
ESTAIX' DA PARAÍBÂ
PREFEITI'RA titNICIPAL DE Í't',ÀS ESTRADAS

PREGÃO ELEIRüIICO 
'IO 

W5I2O22
PROCESSO À»EI{ISIRÂrrVO to 2202WÉWs

C(I|InÂTO ,Ie. í,,,g23|2OiI2-CPL

TERI'O DE Cot{TRAÍo QUE EiITRE SI CELEBMII A PREFEfiURA llr IGIPAL DE lÜAS ESTRAIIAS E

losE FltrLLypE In§ sÂrÍT{rs BnrTo, PARA FORiTECIHEÍ{rO CoNFORI4E DTSCRIHIMm NESTE

INSTRUITE TO A FOR'14 ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado PREFEITUM nflICIPAL DE Urrls ESTRADAS - Rua

do Cofiércio, 23 - centrc - Duas Est.adas - PB, C Pf ne oA.7A7.O!21@o1-1o, neste ato representada pela
prefeita loyce Renally Felix ilsnes, Brasileirâ, Solteira, Fun€i-onarla Publica, residente e domiciliada
na Fazenda São Francisco, SN - zona Rural - Duas Estradas - PB, cPF ne O9O.4O7.594'4tr,, Carteira de
Identidade ns t.57O,572 SSP, doravante sÍrplesnente COI{TRATA{TE, e do oütro lado lOsE FHILLYPE DOS sÀlmr§
BnITO - AV. mls DE FEVEREIRO - Lg32 - VARIÃO - lOÃO PESSOA - PB, Ct{P ne )O-25O.9a3|OOOL-27, doravante
simplesnente CoNTRATA)A, decidiran as partes contratantes assirar o presente contrato, o qual se regerá
pelas c1áusulas e condiçôes seguintes:

CLiÚ§ULÀ PRITIEIRA . IXIS FU''AT'E[TO5:
Este contrato decorre da licitãção modalidade Pregão Eletrônico ne WgSl2O22, pnocessadã nos termos da
Lei Federal Bs Lo.52o, de 17 de lulho de 2@2 e subsidiariamente a Lei Federal nÔ 8.666, dê 21 de lunho
de 1991; Lei Corplerentar n! 123, de 14 de dezerbro de 2006; Decreto Federal n" !O.O24, de 20 de Setenbro
de 2gL9; e leEislação pertinênte, considerâdas as alterações posteriores das referldas nornas.

CUÁiJSULA SE6'I{I'A . DO OBf,ETO:
O presente contrato ten por objeto: Aquisição pa.celada de gêneros alinentícios di.versos - perecíveís e
não perecÍveis - destinados à Der€ndã escolar, mediante requisição diária e/ou periódica, para a

Secretaria de Educação deste l,tunicípio.

O fopnêcinênto deverá ser executado rigorosanente de acordo coo as condições expressas nestê instrumento,
pnoposta âpresentada, especificações técnicas correspondentes, pnocesso de licitação nodalidade Pregão
Eletrônico ne 00A0512622 e instruções do Contratante, docuBentos esses que ficaÍ! fazendo partes
integrantes do presente contrato, independente de trans€rição; e será realizado na forma pa.celada.

CLÁ,SULÀ TERCEIRA - D(t VÁL(n E PREçÍIS:
O valor total deste contrato, a basê do preço proposto, é de RS 475.999,50 (QUATROCEiITOS E SETEiITA E

clrico REArS E rcvEcErros E irovE!{ra É ilovE REAIS E crÍ{QuEl{TA CElfrAVOS).

DISCRITTI AÇÃO T'{ID.
CREÁ l cMcKER, con 440 g- Acondicionado
dupla, originâl do fabricante, coú dados

do produto, data de fabricâção ê
validadê, de aco.do cmr a Resolução 12178 dâ tNxPA-

IARIÂ, pacote cilt @ G. Acondicionado
dupla, original do fabrlcantê, (om dados

do produto, data de fabricação e
vãlidede, dê ã.ordo coíÍ a Resoluçâo 12178 dã C tlPA.

TORRÁDO E primeira qualidadê, co|r 2So G. cÂFE 10 Pacote
sn embalage[ original do fabricante,

de identificação do prodúto, data de
prazo de validade, dê acordo co â Resô1ução

ct{NPA. o produto devêrá ter o selo de purêza
Brasileira da Industría do café - ÀBrc-

DE IILHo A]úRELO, acondicionado em câl: REI DE dJRO caixa
20O g- Isento de sujidadês, parasitas,

aterial estranho, corÍ identificação na
rótulo) dos ingiediêntes, valor nutricional, peso,

, dãta de fabricação e validadê. Isento
, parasitas, larvai e Eatêrial estranho
mínÍla de 66 (seis) eses a contar da data d

BoVIt,lA llOIDA, congelada, de 1"
deht.o, coxão de fora e patinho), cotr no áxi[o
gordura, sen cartilagen e ossos, podendo conter
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SECA/CHARQUE carne bovina de priDeira qualidâde
sell ossos, sen pele , Pouca gordura

, elllbaladas a vácuo eln sacos de
, coltl peso de 1 KG, isentos de aditlvos
estranhâs ao pFoduto, e que altere[

naturáLs, coi! selo de i.nspêçâo
da ag.icultura e data de validãde

PARA ALII{ENTACAO INFAT{TIL DE ANROZ E

para ali[êntaÇão infãntil, eín pacote
G en pêrfeito estâdo de conservação-
eBbalagen original do Íabricante, con dados

do produto, data de fabricação ê
validade, de acordo colÍ a Resolução 12178 da
produto deverá ter registro no llinistério

PARA ALf E TÁCÂO I rÀIIIL de ARROZ

alinêrÍtação infântil, eltl lata cdr 2JB G

êstado dê coosêrvação. Acondicioíâda
original do febricante, co dados

do produto, data de fabricação e
validade, de acordo aoli a Rêsolução l2l7a dà C:NNPA.
produto deverá ter registro no tíinistério

PÂRÂ ALII.IEI{TAçAO II{FÂT{TIL DE IIÍL}IO,
all eÍtação infantil, em lata colr 23O G

estado de consêrvação.. Acondicionâda
originaL do fabricante, coll dados

do produto, data de fabaicação ê
validade, de acordo com a Resolução 12178 da CNI{PA-
produto devêrá têr rêgistÍ.o no liíistério

SERRA iIBRE

I{UTRY DÂY

I{UTRY OÂY

I{UTRY DAY

sao üaRcos

plástica, flexível, atóxica, res:
te, em pacotes dê 1 KG, com rótulo

ficação da êípresa, rêgistro no SIF ou CISPOA,
dâ câtegoria e tipo de carner corll

fabricação e prazo de validade de 6 meses.
secundária deve ser en monoblocos

BOVIT{A SEÍrí OSSO FRESCA, de 1" catego.ia
dêntro, corão de fore ê pãtinho), coír no náxiro
gordure, sen certilagê!Í ê ossos, podendo aonter

3X de apo neynoses, pacotes de 1 K6, aoo
identificaçâo da eítpresa, rêgistio no SIF

OÂ, identificação da câtegoria e tipo de carne,
data de fabricação e prazo de validade.
E DE FRÂtl6 PEITO, peito de frango congê1âdo

elll êfibâlat€$ plástica, flexível,
, resistente e transparente, em pacotes de

cdr rótulo contendo identificâção da glprêsa
no SIF ou CISPOA, ideÍÉificação da

tipo de carnê, co[ data dê fabricáção e prazo
de 6 meses. A enbalâgeí secundária deve

monoblocos brancos e
DE FMN«}, COXA E SOBRECOXA DE FRÀNGO,

el[ erbalags[ plásticâ, flexivel,
rêsistêntê ê transpâreÍrte, en pâcotês de

com nátulo contendo idehtificação da empresa,
no SIF ou CISPOA, identificação da

tipo de carne, coD data dê fabricação e prazo
de 6 neses. Â enbalagefi secundária deve

honoblocos braÍcos e

de priDeira qualidade, corr

e liÍpos-

Ehbalagen c. dados dê idêntificâção
data de íabricação e prazo dê validade,

tetra pak de 2OO G. Âcondicionado
original do fabricante, co dados

G.

da CiÍ{PA.
DE LEIÍE, textura hoDogênea, branco leitoso,

do produto, data de fabricação e
validade. O produto deverá ter registro

da Uinistério da saúde.
DE Í(}IATE, coc f2O G, sem

estado de coíservação. Àcondicionado
original do fabaicante, cdl dados

do produto, data de fabricação e
validade. de acordo con a

DÊ IIÁI{DIOCA, tipo quebradinha de

]ULIETA 5.f75,

com 1 KG. Acondicionada en

da
FEIRÀ iIOVA 7.74O,
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original do fabricante, com dados de identificação do
produto, data de fãbri(âçáo e prâzo de validade, de
ãcordo con â Resolução 12178 dâ CtttlPA.
FARII{}IA DE ÍRIGO ESPECIAL COÊl FER}IENTO, co4r 1 K6-
acondicionãdâ em elbalage'l originãl do fâbrÍcantê, corí
dados de identificação do produtor dâta de Íabricação
e prazo de validade, de acordo collr a Resolução 12178
da C IPA-
FARINHA LÁCTEA, primeira qualidade, con 21O G.
Acondicionada em efibalagen original do fabricante, com
dados de identificação do produto, data de fabricação
e prazo de validade, de acordo com a Resoluçáo 12/78
da CÍ{NPA-

24 FEIIÃo cARIocA, prireira qualidade, tipo 1, e SAFRA DÊ 0UR0 (g 250g

28

embalagen de 1 KG, À.ondicionado em embalagen de
polipropileno transpârente, original do fabricante,
coor dados de i.dentificação do produto, data de
fabricação ê prâzo de validade. O produto deverá ter
registro no llinistério da Agri.ultura,
FlocÃo DE llILHO, pré-cozido, com 506 G. Embalageí con
dados de identificação do produto, narca do
fabricante, datâ de fabricação e prazo de validade, de
acordo com a Resolução 12l7a da CNNPÂ.

IOGURTE natural sabor norango 9O0 6.

LEITE COI.IDENSÂDO, prihêira qualidade, eDbalagen coír
395 G, sem atnassaduras en perfeito estado de
conservâção- Âcondicionado em enbalagem original do
fabaicante, coo dados de identificação do produto,
data de fabricação e prazo de validade. O produto
deverá ter registro no l{inistério da Âgriculturã e/ou
Hihistério da saúde.
LEIÍE DE COCO tradicionãI, cc/.ll 2BA L- Acondicionado
en embalagem originãI do fabricante, colll dados dê
identificação do p.oduto, data de Íabricação e prazo
de validade, de acordo .om ã Resolução 12178 da CNNPÀ.

LEITE Elit Pó â base de proteína isolada de SOIA, isento
de lactose e sacarose, enriquecido coí1 25 vitaminas e
minerais rico elll cá1cio, ferro e vitaíina D.
Apresentação em pl5, acondicionado eí eúbalagem co 13O
G, con dados de idêntificâção do produto, [ãrca do
fabricante, com o nofie do responsável técnico, o lote,
datã de fabríaação, p"azo de vâIidade, peso liquido e
registro no Ministério da Saúde e/ou liíinistério da
Agriaulturà, de acordo coo a Rêsolução 12178 da CXNPA.

LEIÍE Ell Pti INTEGRAL, en saco 2OO G en perfeito êstado
de conservação. Acondicionãdo efi erbalagem original do
fabricante, com dados de identificeção do produto,
datà de fabricação e prazo de validade. O produto
deverá ter registro no ltlinistério da Agriculturà e/ou
l.linistério da Saúde.
HÂCÂRRÁO TfPO ESPÂGUETE, primeira qualidede,
vitaminado cclÍ ovos, collr 5OO G. Acondicíonado em

embalagem original do fabricante, cofi dados de
identificação do produto, data de fabricaçáo e prazo
de validade, de ecordo com â Rêsolução 12178 dâ CNiIPA-

t{AcARRío ÍIPo PÂRAFUS0, a base de farinha, vitaminado
coír ovos, cdr 5m G. Acondicionado em enbalagêm
original do fãbricante, coD dados de identificação do
produto, data de fabricação e prazo dê validade, de
acordo corn a Resol-ução 12178 da CNilPA.
I{ARGARIiIA VEGEÍÂI, primeira qualidade, coar 560 G.
Acondicionada em embâlagem original do fâbricante, colr
dados de identificação do prodúto, data dê fabricação
e prazo de validade, de acordo coír a Resolução 12178
da Ctll,lPA- O ppoduto deverá ter registro no llinistério
da Agricultura e/ou l,linistério da saúde.
l,lILllO PARA iluNct á, âoerelo, primeira qualidade, conl
5OO G. Acondiciohado en efibal-agem de polipropifeno
transparente, original do fabricante, com dados de
identificação do produto, data de Íabricação e prazo
dê validade.
OVO tipo extra, classe A, brânco- Coln âusênciâ de
sujidades, registro do l,tinistério da Agriculturâ e/ou
Hinistério da saúde, dê acordo ccri a Resofução 12178
da C NPA.

PR0TEÍNA DE sola, texturizada, natural, <crn 4oO G.
Âcondicionada e embalagem original do fabricante, com
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dê identificação do p.odúto, data de
prazo de validade- O produto dêverá ter registro

da ou iíinistério da Saúde.
refinado, iodado, coil I KG. com

do p.oduto, data de Íabricação e
vâ1ldâde. o produtô deverá ter registro

io dâ Agri.culturâ e/ou Iiiinistário dâ Seúde.
em conservô, latâ 125 6 seD amassaduras.

e embalage originâ]. do fabricantê,
êstado dê consêavâção, coí dâdos

do produto, data de Íàbricação e
validade. O produto dêverá têr rêgistrc

da Agricultura e/ou l,linistério da seúde.

VETíEZA

íARCOS

27.75O,

1-W,CO}IPLETO, com 1OO g- com dedos
do produto, data de febricãção ê

validadê.
aGRE DE ÁLfmL, coln 560 IiL- acondicionado

ori8inal do fabrlcarÉe, cdr dados
do prodúto, data de fabricação e

validadê. O produto deverá ter registro
stério da Agricultura e/ou ilinisté.io da saúdê.

Total: 47\ -999

CLÁIJSULA QUARTA . M REÀ]USTAIEIITO Eü SE TIIxt ESTRTTOs

Os preços contratados são fixos e irreajustáveis pelo período de um ano.
t entro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preÇos poderão sofrer
reajuste após o interregno de un ano, na esara proporção da variação verificada no IPCA-IBGE acumulado,
iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualídade.
Nos reajustes subsequentes ao pri eiro, o interregno nínino de ult ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do últiDo reajuste.
No caso de atraso ou não divulgação do índire de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a
importãncia calculada pela últÍra varlação conhecida, liquídando a dÍferença corespondente tão logo
seja divulgado o Índice definitivo. Fica o contratado obrigado a apresentar memória de cálcuIo referente
ao reajustamento de preços do valor renanescente, sempre que este ocorrer.
as aferições finais, o índicê atualizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definltivo,

Caso o índice estabelecÍdo para reajustanento venha a ser extiÍrto ou de qualquer forma não possa mais
ser utilizado, será adotado, en substituiçâo, o que vier a ser deterflinado pela legislação então em
vigor.
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo indice oficial para
o reajustamento do preço do valop reúanescênte, por l'eio de temrc aditivo.
O reajustê poderá ser realizado por apostilanento.

CLiúJSULÂ QUI TA . DÀ DOTAçÃO:
As despesas comerão por conta da seguintê dotação, constânte do orçânento vigentei
Rêcursos Próprios do l,funicípio:
ú.ú - L2.3O6.2@2.2OL1- - 5@. - 1.3.9O.1O.OLi
u.@ - t2.306.20s2.201! - 5s2. - 3.3.90.,O.OL.

CUfuSULA SEXTA - tx) PAGÂ EÍÚTO:

o paga[ento será efetuado mêdiante processo regular e en observância às nor as e procedimentos adotados
pelo Contratante, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trintâ dias, contados do perÍodo de
adi plenênto.

CL/ÚSULA SÉEXA - DOs PRAZO§:
O prazo máxlno pãra a êxêcução do objeto ora contratado, que admite prorrogação nas condições e hipóteses
previstas no Art. 57, §1o, da Lei 5.666/91, está abaÍxo indi€ado e será considerado dã e[issão do pedido
de coEpra:

Entrega: 10 (dez) dias.
A vigên€ia do presente contrato será detemlinada: 09 (nove) meses, consideradâ da data de sua assinatura.

CUÍT'SULÂ OITAVA . DÂS OERIGÂçõES Íx) CO TRATA TE;
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecirento efetivaoente realizado, de acordo colr as respectivas
cláusulas do presente €oÍrtrato;
b - Proporcionar ao contratado todos os meios necessários para o fiel fornecinento contratado;
€ - otificar o Contratado sobrê qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade de prcduto
fornecido, exercendo a mais anpla e complêta fiscalizãção, o que não êxine o Contratado de suâs
responsabllidades contratuals e lêgais;
d - Dêsignãr reprêsêntantês coll| atrlbuiçõês dê Gestor e Fiscal destê contrato, nos tennos da noÍ'ltla
vigente, especiahente para ac(mpanhar e fiscalizar a sua execução, respectivaBente, pendtida a
contrataÇão de ter€eiros para ãsslstência e subsídio dê inforíações pertinentes a essas atribuiçôes.

clÁt suLA iÍxÀ - DAs oBRr6Àçõts DO CíXTnATADO: !
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e - Executar devidaBente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente cortrato, dentro
dos nelhores paràret.os de qualidade estabelecidos para o raíro de ativi.dade relacionada ao objeto
contratuel, coú observância aos pnazos estipulados;
b - Respocsabi.lizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à Iegislãção fÍscal, civil, tributária
e trahâlhista, ber cofio por todas as despesas e coítpronj.ssos âssunidos, a quaLquêr tÍtuLo, perante seus
foinecedores ou terceiros eft razão da execução do objeto contratado;
c - llanter preposto capa<itado e idôneo, aceito pelo Cont.atante, quando da exe€ução do cont.ato, que o
represente integrãlfiente em todos os seus atos;
d - Penritir e facili.tar a íls.'aljzaçáo do Contratante d€vendo prestar os ialrorü€s e esclare.i €ntos
solicitados;
e - Será responsável pelos danos causados diretarBente ao Contrãtantê ou a terceiros, decorrentes de suâ
culpê ou dolo na execução do cont.ato, não excluindo oü reduzindo essa responsabilidade a fisaalização
ou o acompanhaúênto pelo órgão i.nteressado;
f - llão ceder, transferi. ou sub-contratar, no todo ou em parter g objeto deste instrurcnto, sea o
conhêciíê$to ê a devi.da autorização êxpressa do CoBtratante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, el[ co.rpatibilidade csr as obrigações assumidas, todàs a5
condições de habilitação e qualifi.ação exigidas no respectivo processo licitatório, apFêsentando ao
Contratante os docuíentos necessários, seBpre que solicitado;

cLÁlrsulÂ DÉcriÀ - DA Âr.TERAçÃo E tEscrsÀo:
Este contrôto poderá sel. alterado com a devida justificativa, unilateralntêntê pela contrâtante ou po.
a€ordo êntre as partes, nos casos previstos no Arti.go 65 e será rescindido, de pleno di.eito, confoíÍ|e
o disposto nos Artigos 77" 78 e 79 da Lei A"666/93,
o contratado fíca obrdgada a aceitar nas hesnas condições contratuais, os ac.éscimos ou supressões que
se flzerets nas cqrpras, até o .espectivo limitê fixado no art- 6s, §1" da Lei n" 8.666193. Heohu!!
acréscino ou supressão poderá exceder o f-irdte estabelecido, 5a1dg as supressôes resultantes de acordo
celebrado entte os cgntratantes.

CLÁUSULA DÉCNU PRIEIRÂ - IX' RECEBTTEtrTO:
Executado o presente contrato e observadas as condiçôes de adinpleDÊnto das obrigações pactuadas os
prgcediÍrento e prazos parã receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforute o €aso, a5
dlsposiçõ€s dos Arts. 73 a 76, éa Lei n" 8.666/9f.

CuíUSULÁ DÉcIÍtA sEdfiDÂ - TIAS PE!üILI,ADES i
A recusa injusta et! deixar de cunprir as obrigações assumidas e preceitos legôis, sujeitará o contratâdo,
garantida a prévia defesa, às seguintes penalÍdades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666,/93; a -
adve.tência; b - multa de ítora de B,sX (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato
por dia de at.aso na entrega, no j.ri.io ou na execução do objeto ora contratado; c - lnulta ée íOZ {ôez
por cento) sobre o vãIor contratado pela inexecução totat ou parcial do cont.ato; d - suspensão te po.ária
de participar elr licitação e itipediúento de contratar cc{Í a Adflinist,-ação, por prazo de até 82 (dois)
anos; e ' declaração de iatidooeidade para licita. ou contrata. cqtr a Adninistração Públicã enquãoto
perdurarett os motivos dete.tlinantes da punição ou até que seja proilovida sua.eabilitação perànte a
pPóp.ia autoridade que aplicou a penalidade; f - sirauLtanearente, qualquer das penalidades cabiveis
fundarentadas na Lei 8-666/93.

CUíUSULA DÉcI[Á TERCEIRÂ - DA c(PExsAçÃo FII.,I,{CEIRA:
l:os casos dê eventuais atrasos de pagaBento nos teroos deste instruoênto, e desde qu€ g eorrtratado não
tenha concorrido de alguÍna fonra para o atraso, sêrá ad[itida a co[pensaçâo financeira, devida dêsde a
data liúite fixada para o paga[eoto até a data correspondêntê ao efetivo pagahento da parcela. os encãrgos
fioratórios devidos e 

"azáo 
dg atraso no paga[ento serão calculados cool irtilização da seguinte fórnu1a:

Eli=a{xVPxI,onde:E{=encargosmoratórios;ia=núm€rodediasentreadatapr€vistãparaopaga[ênto
e a do efetivo paganento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = Índice de cGçpensação financeira, assin
apurador Í = (ÍX/L@) lARDItt l{oTofiÁllA - 5Ão lo5É Dos CÂtlPOS - sP /365, sendo TX = pe.centuat do ÍpcÁ-
IEGE acuntuLado nos ú1ti os doze neses ou, nâ sua fa1ta, um novo Índicê adotado pelo Governo Fêderal que
ô súbstitüa- tta hiPótese do .eferido Índice estabelecido Fara a coBpensação fiflanceira venha ã ser
extinto ou de qualquer forfla não possa mais ser utilizado, será adotado, e substituição, o que vier a
ser detenÍinado pela legj"slação então eú vigor.

cli[usulÀ DÉCIXA QUARÍÂ - rX' FOf,O:
Para diriltir as questões decorrentes deste contrato, as partês elegeí o Fo.o da Cosar.a de Guarabira,

E, por estareft de pleno acordo, foi lavrado o presente contaato er! o2(duas) vias, o qual vai assinado
pelas partes e por duas teste unhas.

TESTETTflHAS

l\.L- ^; " ,r "n 'r'-*Í- ?l-V,
§s t.1( t 68 q- r.

Duâs Esaradas - PB, g5 de Abril dê 2422.
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