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PRÊGÃo ELETRôilrco No @o6Llza22
PROCESSO ADI,IIÍ{ISTRATIVO IIO ?2OAO3PEo0OOI

CONTRÁTO Ne I OOOSA|aa22-CqL

TERI4O DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRM A PREFEITURA ÊIUNICIPAL OE DUAS ESÍRADAS
E KL COTTERCIO DE ALII.IEiITOS LÍDA., PARA FORNECIMENTO CONFORME D]SCRT INADO NESTE
INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um fado PREFEITURA IIIJ ICIPAL DE DUAS ESTRADAS -
Rua do comércio, 23 - Centro - Duas Estradas - P8, CNPI ne 08,'187 .o72/ooe1-10, neste ato .epresentada
pela Prefeita loyce Renally Felix Nunes, Brasileina, Solteina, Funcionaria publica, residente e
domiciliada na Fazenda 5ão Francisco, SN - Zona Rural - Duas Estradas - pB, CPF ne OgO.4O7 -504-40,
carteira de Identidade ne 3.57a.572 SSP, doravante simplesmente CoNTRATANTE, e do outro lado KL
COIiIERCIO DE ALIMENTOS LTDA. - IRAVESSA ]OAO DE FREITAS MOUZINHO, 5N . LO]A B - CENTBO . SERTÀOZINHO ,
PB, CNPJ ne 3a.O87 .485 /O@01-75, doravante simplesmente C0NÍRATADA, decidiram as partes contratantes
assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condiçóes seguintes:

cLÁusuLA pRrt4ErRÂ - Dos FUNDAT.1ENToS:

Este contrato decorre da licltação modalidade Pregão Eletrônico ne oooo!/ 2a22, processada nos termos da
Lêi Federal ne 1o.52o, dê 17 de lulho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federat í" 8.666, de 21 de lunho
de 1993; Lei Complementar ne )-23, de 14 de dezembro de 2O06; Decreto Federal n" L0.A24, de ZO de
setembro de 2079; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriorês das referidas normas.

cLÁusuLA SEGUÍ{DA - Do oBJÊTo:
0 presente contrato tem pon objeto: Aquisição parcelada de gêneros alimentÍcios diversos, que tem como
objetivo a composição de cestas báslcas para distribuição gnatuita aos munÍcipes que se encontram em
situação de vulnerabilídade social deste flunicÍpio, durante o exercício financeiro de 2022.

0 fonneci.flento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expTessas nêste
instrumento, pnoposta apresentada, especlflcações técnicas . orre s pondentes, processo cie licltaÇão
modalidade Pnegão Eletrônico ne ooooT/ 2a22 e instruçóes do contratante, documentos esses que ficam
fazendo partes integrantes do presente contrato, independênte de transcriçãoj e será realizado na forma
pancelada -

CLAUSULA TERCEIRÂ - DO VALOR E PREçOS:
O valor total deste contrato, a trase do pneço proposto, é de R$ 382.080,00 (ÍREZENTOS E OITENTA E DOIS
MIL E OITENTA REAI5).

EsrADo DÂ PAlaÍB,À
PRÊFEITUM I{I',T{ICIPAL DE DUAS ESTMDAS

. DrscRr}rrNAçÃo íaRcÂ uNrD.
AçÚCAR rêfinado aíorfo de pnimeirâ quâ1idade. Obtido ALEGRE Kg
da cana de açúcar, com aspecto, cor, cheiro próprios,
sabor doce, com teor de sãcarose ,nínimo de 99%P/P e
urnidâde máximá de O,3%P/P, sem feflnentâÇão, isento de
sujidades, panasitas, materlals terrosos e det.itos
aninais ou vegetais. €nbêlado em sacos ptásticos
Íntegnos hermeticamente fechâdos contendo 1 kg,
àcondicionàoos en íardos làcràoos. A erhbalagem deverà 1contêr externdmenLe os dados de identifi(açào, J ,
pno(edenciê, iníorÍaçôps nut-icjondis, nunero dê \ lX-

, data validade, quantidade do produto dêlote. dàtà vàliddde, quanLioade do p-oduto de d.oroo \l"cor ê Resol.uçáo 12l78 dd f\NpA. O p"oduto deverá \
êpnesêntàr validdoe fl-LniTa oe seis meses à partir dà J

data dê entrega na unidade nequisitante.
2 ÁRROZ pãrboilizado, tipo I, 1ongo, constituídos de KIKÁ

grãos inteiros, com teor de umidade máximê de 15%
isento de sujidadês e materiaÍs estrãnhos, embâ]âgem
de 1Kg em sacos p]ásticos transpâaêntes êtóxicos,
linpos não vioiados, resistentes que garantan a

do prodúto ãté o momento do consumo
, em fardos lacrados. A enbalagerÍ deverá

contea externamente os dados de identificação e
procedên.ia, infonmação nutricional, núneno do Lote,
data dê vâlidade, quêntidàde do produto dê ácordo com
â Resolução a2/7A da CNNPA. O produto deverá
âpnesentan validade mínima de seis meses ê partir dâ



datà da entregâ nâ unidadê requisitante.
3 BIçCOITO CREA}1 CRACKER, con 4OO E, ê.ondicionado em TODESCHINI unidade 9600 1,49f

êfibâIê8em dupla, original do fabricante, cofi dados dê f:
identificação do produto, datã de fabricação e prazo 1l
de validãde, de àcordo com ã Resolução 12178 da .1,

CNNPÀ. \
4 CAFÉ torrado e moÍdo de primeira qualidade, com 256 PUR0 Unidâde 9600 6,20

g, acondicionado en eflbalagem original do fabricêntê,
com dados de identificação do produto, data de
{abricôÇão e prôzo d€ validade de acordo .om a
Resolução 12178 da CNNPA. 0 produto deverá ter o seio
de pureza da Associação Brasileira da Indústria do
Caíe - ABTC.

5 FÂRINHÀ DE MÂNDIOCA, tornadà, de primeira qualidadê, D0 S1ÍÍ0 Kg 960A 3,99 3A.3O4,OO
seca, fina, branca, composição nütricional mínima:
82% de carboidrâtos e 32O kcal, com aspecto, €or,
chei.o e sêbor própnios, com ausênciâ dê umidêde,
isento de sujidades, panasitas e larvas. Embalagem de
1kg, em sacos pIásticos transpârentes, limpos, não
violados, aesistentes que garantam a integridade do
produto âté o monento do consuíno de acordo com a
Resol.ução 12178 da CNNPÂ.

7 FLOCOS DE ItILHO pré co?ido, amarefo, co$ aspecto, GOSTOSINHO Unidade 192OO 1,67 a).Ô64,96
con, cheÍao, e sêbor próprios com ausência de
umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades,
parasitas e larvas. Eftbalâgem de 500 g. Em sacos
plásticos transparentes e atóxi.os, l impos, não

82% de carboidrâtos e 32O kcal, com aspecto, €or,
chei.o e sêbor própnios, com ausênciâ dê umidêde,
isento de sujidades, panasitas e larvas. Embalagem de
1kg, em sacos pIásticos transpârentes, limpos, não

violados, resistentes que garântâft ô integração do
produto até o nomento do consumo acondicionâdo em
fardos lacrados. Á embalagem deverá conter

Caíe - ABTC.

5 FÂRINHÀ DE MÂNDIOCA, tornadà, de primeira qualidadê, D0 S1ÍÍ0 Kg 960A 3,99 3A.3O4,OO
seca, fina, branca, composição nütricional mínima:
xrq dê.a.h^ia.,t

Kg 960A

externamente os dados dê rJà"tlr?rça.-ã pÀ."aãrli"
informâção nutricionalJ númel.o do lote, dataão nutricional, númel.o do lote, data de

, quantidade do produto de aco.do co,n a

t unldade requt 9ttante.
PÓ INTEGRAL, .ontendo no nÍnimo 26% de ÍHIGUINHo Unidade Aaoa s,72

embafado em làtas de folha de f]ândres ou
1i,npo, isenta de fearugem não anassadas,
rsr ou em pacotes pIásticos aluÍÍinizados,
ão violados, nesistentes, que gãràntam a

le do paoduto até o momento do consuno,
o ítlínimo 2AO g. Acondicionados em fardos
ou em caixâ de papelão Iiflpa, íntegra e

8

ão !2/'1a Ca CNNPA. O produto devená apnêsêntar
e mÍnimã de seis meses a partlr da data da
. nã Lnidade -eqLlisítànte.
EM PÓ INTEGRAL, .ontendo no nÍnimo 26% de ÍHIGUINHo Unidade Aaoa s,72 27.456,oo
r, embafado em làtas de folha de f]ândres ou

1i,npo, isenta de fearugem não anassadas,
rsr ou em pacotes pIásticos aluÍÍinizados,

não violados, nesistentes, que gãràntam

. A embalagem deverá contea externamente
de identificação e procêdência,

, nÚmero do lote, data de validade,
do produto. o pnoduto deverá te.

Ministério da Agricuftura e/ou llinistério
, âpresentar validade mínima de seis meses

da data da entrega na unidade requisitante.
vitaminado, tipo espaguete, cor âÍÍare1a

pelo afiassamento dê farinha de trigo especial,
e demais substâncias permitidôs, isenta

artificiais, sujidades, pàrasitas, adíni
máxinâ de 13%, embâlagem de 500 g, em

transparentes e atóxicos, limpos

2,36 45.372,OO

I

I
I

I
l

i
I
i

, resistentes que garantam a intêgridade
êté o moríento do consumo. Ácondicioíâdo

lacrados. De âcordo com a Resolução 12/78
o produto deve.á apre5êntar vãIidade mínima

rnêsês a partlc da data da êntrega na

vegetal de primeira qualidade
em ehbalagem de 500 g, original

, com dados de fabricãção e prazo
ade de acordo com a ResoluÇão 12178 da CNNPA-

DE SolA .efinado, einbafado em latas ou gârraí
icas liflpas, isentas de ferruge,n, amassaduras
estofamentos, resistentes, que garêntafl

de pnoduto âté o momento do consuflo
90O ml. Á embala8em deverá

os dados de identificação e procedência,
nutricionêl, número do lote, data

, quantidade do produto. O produto deverá
no ,"linistério da agri.ultura e/ou

4804

da Saúde, apresentãr validàde mÍnimê dê se-is fieses a



CLÁUSULA QUARTA . DO REA]USTAI4ENTO EIiT SÊ TTDO ESTRITO:
Os preços contnatàdos são fixos ê irreajustáveis pelo período de um ano, exceto para os casos prêvistos
no Art. 65, §§ 5e ê 6e, da Lei A.666/93.
Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeino do contrato, podetá ser restabelecida a relação que as
partes pactuaram inÍcia.Imente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alinea d, da Lei a.666/91, mediante
comprovação documental e requenimento expresso do Contratãdo.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer
neajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA-IBGE acumulado,
iniciadas e concluídas após a ocorrência da anuà1idãdê.
Nos reajustes subsequentes ao primelro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos êfeitos
financeiros do ú1timo reajuste.
No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustâmento, o CoítrataÍ\te pagaiá ac Contratado a
importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo
seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrígado a apresefltar memónla de cáfcu10
referente ao reajustamento de preços do valor remanescenter sempre que este ocorrer.
Nas aferições finais, o Índice atualizado para reajuste será, ob.igatoriamente, o definitivo.
caso o índice estabelecido para reajusta,nênto venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais
ser utilizado, será adotado, ein substituição, o que vier a ser deterÍninàdo pela legislação então efl
vigor.
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo indice oficial para
o aeajustamento do preço do valon nemanescente, por meio dê termo aditivo.
O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

CLÁUSULA QUINTA . DA DOTAçÃO:
As despesas connerão po. conta da seguinte dotação, constante do orÇamento vigente:
Recursos do iYuni.cÍpio de Duas Estnadas:
10.oo - oa-2M.2006 "2042 - 500. - 3.3.94.f2.o1

CLÁUSULA SEXTA - DO PA6A ENTO:

O pagamento será efetuado na Íesourarla do Contnatante, mediante processo negular, da seguinte maneira:
Mensalmente, para ocorrer no prazo de trinta dlas, contados do perÍodo de adimplemento de cada parcela.

CLÁUSULA SÉÍIIIÀ . DOS PRAZOS:
O prazo ÍÍáxiúo para a exÊcução do objeto o.a contratado, que admite prorrogação flas condições e
hipóteses previstas no Art. 57, §1", da Lei a.666/93, está abaixo lndicado e 5erá considerado da
assinatura do Contnato:

Entrega: 5 (cinco) dias.
A vlgência do pnesente contrato será determinada: 11 (onze) meses, considerada da data de sua
assinatura.

CúUSULA oÍTAVA . DAs oERIGAçõES Do coNTRÂTÂ TE:
a - Efetuar o pagaflento relativo ao fornecimento efetivamente .ealizado, de acordo com as respectivas
cláusulas do presente contrato;
b - Paoporcionaa ao contrataCo todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquen inregularidade encontnada quanto à quêlidade de produto
fornecido, exercendo a nais ampla e completa fis.alizêção, o que não exime o contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais;
d - Designar representantes con atribuições de Gestor e Fiscal destê contrato, nos termos da norma
vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a

contratação de terceiros pana assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atrlbuições.

CLÁUsULA NONÂ - DAS OBRIGAçÕES DO CONTRATADO:

a - Executar devidamente o fornecimento descrito na C1áusu1a correspondente do presente contTato,
dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade nelacionada ao
objeto contnatual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizãn-sê por todos os ônus e obrigações concernêntes à legislação fiscal, ci
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assunidos, a qualquer tí
perante seus fornecedores ou terceiros em nazão da êxêcução do objeto contratêdo;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo contratante, quando da execução do
represente integralmente em todos os seus atos;
d - Permitir e facilita. a fiscalização do Contnatante devendo prestar os informes e

solicitados;

violados, resistentes que garantàm a integridade do
produto ãté o monento do consumo. Com dados de
ldentificação do p.oduto, data de fabricação e prâzo
de validade. O p.oduto deve.á ter rêgistro no
lilinistério da Agricultura e/ou llinistério da Saúde.
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e - Será responsáve] pelos danos causados di.etamente ao Contratante ou a têrceiros, dec

culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade ê

ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, tnansferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste
conhecimento e a devida autorização êxprêssa do Contratante;
g - manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigaçôes assumidas,
condiçôes de habilitação e qualificação exigidas no respectivo procêsso licitatório, apresentando ao
Contratante os documentos nece5sários, sempre que solicitado;

cu{usulÂ DÉcrr,rÂ - DA aLTEMçÃo E REscrsÂo:
Estê contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pela Contratante ou por
acordo entre as pãrtes, nos casos previstos no Artigo 65 e sená rescindido, de plêno direito, conforme
o disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei A.666/93.
O Contratado fíca obrigado a acei.tar nas nesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressôes que
se fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, §1" da Lei Do 8-666/93. Nenhun
acrésci.mo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, saldo as supressões resultantes de acordo
celebrado entre os contratantes,

CúUSULA DÉCIüA PRIIiIEIRA - DO RECEBTIENTo:
Executado o presente contrato e observadas as condiçóes dê adimplemento dãs obrigações pactuadas os
procedimento e prazos para receber o seu objeto pelo contratante obedecerão, conforne o caso, as
disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei no 8.666/93.

CL/ÚSULA OÉCIIiI/I SEGUiIDA - DAs PE ALIDÂDES:
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei
8-666/93t a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero vÍrgula cinco pon cento) aplicada sobre o
valon do contrato por dia de atnaso na entrega, no Ínício ou na execução do objeto ora contratado; c -
multa de 70% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d -
suspensão tenporánia de participar em licitação e impedimento de cont.atar com a Administração, por
prazo de até 02 (dois) anos; e - decla.ação de inidoneidade para llcitar ou contratar com a
Adninistração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até qu€ seja promovida
sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidadei f - simultanêamente, qualquer
das penalídades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCI}iA TERCEIRA - DA CO,IPENSAçÃO FIMT{CEIRÂ:
Nos casos de eventuais atrãsos de pagamento nos ter[os deste instnumento, e desde que o Cohtratado não
tenha concoffido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação fLnanceira, devida desde a
data limite fixada para o paganento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. os
encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento senão calculados com utilização da seguinte
fórmula:EM=NxVPxI,onde:EM=encargosmonatórios.;N=númerodediasentreadatapnevistapara
opagamentoeadoefetivopagamento;VP=valordaparcelaaserpaga;eI=Índicedecompensação
financeira, assim apurado: f = (ÍX/LOO) /365, sendo ÍX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos úItimos
doze íleses ou, na sua falta, un novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. I'ta 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 deterrninado pela
Iegislação então em vigor.

cúusuLA DÉcrriÂ QlraRTA - Do FoRo:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da comanca de Guarabira,

E, por estaren de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em o2(duas) vias, o qual vai assinado
pefas partes e por duas testemunhas.

Duas Estradas - PB, A3 de Feverelro de 2922.

TESTEMUNHAS

Y FELIXôtl n(5 Pnefeitê constitucional
090.407.504-40

nq.D5,k\
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