraria do Contratante, nediante processo regular, dâ seguinte manelra:
En 01 ltranscorrido 36 diasj ou Írãis pârcelês dentro do êxercícío flnanceiro vigente, a cnitério do
ORC, a colitõ. do ôdiípleÍrento do objeio.

cuiusr-.Â sÉ!!!,!À - oos pRÂzos:
o prazo máximo pana a execução do qbjeto ora contnatado, que admite prorrogEÇão nâs condiçôes ê
hipótêses previstas no a.t, 57, §1o, dâ Lei A.666/93, está abaixo indicado e sel^á consldê.ado da
ãssinatura do Contrato:

Entrega: Imediata.
A vigência do presente contrâto será determinadâ: até o finâl do exêrcici.o financeiro de 2027,
consideràdo da data de suê assinatura.

CLÁUSULÀ CIÍAVA - OAS OBRIGAçõSS §O CO TM?ANÍÉ !

ã - EfetLrar o laBÀmênto re]âtivc ao {orne(J.nento efetjvaúe!1'e realirado, de êrocdo coI! !s .esFe(tlvês
c I áusul às do prcseíte contratoj
b - Pnoporcionar ao Contratado todos os meios fle€essári.os parê o fiel fornecimento contratado;
c - il,otificar o Contratàdo sobre qualquer irregularidade encontràda quanto à qualidade de p.oduto
fornecido, êxeicendo a nais ampla ê completa fi.gcalização, o que não exine o (ontratado de suas
responsaoiiídades contiatuais e fegais;
d - Designar rep.esentante5 (om atri.t uições de G€stor e Fiscal deste (ontrato, nos teroos da noría
vigente, êspe.ialmente paiê ôcontpãshã.- e fis(ali:êr- â 5úô €xecução, rêspeciivàmêntê, pe.mitidê â

contratação ce terceiror pana argistância e subsÍdio de iiformaçôes pertinentes a essas atribuiçôes.

CúUSULÂ Mf,IA . DAS OBRIGÂçõES DO C(XÍTAÍÂOOI
a - Êxêcutar devidanente o Íornecimento descrlto na CIáusuIa corrêspondênte do presente contrato,
dent.o dôs mêlhores parámet.os de qualidade estabelecidos para o ràmo de atividadê relacionada âo

objeto contratual, com observán(ia aos pràzos estipuladosi
b - fiesponsabiliza.-se por todos os ônus e gbrigações concernentes à legi5iação f15câ1, civii,
t.ibutária € traLralhista, ben como por todas as despesas e compromissos àssumidos, a qualquer tÍtulo,
per:nte .iL.s fc.secedcres ou te..eií's5 €!r .aaã9 dê exea§ção dc cbjetc acnt!'atêdo;
c - Haotei p.eposto càpacitado e idôneo, aceito pelo (ont!'atante, quando da execução do contrato, quê o
represente integralmente em todos os seus atos;
d - Pernitir e íaciLitar a fiscalÍzação do Contratante devendo prestar os informes e êsclareclmentos
sol.icitados;
e - 5€rá responsável pelos danos causados diretaírente ao Contratantê ou ã te, ceiros, dêcorrêntê§ dê sua

culpa ou dolo na execução do contrato, nâo exçluindo ou reduzindo essa responsabilidade ô fiscalização
ou o éeÕnipãnhãmeüto peio óngão irrtÉ,'e5sãdÕ;
f - Não cedê., tnansÍe.i. ou çúb-contratar, na todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sen o

conheciíletrto e a devida alto.iza{ão exgressa do Ccntrêtaotgj
g - t!ánter, durante a vigência do .ontrato, en conpatibilidade .on as obrigôções as5umidãs, todas as

condiÇões de habilitação e qualificação exigidas no eespe.tivo procêsso licitató.io, êpresentàndo ao

Contratante os documentos necêssários, Seopre que solicitado;

CLÁU§ULA DÉüNÀ - DA ALÍERAçÃI' Ê NÉSCIsÃO:
Este cont.ato pode.á se. alterado com a devida justiíicaiiva, unilateralnênte pela Cont.atante ou pof
ôcondo eftle ôs parte5, no5 cêro5 previstos no Artigô 65 e será regcindido, dê p1êne direito, con{ol.me

o dispostc nos Àrtigos 71 , JA e 79 dê Lei 8.666/9?.
O Contrãtâdo ficã ohnigado a aceitàr na§ nesmas aondiçõês (ontràtuaisl
se fÍzerem nas coínpra5, até o respectivo 1lnite ílxado no Art. 65,
acréscimo ou sup.essão poderá exceder o limite estabelecido, saldo as
celebrãdo êntre os contaataates-

CLÁiJSÚLÃ ÚÉCr-iiÀ ftiINEIRÁ - üo RE€ÉôITÊ TO:

os ãaréscimos ou supnessôes que

§1' da Lêi n' 8.666/93. Nenhum

Supressôes resultêntcs de âaordo



Executãdo o presente contrato ê observadas as condiçô€s de adimpleflento das obrigaçõeS pôctuâdas os
pÍ-ocedimento e prazos para .ecebe. o seu objeto pê1o Cont.atante obêdece.ão, conforme o casoj as
disposiçõ€s dos arts. /i a 15, óa Lei n" 8.666/91.

cúusulÀ üÉciÍ.,ia sÉfinDÂ - sÂs p€#ÂLiDÂDgs:
A recus.r injustô eír d€ixôf de .unp.ir ô5 obrigôções êssusidas ê pre.eitos lêgêí5, sujeitâ.á c
cq.rrtrotôdô, garant-ida Ê grévia dcfêçâ) às seguintes pênalidades previstas nos Âets- 86 e 87 da Lpi
8-666,/93: e - aóvertén.la; b) - nirlta de morâ de ô,59c (zero vÍrtsúla cinco por cento) aplicada sobre o
valor do cont.ato por dia de atrasg na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c -
multã de 1oX (dez por cento) sobre o valor contratado pelê inexecução total ou parciêl do contrato; d -
suspen5ão teoporária de pãrticipâr en licltação e impedinento de contratôr con a Adninistração, por
prazo de até S2 (cjois) anos; e - deciaração dê inidonêi.dâdê pâra lialtar GU contratar com a
Adoinistração Pública enquânto perdurarefl os motivos deterflinàntes da punição oü até que seja promovida
siiô reàbiiiiacão pei ante s Erópriõ âutoiiíâde que ãpllcou ô Êenalidâdê; f - siiDultâneamentÊ, qualqüÊi
das penã.Lidâdes cà5rveis +L,ndaírentãdas na Lêi 8.666/93,

CLÁUsuLÂ DÉcIÍiIÂ IERCEIRA - DA Co'lPE'{sAçÃo FI!úTCÉIRÁ:
Nos casos de eventuais âtrâsos de paganento no5 termos deste instrumento, ê desde que o Contratado não
tenha concorrÍdo de alguma forma para o atrãsoj será admitida a conpensâçâo íinanceira, devida desde a
data limite fixada pana o pagamento até ã data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. os
encarSos o.atórios devidos em razão do atraso no pagdoênto seráo caiculados coD utiiizàçáo da seguirte
fó 1ula: EH = tl x VP x I, onde: EH = encarBos noratórios; i{ = núúêro dê dias entie a data previ.sta para
opêgamentceadoefeti,vopegôoentojVP=valordêparcelêaserpaga;eI-irdi.{€deccmpersação
íi.!ânceira, êSsin apuràdo: Í = (ÍX/f]AO) /165, sêndo TX = pêrcêntual do IPCÂ-I86E acumul.ado nos últinos
doze Í.eses our na sua falta. uí1 ôovo índlce adotãdo DeIo Gove.no Fedêral quê o substituà. l'/â hipótese
do referido Índice estabelecido para a conpensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer fofilô
não possa mais ser utillzâdo, será adotado, en substituição, o que vier a ser determinado pela
legislação então em vigor-

(:LÁÜSuLÂ üÉCÍüÂ QuãRTÁ - Do foRo:
Parô dj.riftil- as questões decoÍ'reotes deste aontrato, as Êartes elegem o Foro da Conarca de 6üâiâbil.a.

E, por estaren de pleno acordo, foi lâvrado o presente cortrato ea â2(duas) viôs, ! qual vai assinado
pêfas partês e por duâs têstemunhas.

Duas Estradas - PB, 25 de l4arço de 2921.
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