
PREFETTURA I,II,$IICIPAL DE DtlÀS ESTRÂI»5

PREGÃO ELETRO{ICO NO 0là,p,SI2O22
PROCESSO ADiIIÍ{ISTRÁTII'O I{O 22O3O7PÉgí,f,ÉA

co{TRÁÍo te1 00921/ 2922- cPL

ÍÊR'IO DE COI'TRÁTO QIJE ENTRE SI CELEEM'4 A PREFEIÍURÁ I{ÀIICIPAL DE Í'T'AS ESTRÂOAS E

ADEI,IIR LOI',REÍ'IçO DE ÂI.IORII,I, PARA FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMÍNADO NESTE

IiISTRUMENTO t,IA FORHA AAAÍXO:

Pelo presente instruÍ,ento particular de contrato, de um lado PREFEITURÀ IIUÍ{ICIPAL DE DUAS ESÍRADAS - Rua
do Co éncio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, Cl{Pl ne OA.7A7,O72/W1-1O, neste ato representada pela
Prefeita loyce Renally Felix Nunes, Srasileira, Solteira, Funcionaria Publica, resldênte e domiciliada
na Fazenda São Francisco, 5N - Zona Rural - Duas Estradas - Pa, CPF ne O9O.4O7.5O4-4i, Carteira de
Identidade ôa 3,570.572 SSP, doravante simplesnente COI'ITMTANTE, e do outro lado ADEiUR LOt RÉl{çO DE

Â}0RIfi - SITIO UÍINGA, 00 - ZO{Á RLrR.AL - }tuLUt{GU - P8, CNPI ne 26,601,495/gàg1-06, doravante slmplesnente
CoNTMTADA, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas
e condiçôes seguintes:

CIÁUSULA PRIITEIRA . oos FU DAIIEITOS:
Este contrato dêco.re da licitação niodalidade Pregão Eletnônico na WOOa/2O22, processada nos tenmos dô
Lei Federal ne 10.520, de 17 de Julho de 2@2 e subsidiarlamente a Lei Federal no 8.666, de 21 de lunho
de 1993; Lei CompleíÍentan ns 123, de 14 de dezembro de 2006; Decneto Federal n" 70.024, de 20 de Setembro
de 2919i e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das neferidas normas.

CIÁU9JLA SEAT{DA . DO O8]ETO:
0 presente contrato tem por objeto: Aquisiçâo de peixe congelado - gênero alinenticio perecÍve1 -, para
distribuição gratuita à população conprovadamente carente, na Semana Santa.

O forneciDento deverá ser executado rigorosamente de acordo con as condições exprêssas nêste instru[ento,
proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de licitação modalidade Pregão
Életrônico ne OOú8/2o22 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes
integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e sená realizado na forma pôrcelada.

CúUSULA TERCEIRA . Do vALoR E PnEços:
O vâlor total dest€ contrato, a base do preço proposto, é de R$ 47.965,@ (QUARENÍA E UM l4IL E NOVECEI{TOS

E SESSEÍ{TA Ê CINCO REAIS).

cóo. DrscRrüü{ÂçÃo
1 Peixe, tipo corviía: inteiro, congelado, coír ou sen

vísceras, coú êscafiãs, cauda e cabeça, pesando entre
aú g e 1 kt cada unidade- o tênero deverá está con
identj.ficacão, lÉrca e carifibos oficiais dê acordo coír
as Porta.iás do ltlinistério da agricultura e da ÂNylsa;
eobalado ea caixas de 20kg ou superio., O contratado
dêverá taâzer o produto acondicionado efi veícu]o tipo
Írigorí+íco e penÍaneaêr no loca1 indicado É1o setor
denandantê até a entrega total.

unID. QuaxT. P,|Í{ITÁRIo P. TOTÂL

KG 35@ a1,99 41.965,00
ITARCA

PESCAL

ÍotâI: 47.965,@

cúusuLA Qt ÂRTA - Do REATI STMEÍ{To Eil sEÍrTIDo EsÍRrTo:
No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a
importância calculada peLa últiÍE variação conhecida, liquidando a diferença connespondente tão logo
seja divulgado o Índice definitivo. Fica o Contratado obrigado ã apresentar memória de cálculo referentê
ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
Nas afêriçôes finaj.s, o ÍndÍce atualizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a sen extinto ou de qualquer forma não possa nais
ser utilizado, sená adotado, em substituiçâo, o que vier a ser determinado pela legislação então em
vigor.
Na ausência de previsão ]egal quanto ao Índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial para
o reajustamento do preço do valon neúanescente, por neio de termo aditivo.
O.eajuste poderá ser realizado por apostilamento.
Os pneços contratados são fixos e lrreajustáveis pelo perÍodo de um ano.



Dentro do prazo de vigência do contnato ê mediãnte solicitação do Contratado, os preços poderâo sofrer
reajustê após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verlficada no IPCÂ-IBGE acumulado,
iniciadas e concluídas âpós a ocorrên€ia da anualidadê.
Nos neajustes subsequentês ão prlmeiro, o interregno mínimo de um ano será €ontado a partlr dos efeitos
financeiros do último reajuste.

cúusULA QUIITA - DA DOTAçãO:
As despêsãs correrão por conta da segulnte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos Próprios do HunicÍpio:
tg,go - 04.244,2006.2042 - s@. - 3.3. .32.01.

CLÁUSI'LA SEXTA . OO PAGÂTIEIfiO:
O pagamento será efetuado mediante processo regulâr e êm observância às normas e pnocedimentos adotados
pêIo Contrãtante, da segulnte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do pêríodo de
adimplemento.

cúusULA SÉTIÉA - Dos PRÂzos I
O prazo máximo para a execução do objeto ora contnatado, que adnite prorogação nas condições e hipóteses
previstas no Art. 57, §1", da Lei A.666/93, está abaixo lndicado e será considerado da emissão do pedido
de conpra:

Entrega: Imedj-ata.
A vigência do presente contrato será dêteflrinada; 09 (nove) Ííeses, considerada da data de sua assinatura.

cúusuta orTAva - DÀs oBRTGAçõES Do co rRATAI{TE i
a - Efetuar o pagamento nelativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as respectivas
cIáusulas do presente contràto;
b - Proporcionâr ao Contratado todos os meios necessánios para o fiel fornecimento contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade de produto
fornecldo, exercendo a mais ampla e completa fiscalizâção, o que não exime o Contrâtado de suas
rêsponsabilidades contratuais e legais;
d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos ternos da nonÍa
vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, pernitida a
contratação de terceiros para assistêncla e subsÍdio de informações pertlnentes a essas atribuições.

CúUSULA oí{A - DAs oERIGAçõES m coTRATÂI,o:
a - Executar devidamente o fornecirnento descrito na Cláusu1a correspondente do presente contrato, dentro
dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividôde nelacionada ao objeto
contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obnj.gações concernentes à legislação fiscãl, civil, tributária
e trabalhista, bem coÍro por todas as despesas e comproÍtissos assumidos, a qualquer título, perante seus
fornecedores ou terceiros em razão dâ execução do objeto contnatado;
c - llanter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o
represente integralnente efl todos os seus atos;
d - Pernitir e facilitar a fiscalização do Contratantê devêndo prestan os informes e esclarecimentos
solicÍtados;
e - Será responsável pelos danos causados dipetamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscallzação
ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumênto, sen o
conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - l.lanter, durânte a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condiçôes de habilitaçâo e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao
Contratante os docunentos necessários, sempre que solicltado.i

cúusuLA DÉcrüa - DA aLTE&ÂçÃb E REscrsÃo:
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilatenalmentê pela Contratante ou por
acordo entre as partes, nos casos prevlstos no Artigo 65 e será rescindido, de pleno direito, conforne
o disposto nos Artigos 77,78 e 79 da Lei 8.666/93.
O Contratado fica obrlgado a aceitar nas nesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, §1" da Lei nô 8.666/93. NenhuÍr

acréscinp ou supnessão poderá exceder o limite estabelecido, saldo as supressões resultantes de acordo
celebrado entre os contratantes.

cúUsutÂ DÉCIüA PRIIEIRA - DO NECEBI Ê[TO:
Exêcutado o presente contrato e obsenvadas as condições de adinplenento das obrigaçôes pactuadas os
procedimento e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforne o caso, as
disposlções dos Arts, 73 a 76, da Lei nô 8.666/93,

cUfuJg,LA oÉCITU SEq,iI,A . DÂS PEIUILTÍ,ADES:
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado,



advertência; b - multa de mora de O,5% {zerc vírgu1a cinco por cento) aplicada sobne o valor do contrato
por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de lO% (dez
po. cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do cont.ato; d - suspensão ternporária
de participar em Iicitação e iopedimento de contratan colÍ a Mmlnistração, por prazo de até 02 (dois)
anos; e - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adninistração Púbtica enquanto
perdurarem os notivos deterninântes da punição ou âté que seja promovida sua reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade; f - simultaneanente, quaLquer das penalidades cabíveis
fundamentadas na Lei 8.666/93.

cúusuLA DÉcrÉa TERCETRA - oa corípEilsaçÂo Frrü[{cErM:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não
tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a

data limite fixada para o pagamento até a data corespondente ao efetivo pagamento da parcel.a. Os encargos
úo.atórios devidos em razão do atraso no pagamênto serão calculados com utilização da seguinte fórmu1a:
EM=NxVPxI,onde:EH=encargosmoratórios;N=númerodediasentreadataprevistaparaopaganento
e a do efetivo pagamento; VP = valor da parceLa a ser paga; e I = índice de compensação financeiea, assin
apurado; I = (fx/7OO) IaRDIí{ lloToMr4A - sÀO lO5É DoS CÂI4POS - SP /365, sendo Tx = percentual do IPCA-
IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, un novo Índice adotado pelo Governo Federal que
o substitua. Na hipótese do referido índice estabelêcido para a compênsação financêira vênha a ser
extinto ou de qualquer fonra não possa mals ser utilizado, será adotado, en substituição, o que vier a
ser deterninado pela legislação então em vigor.

cúusulA DÉcr[n QlraRTA - Do FoRo:
Para di.imir as questões decorrêntes deste contrato, as partes elegen o Foro da Comarca de Guarabira.

E, por estarem de pleno a(ondo, foi lavrado o presente contrato em o2(duas) vías, o qual vai assinado
pelas partes e por duas testemunhas.

Duas Estradas - PB, g4 de Abril de 2022.

TÉSTEMUXHAS
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Prefeita Constitucional
090.M7.504-40

PELO CONTRATADO

CNPJ | 26, 6OL. 495 / OOO7 - 96

PELO CONTRÂTANÍE

f nen, a
LOIJIEÍ{çO DE AIí)RII{


