
ESTÁIXT DA PARAÍBA
PREFEITUNA Í{fiICIPAL Í}E ÍX,ÀS ESTRÀT»s

PREGfu ELETRô ICO NO WSI2O22
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COTTRATO e.. W22|2A2-CPL

TERa{) D€ CO{TRÂTO QUE EÍ{TRE SI CELEBMTI A PREFETTURA ,,tttICIPAL DE DlrÀs ESTRAITA.S E

o{RrsTrrÍtty üARolA EIRELI, PARA FORNECT ENTO CONFOR}IE DTSCRTMTNÁDO i{E5TE
INSTRU}iEI{TO IIA FOR"A ABÁIXO:

Pelo presente instruDerÊo particular de contrato, de un lado PREFEIIUIA JÍIICIPÂL DE ÍtUÂS ESTRAITAS - Rua

do Corércio, 23 - centro - Duas Estradas - PB, CÍ{Pl ne O8.787.O!2lOoo1-1o, neste ato representada pela
Prefeita loyce Renally Felix unês, Brasileira, solteira, Funcionaria Publica, residente e domicilÍada
na Fazenda São Francisco, SN - zona Rural - Duas Estradas - PB, cPF ne 60.47 -5O4'M, Carteira de
Identidade ne 3.t79.572 SSP, doravante simplesnente CONTRATAI{TE, e do outro lado CHRISÍIÂ|Ü|Y IÂROIA
EIRELI - AV IPI{SENK)R ALÍIIEIDA, 2Lg - LOJA 1 - JAq'ARIBE . ]OíTO PESSOA - PB, CÍ{P] Ng 04.462.6A710@I.3A,
doravante simplesmente COI{TRATADA, decidiram as partes contratalrtes assinar o presente contrato, o qual
se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁI.|sULA PRIIETRA . DÍ'§ FIX'ÂI'ETTÍ' T

Este contrato decorre da licitação nodalidade Pregão Eletrônico ne OgOO5l2O22, processada nos temEs da
Lei Federal ne 10.520, de 17 de fulho de 20€2 e subsidiarianente a Lei Federal no 8.666, dê 21 de lunho
de 1993; Lei Conple entar ns 123, de 14 de dezenbro de 2006; Decreto Federal n" tg.g24, de 20 de Setenbro
de 2oL9i e legislação pertinente, consideradas as alterações posteri.ores das referidas norías.

CLií!'SULA SEGUM'A - Ix, Í'B]ÊTO:
o presente contrato ten por objeto: Aquisição parcelada de gênerros alinentícios diversos - perecÍveis e
não perecÍveis - destinados à nerenda escolar, nediante requisição diária ê/ou periódica, para a

Secretaria de Educação deste ilunicípio.

O forneciBento deverá ser executado rigorosamente dê acordo cor as condições expressas neste instruEento,
proposta aprêsêntada, especificações técnicas correspondentes, processo de licitação nodalidade Pregão
Eletrônico Be gOAOSl2g22 e instruções do Contratante, documentos esses que fi.caF fãzendo partes
integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e será reâlizado na forma pãrcelada.

CLÁJSULA TERCEIRA - Íx, VÂLOR E PREçOST

O valor total deste contrato, a bãsê do preço proposto, é de RS 61.2 ,OO (SÊSSENTA E Ult ti[L E ÍXJZEÍ{TOS

E SESSEI{TA E QIJATRO REAIS).

DrscRrxr{ÀçÃo
oLÀTÀDc EM PÓ, instantâneo, em pc1-es de 4 3CCRÀÇÔE5

gâncÀ

Acondicionado em eml,alaqen ôriginal

data de fabricaÇão e p.azo dê validade.
CRISTÀI TRITURÀDo, de 1 KG. de

com dados de identificação

!:mtralagem plástica, livre
ÀIEGRg

con dados de iden-,iilcâção do produto,

embàfagen resislêntendicionando embàfagen resislênte
nsparcntê. À eflüalagem secundária deve ser eÍr
oblocos, p1ásticos ê ] inpos -

oz PÀRBCLI ZÀDC, longo Íino, :ipo 1, cor, 1 KG. KIKÀ
ndicionado en enüalaqem plástica origanal. do
r:lcante, com dados de iderLificaçào do
duLo, data ce íabricação e prazc de validade,
acordo com a Rêsolução 12118 da CNNPÀ-

IÀ EM ELCCOS, 1001 ratural, ser' aCiLivos ou MÀRIZÀ
servanLês, em lata com aproximadmenLe 500 G,

aÍassàduras perfeir-o êstado de
serwaÇão. Àcondicionadâ em eÍüalagem original
fabricante, com dados de ícientificaÇão do

duto, data de fabricação e prazo de val-idade,
acordo com a Resoluçào 12l18 da CNNPÀ-

JÀO MÀCÀssÀR, pr:imeira qrelidade, con 1 KG, TIC JOSÀ
ndi cionado embalaqem criginal do

r4.080,

400

cHRtsIANNy MAROJA EtRÉLt:O44626870001 33 ffixlt::l1Hfl1)asltHmsneruruv 
umorn

con a Rcsolução 12178 da CNNPÀ

\. oiaúdo- nôvo. de l" qualia2giaúdo. nôvo, qualidâde, sem CEÀSÀ
pÍãzo de walidade sêmanal,

3,991

Kg

I

1,t4

Kg

4

2-742,OO



fabricante, com dados de identificaÇão do
produto, data de fabrícaÇão e prazo de validade.
O ploduto deverá ter registro no Minis!ério cla
Àgricu.Iture e/ou Ministério da Saúdê.

26 EEI.IÃo PRETo, com 1 KG. Ãcondicionado êln embalagêm
de polipropileno transparente, original do
fabricante, com dados de identificaÇão do
produto, data de fabricação ê prazo de vaficlade.
O produto deverá ter registro no ÀLinistério da
Àglicultura e/ou Ministério da saúde-

3'l Ór,Eo DE SOJÀ refinado. em embalagem pfásticâ com
aproximadamente 900 HL. Àcoodicionado êm

enüalagem original do fabricante, com dados de
idêntificaÇão do prodüto, data dê fâbÍicação e
prazo de validade. O produto dêverá ter rêgistto
no Ministério da Àqricultura e/ou I!Íinistériô da
saúde.
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CUÁUsULA qJAN'A . Ix) REAf,USTÂTIEÍ{TO ET sElíÍIlx, ESTRITO:
Os preços contratados são fixos e irreajustáveis pelo período de uü ano.
Dentro do prazo de vigência do contrato e ediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer
reajuste após o interregno dê ulr ano, na neslra proporção da variação verificada no IPCÂ-IBGE acunulado,
iniciadas e concluidas após a ocorrência da anualidade.
Ios reajustes subsequentes ao primeiro, o interreBno mÍnimo de um ano será contado a partir dos efeitos
financelros do úItimo reajuste.
No caso de atraso ou não divulgação do Índice de reajustamento, o Contratante pagârá ao Contratado a
inportâncla câlculada pela úItima variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo
seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar nenória de cálculo referente
ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
Nas aferições finais, o índice atualizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais
ser utilizado, será adotado, en substÍtuiçâo, o que vier a ser determinado pela legislação então em

vigor.
Na ausência de previsâo lega1 quanto ao Índice substituto, as pai-tes elegerão novo índice oficial para
o reajustamento do preço do valor reoanescente, por neio de termo aditivo.
O reajuste poderá ser realizado por apostilanento.

CL/ÚSULA QI'IIITA . DA IpTÂçiO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçdrento vigente:
Recursos Próprios do ltunicipio:
o4.@ - 12.306.29O2.29LL - 5@. - 3.3.90.38.01;
o4.oo - L2.306.2002.20t1 - s52. - 3.3.90.30.01.

CL/ÁUSULA SEXTA - DO PÂGÁIIE TO:
o pagamento será efetuado mediante processo regular e en observância às normas e procedimentos adotados
pelo Contratante, da seguinte maneira: Para ocorFer no prazo de trinta dÍas, contados do período de
adimplemento.

CUÚSULA SÉTIXA - ]x,S PRÁZOS:
o prazo máxiDo para a execução do objeto ora contratado, que admite prorrogação nas condiçôes e hipóteses
previstas no Art. 57, §1", da Lei a.666/91, êstá abaixo indicado e será considerado da emissão do pedido
de conpra:

Entrega: 10 (dez) dias.
A vigência do presente contrato será deterÍinada: 09 (nove) meses, considerada da data de sua assinatura-

CLÁUsULA OITAVA - DAS OARTGACõES u, CO TRÂTA'íTE:
a - Efetuar o pagarento relativo ao forneci[ento efetivafiente realizado, de acordo con as respectivas
.láusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao contratado todos os neios necessários para o fiel fornecimento contratado;
c - otiflcar o contratado sobre qualquer lrregularidade encontrada quanto à qualidade de produto
fornecido, exercendo a mais arpla e completa fiscalização, o que não exime o contratado de suôs
.esponsabilidades contratuais e legais;
d - Designar representantes cotrl atribuições de Gestor e Fisca1 d€ste contrato, nos termos da norma
vigentê, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a

contratação de terceiros para assistência e subsÍdio de informaçóes pertinentes a essas âtribuiçôes.

CUÚSULA IÍI{A . DÂS OBRIGAçôES DO COÜTRATAIX)i

a - Executai devidãmente o fornecimênto descrlto na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro
dos nelhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade
contratual, coltl observância aos prazos estipulados;
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b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaçõês concernentes à legi.sIação fiscal, civil, tributária
€ trabalhista, bê como por todas as despesas € conlpromj-ssos assumidos, a qualquer título, pêrante seus
fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c - Manter preposto cãpacitado ê idôneo, aceito pêlo Contratante, quando da execução do contrato, que o
represente integralnente en todos os seus atos;
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratânte devendo prestâr os infoflnês e esclareclnentos
solicitados;
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorentês de sua
cul.pa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização
ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - I'lão ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objêto deste instrumento, sem o
conhecinento e a devida autorização expressa do contratante;
g - ilanter, durante a vigência do contrato, en conpatibilidadê com as obrigações assunidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao
Contratante os docurentos necessários, senpre que solicitado;

CLÁUSULA DÉcItIÀ - DA ALTERÂçÃ0 E REscIsÃo:
Este contrato poderá ser alte.ado com a devida justificativa, unilateralmente pela Contratante ou por
acordo entre as partes, nos casos previstos no Artlgg 65 e será rescindido, de pleno direito, conforfie
o disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei a.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressôes que
se fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, §1" da Lei n" 8.666/93. Nenhum

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

CLÁI.ISULÀ DÉCIIIA PRI €IRA - Do RECEBIÍ{EÍÍTO:
Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplenento das obrigaçoes pactuadas os
procedimento e paazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, confonre o caso, as
dlsposiçôes dos Arts. 73 a 76, da Lei no 8.666193.

CL/ÁUSULA DÉCIM SEGU DA . DAs PEMLIDADES:
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações âssumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado,
garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666193: a -
advertência.; b - Dulta de mora de o,5% (ze"o virgula 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 toz (dez
por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d - suspensão temporária
de participap e licitação e iDpedÍrento de contratar con a Mministração, por prazo de até 02 (dois)
anos; e - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar €oo a Mninistração Públicã enquanto
perdurare os 0rotivos deteminantes da punição ou até que seja pronovida sua reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade; f - simultaneanente, qualquer das penalidades cabiveis
fundamentadas na Lei 8.666/93.

CUíUSULA OÉCI /T TERCEIRA . DA CO.TPEISAçÃO FIiUIÍ{CEIRÂ;
Nos casos de eventuãis atrasos de pãgamento nos termos deste instrunento, e desde que o contratado nâo
tenha concorrido dê alguma for.flE parã o atraso, será admitida a compensação financeira, devidâ desde a

data linite fixada para o pagamento até a dãta corrêspondente ao êfetivo paganento da parcela. Os encargos
moratórios devidos em razão do atraso no paganento serão calculados con utilização da seguinte fórmula:
Efi= xVPxI, onde: Elí = encargos noratórios; J'l = número de dias entre a data prevista para o pagamento
e a do efêtivo paganento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de colpensação financeira, assilr
apurado: I = (T[trgo) IARDIH ltoToRÂüa - sÂo losÉ Dos cÂl4Pos - sP 1365, sendo Tx = percentual do IPcÂ-
fBGE acumulado nos úLtimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que
o substitua. Na hipótese do referido Índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser
extinto ou de qualquer forÍa não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que víer a

ser determinado pela 1e8is1ação então em vigor.

cuiusul DÉcr /r Qt aRTA - m FoRo:
Para dirimir as questões decorrentes dêste contrato, a5 partes elegem o Foro da Comarca de Guarabira.

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

Duas Estradas - PB, 65 de Abríl de 2022.
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Prefeita Constitucional
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