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EsrÀDo DÀ pmaÍga
PREFEITUR,À UT'}TICIPÀ]. DÉ DI'À.s ESTRÀDÀ,S

DrspENsÀ xo ooo3t/2o22 r,Ér N' 1e.133/2021

eoNTRÀTO N" 00108,/2022

1TÊRMO DE CONTRÀTO OUE ENTRÍ SÍ CETEBRÀI4 À PREEEIÍT'RÀ MT'IÍICIPÀfJ DÚ
Dt Às EsrRÀDÀs E Ror[Àr.Do poNTEs uErrDEs 09979s9649o, pÃRÀ ExECUÇÃo DE
SERVIÇO CONEORIM DISCRIMINADO NESTE TNSTRI]},GNTO NA FORI,{Ã ÀBAIXO:

Pelo presente instnxnento particufar de coDtrato, dê wn lado PREFtsIliBRÀ lrt tTIcrpÀI DE DIIÀS
ESTRÀDÀs - Rua do Comércio, 23 - Cêntro - Duas Estradas pB, CNPJ Ao OA.7B'| .0L2/0001 10, neste
ato representada pela Prefeita Joyce Renafly I'elir< Nunês. Brasileira, Solteira, Euncionania
Publica, residêntê e domiciliada na I'azênda São Francisco. SN - Zona Ruraf - Duas Estradas -
PB, CPF n" 090.407-504-40, Carteira dê Idêntidade n" 3.570.572 ssP, doravante sjrpfesmênte
CONrRÀTÀNTE, e do outro fado ROI{âLDO POI*IES UE}IDES 09979596a90 - RUÀ MfNISTRO JOSE ÃMERICO, SN

- CENTRO - LAGOA DE DENTRO - PB, CNPJ n" 24.196.278/0001-21, dor:avante simplesmente CONTRATADA,
dêcidiram as partes contratantes assinar o prêsêntê contrato, o quaf se rêgêaá pê1as cIáusula§
ê condiÇões seguintes:

cLiíusut À pRrtdErRà - Dos ruNDÀüENfos:
Estê contrato decorrê da Dispê'Isa dê LicitaÇão no 0003L/2022, processada nos termos da Lêi n"
a4-133/202L; Decreto Municipal i" 6-1/2022; e legisfaÇâo pêrtinênte, consideradas as alteraÇôes
postêriorês das referidas nornas, às quais os contratantes êstão sujeitos como tanbém às
cláusulas deste contrato-

cr,iiusm,a sEqrM)A - Do oB.lEto:
O presente contrato, tem por objeto: AquisiÇão parcêlada de gêDeros alimentícios para a
composiÇão de lanches destinados às diversas Sêcretarias da Prefeitura Municipal de Duas Estradas
_ PB.

O seruiço dêvêrá sêr êxecutado rigorosalÍ.entê dê acordo côm as condiÇõês exprêssas neste
instrmento, proposta aprêsentada, especificaÇões t.écnicas corrêspondentes, processo de DiêpeDsa
dê Lic.itaÇão no 00031/2022 Lei n" 14-133/2021 e instruÇôes do Cortratantê, documertos êsses que
ficam fazendo partês intêgrantes do plêsêntê contrato, indepêndêntê dê transcriÇãot ê sob o
regimê dê êmprêitada por prêÇô unitário-

criiusut,À TERcETRÀ - Do r/ÀroR E pREÇos:

O valor totaf deste contrato, a base do p.eÇo proposto, é de RS 12.545,00 (DOZE MTr E QúINHENToS
E QUÀRENTÀ E CINCO REÃ.IS).
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cóoreo DrscRn@GÇÃo
01 ÀcEocoLÀTÀDo E!.i PÓ, instantâneo,

isolúvêl, obtidô pêla ÍListura do cacaü
,ên pó solúvel, aÇúcar, maltodextrina.
rleite em pó e/ou soro, extra ,
rconstituído de pó fino ê homogêneo,

lAcondicionado em pacole d
'polietileno, recipientê d
polletileno ou dê folha de flandres.
integro, resistêntê, vedadc
hermeticamente e ]impo- Contendc
ÀPROXIMADÀ}|ENTE 400G de peso líquido.
'À enrbafagen deverá coÍite

identificaÇão

fote, data da validade, quantidade d
produto e Eúmero de registro-
produto deverá apresentar validad
mínj-ma de seis mêses â pârtir d
entreqa na unidade reguisitante -entrega na unidade requisitante- |

ÀcqocorÀTÀDo rresrDo 200 MI- lrralaourruro
ACUCAP riLurado amorfo de pr lneira] ccwBoY
guêriôád. -ôbr do dê an. d- aÇu.drl
, 'on ospÊ.to, cor, cheiLo proprros,l

i Und

de soja ou farinàa,

doce, com teor de
de 99*p/p e unidade máxima

3*p,/p. sen fêrmentaÇão, isento
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VITÀREI,LÀ Und 30 6,

3 DE MÀIO Und 3e 5,

idades,

veqetais.
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eatrega nâ unidadê requisitante.
ÇANTE DIETETICo L1OUIDo c(

eII| fardos lacrados.
deverá conter

dade, Çrantidade do produto.
deverá apresentar

de seis meses a partir da

com cicfamato de sódio

ínteg.os
coÍrtendo

Sódicê e clicosÍdêos
, frasco 75

e núúêr:o de reqistro.

meses a partir da êntrega
le requisitante.

rnte_ra e reslstente.

dados de ident.ificação,

, núme.o de lote, data

Í aproxiÍadaBentel - A erüalagem

olmaÇãô nutricio[aI, núrÊero
, data da validade. quaÂtidade

externê,rnente os dados
tificação e procêdência

deverá âpresêntar
de seis meses â partir
na unidade requisitante.

EM Ei,OCOS isento de sulidades,
tas e Iarvas, aúÍLitindo
de 153 pô! peso, acondici

erúbalagen aproprlada, fechada
de papef COM 2009. o
apresentar validade mírlima

, tipo MAISENA, composi

substâncias pertrLitidas

vededc .cm No
400G embalados em caixa de

ica: farioha dê trigo,
tal hidr:oqrêââda, áqra, saf

deverá conter externarnen

iaformâÇão nutaiciona],

apresentar vafidade úlnlma
meses à partir dâ data dâ

unidade requisitante -

DOCE, tipo MÀRIA, conpasi

dados de identificaÇão

do 1ote, data de validade,
do produto. o pr:odut

fârinha de triqro.
hidrogenâda, água,
e demais

tidas. Acondicionada em p
polipropileno, a

sal,

camente vedado com no
enbalados em caixa de

integra e resistente.

dados de identificaÇão
deverá conter extêrúaúen

a, infomâÇão nutricional,

apreseDtâr vâlidade mínima
meses a partir. da data de

SÂI,GÀDO INTEGRÀL, tiPO

pe].nli tidas
pacotes

ticámeflte vedado com NO

embalados êm caixa de

dêwêrá conter ê:têinãme.

informaÇão nutricional

do fote, data de validâde,
do produto. o
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i, composiÇão básica: fari
trigo, gordura vege

água, saf e

, inteqra e resistente.

dados de identificaÇão
I

I

I
I

I

-l
do fote, data de validade,

do p.oduto. O
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6,50 795,gO30



arà

F*i
/ooq

fe
Oi

'_T
I

t

I

!

I

!

I

I

09

e demais substâncias pêErlitidas
pacotes

ticêmêntê vedado com No
40OG ênüafàdôs êm càixa de

SALGADO, tipo CRÊÀM

dêwêrá conter êxternamen

informaÇão Írutricionâl,

apresentar validade ninima
neses a partir da data da

ISCOITO CIUB SOCTÀI 144 GR

básica: farinha de triqro,
vegetai hidrogenada, ágüa,

, integra e resistente.

dados de ldentificaÇão

do lotê, data de validadê
do produto. O

TRELOSO

SÀMS

GÀROTO

BRAZ

FXC]]EADO 130 GR

MASTIGÀ\TEI 600 GR

, data de valj.dade, quantidade
, O produto deverá

mínina de sêis neses

r-ACTrrATo DE sóDro (

secundária.
«t originaL

de
de

lê, de
Nor:mativa

DÀ rRUTÀ Und 30 3,50 7gS,Og

BAIÍDUCCO pct lO 4,59 135,OO

POTIGUAR Un.i 70 6,59 455,90

PorrGUÀR ünd 7o 6,50 455,oo
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PoTIGUAR pct 3a 6,90 2o7,oo
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da data dà êntrêga na

GO INTÊGIIAL, GORDURÀ
SAI, EXTRÀTO DE IIALTE,
, PouDExrRosE, EÉcur,A

À],IIDO, EMULSIEICÀNTES
DÊ SOJÀ (rNS 322)

1i). ESPESSÀNTE: GOI'IA GÜÃÂ {
] E MELHORÀIOR DE EÀRINHÀ:

CO (INS 300) , enüalagem

DE ERUTA. TIPO
500 nl

E DÊ FRUTA, TIPO
oxijilâdamente 500 mf
mári a e sêcundar:ia-
eíüalagem original

09/1A

data de fabri
validâdê, de
ucâo Noúoativa

A PÀRA TAPÍOCÀ,
idades. parasitas
tindo unddade

meses a partir da alata da

13 BOMBONS TIPO SONHO DE VA]-SA 01 KG

14 CÀEÉ. lorrado e moido. prinelr:
qualidàde, coM 25OG. Acondiciorado el
eúi,a]ageu originaf do fabricante, cor
dados de identificação do produto
data de fabricação e prazo d

acondicionada

l1

i8

vafidade, de acordo com a
1-2/'78 da CNNPÂ. O produto deverá
o selo de pureza da Assc
Brasileira da rndústria do
ABIC.

15 SUCO DE ERúTA lsabor.es diversos]
ernbala<ios em garrafas
limpas, não amassadas,
estofamentos, rêsistêntes,
qarantam a integridade dê produtô
o nomento do coâsumo, CON?ENDO
À enrbalagem deveiá

idêntlficaçào

E ÁcIDÔ EóLICo. PARINEA

70



aloassadas, resistentes. ou em pacotê
:pfásticôs alunlinãdos. limpos, nã
violados, resistentês, que garantàm
ürtegridade do produto até o üroment
,do consumo, CONTENDO O MÍNIMO 200G-
Acondicionados ên fardôs lacrados o[
en caixa dê papelão Lirq)a, íntegra €

resistentê- A eÍüalagem deverá conter
externdmente os dados d€
identificaÇão e procedência,
infotíraÇão nutricional. númêro dc
Iote, data de validade, quantidade dc
'produto. O produto deverá apresentar
validâde nlini ma de seis meses ê
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amassadas, Iesistentes, ou em pâcot
plásticos afüminados, linpos, n

do produto até o

nutricional, número

ITAI{BE

, resistentes, que gârantam

consumo, CONTENDO O MÍNII.IO 200G
cionados em fardos facràdos

caixa de pape]ão limpa, integra
. A enüalagem deverá

dade do produto até o
consumo contendo PESO LÍQUIDO

pâpe1 alurlinado entre a tampa e

, data de validade, quaIltidade
- o produto deverá

mínima de seis meses
Ca data da entrega ra

da data da entrega na

LIGHT com 559 a menos
produzida exclusivamente

Cura vegetal, com adiÇão de
potes de pofip.opifeno coÍt

, aesistentes, quê gaaantam

. A enibalageB deverá

minima de seis meses

, resistêntes, qüe garantam

. A eÍüafagem deverá

míninâ de seis meses
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dados
plocedência,

nutricioÍaf, núrnero
ote, data de validade, quantidade

. o produto dêverá

da data da entÍega na uni

excfusivamente
Cura vegetal, com adição dê sal,
potes de polipropi]'eâo com l-acr€
papel afurrinado êntre a tampa e

i

I

315,0OundPR]MOR 4,50

4,ffi

do pÍodrlto até o momên
consumo contendo PESO !ÍQUIDO

dêI1tificação
nutricional, número

ote, data de validâde, quantidade
. o produto deverá

PÀRÃ PIPOCA
I

OUROi tDd aoo *r,w /
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máxima de 13t, EI4BÀIAGE]"1

e atóxicos, ljlnpos
violados, resistentes que garantartr

do produto até ô
consuJno. Àcordiciorado em

A eÍüalagen deverá

, parasitas,
24

os dados

,DE

21

20

22

23

I-EITE EÍ PÓ INTEGRÀI, contêndo
mínimo 26* de gor:dura, enbalado
fâtas dê fôfhâ dê flandrê ôD a1ümi

2O7 ,gO6,9O

und

7g
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29

inaÇão nutricionâl, rúmêIo
, data de validade, quantidade

. O produto deverá apresen

DE SO,lÀ .efinado, enüalado

dade lninima de seis neses
dã data da êntriêgâ na
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otê, datâ dê validade, quântidade
. O pr:oduto deverá

a integridade de produtc
momento do consumo, coNTENDo 900MI

embalagern dêvêrá

pláticas filnpas, isentês
náo ahâssadas,
, re§istentes,

te dados
o e ProcedCncia
nutricioltal, núnero d

minina de seis meses

na1ho, óIeo de girassol,

cozido dê pêru
: Calnê suína, áq!ra, sa1

de soja. aÇúcar,
âcidez: Iactato de

SOYA

ÀIMEIDA

da data da entrega na

em bandejas,
papel fiLae- Íntegros e fivre

i oaclês . BANDÊ lÀ .oM )0 un . dooe .

600 cR
DE M]LHC EMBAI,ÀGEM

20 UND DE 30 GR

BIG BIG
REI DE

57A,OA

42O,gO
494,OO

455,OO
Earinha de

, gfúten, açúcàr mascavo,
de gi.assol, grão de trigo,

de forna integral Ifatiado]

de centeio, gergelim, mef, gri

lin}Iaça, sal, grão de guinoa,
aveia, giitz de soja, grão

femeÍto para pão, sâf, aÇúcar
- Entregues

to de cálcio e polisor:bato 80
lgenl coln 5009.
tipoi cachorro-quentê,

50Gf composição: farinha de trigo,

sacos Plásticos ou caixa
monobloco vazadô, higienizada,

429,

3O,m 600,A0

naturais (contém aroma sa

monossódico, antioxidante
de sódio, coarservador

- Àcondiciônâdô êm
polietileno; na parte externa

t.ito de sódio. cor:ante: carllim

trassódico, aromatizantes:

idades com com etiqueta
de quilo e preÇo. .

DE FRANGO COI4 ÀSPECTO,
E SAtsOR PROPRIO SEM MÀNCHAS

, CONDICIONÀDOS ET,I

TRÀNSPÀRENTE, ÀTOXICO
DÀ EMBALÀGEM Ú1 KG

ao natural de car*e e a1ho,

deve conter os dados
cação e procedência,

e selo de inspeÇão

oi 1k9 e eÍibafado em
de polietileno isento

pinenta), realÇador de sâbor

autricional, número
, data de validade, quantidade

o da Àgricultura- O
apresentar validade miniúâ

meses a partir da data da
unidade requisitanl-e. Comprâ

33

s44,q,
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-74:B
34

250 Mr-
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30

.conservador propionatô de c
emufsiricanles êsLêàrôi12

und

Und
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35 netaoUú eaa CUaOS, embatada em poresl velr verue
.ou pàcotes p-LásLicos de 300q .d
etrlbalagêm deverá cônte r exLernênentd

ne-oaouú eaa cuaos, embatada em poresl vere vERn
.ou pàcotes p-LásLicos de 300q .d
etrlbalaqêm deverá cônte r exLernêmentd

dôdos de ideoLilicdção dprocedênciô, i n torodÇdo nuLrrcional,l
númerô do Iotê, dâtâ de vàIidâde,l
quantidàde do procluto. O produrd
dêwêrá àpÍesêntêr vâlidade mj nie dd
seis meses d pd-rLir dê dald dd enlreg4
nd unidade requisi Eanrê- 

I

suco crrRTCo 2oo Mr .l ra.uerco

.SAI refi nacto loctãdo, bênêfi ciàdo 4 uaRLIN
isento de sais dê cálcio e magnesio,l
iryurezas orgánicàs, arei;s dÍragmentos de conchds. P-roduzido el
enbalado em conÍormida.lê al
1êgi s làÇão vigente. Eútrâ tãqei
prirDária: PACOTES COIY I KG. O produtd
.a ser enLregue não poderá t"rl
vêIidàde de no nj niro seis meses ál
'vencer. 

I

.os dados de ideÍrtificação €

rprocedência, infoÍmaÇAo nutr:icaona1,
númêiô do 1otê, datâ dê vâlidadê,
lquantidadê do produto- O produa.
dêvêrá aprêsentar vãlidade tníniroa d€
seis meses a partir da data da entregê

Und LgO

UND

Xg

na unidade .equisitante. 
I3rJ SUCO CTTRTCO 200 Ml, .l ra.uerco

37 sAr refinado 1odãdo, bênêficiàdo 4 uaRLIN37 .sAr refinido 1odãdo, bênêficiàdo 4 uaRLrN
isento de sais dê cálcio e magnesio,l
iryurezas orgánicàs, areias d
Íragmentos de conchds. P-roduzido eJ

enbafaclo eItr coo ÍorrÍLidacle com ,]

I
I 2,50

7,5OI--'

I
I

I

__.-t*
42.545,00

cr,iftrst IÀ oITARTà - Do REÀrgsràr.ENfo EM SENTIDO ESTRTTO:
Os preÇos contratados são fixos ê irrieajustávêis no prazo de um ano.
Dentro do prazo de vigência do contaato ê mêdiante solicitaÇão do Contratado, os preÇos podêrão
sofrer rêajuste após o intêrrêglo de r:m ano, na mêsÍLa proporÇão da variaÇão vêrificada no lPCÀ-
IBGE acumulado, tomando-se por base ô üês do orÇamêato êstimado, exclusivamente para as
obrigaÇões iniciadas e concfuídas após a ocorrência dâ anualidadê.
Nos reajustes subsequêntes ao primeiro, o interregno nliniro de um ano sêrá eorltado a partir d.os
êfêitos financeiros do ú1tiÍo reajuste.
No caso de atrasô ou não diyulgaÇão do indice de reajustar&ento, o Contratante pagará ao Contratado
a importância ca.Icufada pêla ú1tiúa variaÇão conhêcida, fiquidando a difêrença correspondênte
tão loqio seja divulqiado o índice definitivo. Eica o Contralado obrigado a apresentar mêmória de
cálculo referentê ao reajustâmento de prêços do valor renônescente, sempre quê êstê ocoirêr.
Nas afêriÇóes finais, o ladicê utilizado para reajustê sêrá, obrigatoriamentê r o dêfinitivo.
Caso o índice estabelecido para reajustômento venha a ser extintô ou de qualquer forma nao possa
mais sêr utilizado, será adotado, em substituiÇão, o que vier a ser dêtêrminado pela leqislaÇAo
enteo em vigor.
Na ausência de previsão 1ega1 quanto ao índice substituto, as partês ê1êge.ão novo índice
oficial, para reajustamento do preÇo do va.lôr renanescente, por mêio dê têrmo aditivo-
O ieajuste poderá ser realizado por apostilamênto.
o paazo para resposta ao pêdido dê restabêlecirento do êquilibrio econômicô-financêiro, quando
for o caso, sêrá dê até 1 {um) mês. contado da data do fodrêci![ento da documentaÇão comprobatória
do fato imprêvlsíve1 ou previsívef dê consêquência incalculável. observadas as disposiçõês dos
Arts. 124 a 136. da Lêi 14.133/21.

criirrsur.À eurlmÀ - DA DoràÇÃo:
As despesas correrão por conta da seg:uintê dotaÇão, constantê dô orÇamêntô vigêntê:
Recursos Paóprios do Município dê Duas Estradas:
oL.oo - 04-L22-1002.2004 - 500. - 3.3.90.30.01;
02.00 - 04.L22.1002.2006 - s00. 3.3.90.30.01,
03.00 - 04.123.1002.2009 - s00. 3-3-90-30.01;
04.00 - 12.361.2002.20L2 - 500. - 3.3.90.30.01;
0s-oo - 2't .872.20a3.2025 - 500. - 3.3.90.30.01;
06.00 - 13.392.2003.2026 - s00. - 3.3.90.30.01;
07.00 - 10-301.200L.2030 - 500. - 3.3.90.30.01;
08.00 - 15.451.1002.203'1 - 500. - 3.3.90.30.01;
09.oo - 26.7A2.1OO2.2039 - 500- - 3.3-90-30.01;
10.00 .. 08,241.2006.2040 - 500. - 3.3.90.30.01;
11.00 - 08.244.2006.2044 - s00. - 3.3.90.30.01;
12.00 - 20.606.200'l .2053 - 500. - 3.3.90.30.01.

CLi(u§,I,À SEXTÀ - DO PÀGIruENÍo:
O paqôrento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos
adotados pêlo Contratante, bem cômo as disposiÇõês dos Arts- 141 a 146 da Lêi 14"133/21; da
sêquinte maÍreira: Para ocorrer no prazo dê trinta dias, contados do pêríodo de adimplemento.

CLÀU$'LÀ SETIUÀ - DOS PR'MOS B DÀ VIGENCI,À:
Os prazos máximos de inícic de etapas de execuÇáo e de concl'rsão do objeto ora coitratadô,
admitem prorrogaÇão nas condiÇões e hipóteses previstas na lei 14.133,/2021, estão aba
indicados e sêrãô considêradôs da assinatura do Contrato:

Entreqa: Imediata.
À vigência do preseEte contrato será determinada: 01 (um) mês, considêrada da data de
assinatura, podendo ser prorrogada, nas hipótesês e nos terlaos dos Ãits. 105 a 114, da
L4.r33/2L-

Lei

cliusrrrÀ oÍtarrÀ - DÀs oERrcàçõEs Do coNrtsâIêNrE:-:
\ ,c -t(:,
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a) - Efetuar o pagêmento rêIativo ao fornecimênto êfêtivamente realizado. dê
respectivas ciáusulas do contr:atoi
b) - Proporcionar ao contratado todos os meios necessários para a fiel execuÇão dl
contratado;
c) Notificar o Contratado sobre qualquer irrêgularidadê encontrada quanto à
fornêêimento, êxêrcêndo a mais ampla ê completa fiscafizaÇão, o quê não êxi1nê o
suas responsabilidadês contratuais e legais;
d) - Dêsiqnar rêprêsentantês com atribuiÇôês dê Gêstor ê Fiscâf dêstê cônt.ato, nos termos da
norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execuÇão, respectiva&entê,
penrlitida a contratação dê terceiros para assistência e subsidio de informaÇõês pêrtinentês a
essas atribuiÇôe§.

cuirrsur.À Nol{À - DÀs oBRrGÀçõEs Do coNTR.ÀTÀDo:
a) - Exêcutar dêvidâmêntê o fornêcirento dêscrito no objêto supracitadô. dentro dos mefhores
parâmetÍos de qualidade estabelecidos para o rêrno de atividade refacionada ao objeto contratual,
com observencia aos prazôs estipu-Iadôs;
b) - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaÇôes concernentes à legislação fiscal, civil,
tributária e trabalhista. bem cômo por todas as dêspêsas ê coÍrpromissos assu[idos, a qualquêr
títuIo, pêiantê seus fornecêdores ou tercêiros em razão da execuÇâo do objêto contratado;
c) - Mantêr prêposto capacitado e idônêô, acêito pêfo Contratante, quando da êxecuÇâo do
contrato, que o aepresente inLegralmerlte em todos os seus atosi
d - PeELitir e facilitar a fiscalizaÇão dô ContlataÍrtê dêvendo prestar os informês ê
êsc-LarecimênLos sof -Lci Lados;
ê) - Será responsáve1 pelos daÍros causados dirêtamênte ao Contratante ou a terceiros, decorrêntês
de sua culpa ou dolo na execuÇão do contrato, nãô excluindo ou rêduzindo êssa responsabilidade
a fiscalizaÇão ou o acompanhameato pelo órgão intêressado;
f) - Não ceder, transferir ou subcôntratar, no todo ou em parte. o objeto dêsiê instrumento,
sem o conirêci-rnênto ê a dêvida autorizaÇão êxpressa do Contratantê;
g) - Manter, durante a vigência do coatrato, êm compatibilidadê com as obriqações assuÍridas,
todas as condiÇões de habilitaÇão e gualificaÇão êxigidas no respectivo procêsso .licitatório.
apaesentando ao Contratante os documentos nêcêssários, sempre que solicitado.

cráI,srII,À DÉcD{a - DÀ ÀrIERÀÇÃo E ExrrNção:
Este contrato poderá sêr a1têrado com a devida juslificativa, unilatêralrentê pefo Contratante
ou por acordo entre as partes, nos casos ê condiÇÔês previstas nos Arts. 124 a 136 e sua
êxtinÇão, formalmentê motivada nos autos do prôcesso. assêguaados o coltraditóriô e a ampla
defesa, ocorrerá nas hipôtesês ê disposiÇões dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 74.133/2021-
Nas alterações uailatêrais a que se refere o inciso I, do caput do Àrt. 124. da Lei 14.L33/2021,
o Contratado será ôbrigado a aceitar, nas mesmas condiÇôes ôontratuais, acrésci-mos ou supressões
quê sê fizerem nos serviÇos, dê até o rêspêctivo ljiLite fixado no Àrt. 125, do mesmo diploma
lêgaI, do valor iniciat atualizado do contrato- Nênhum acréscimo ou supressâo poderá exceder o
limite êstabêlêcido, safvo as suprêssões resultantês dê acordo celebrado entrê os contratantes -

CIifu'$,LÀ DÉCIUÀ PR,IIGIRÀ - DO RECEBf,}IENNO:
Êxecutada a prêsêr1te contrataÇão e observadas as condições de adiflplemento das obrigaÇões
pactuadas, os procêdimentos e condiÇóês para rêcêber o seu objeto pelo Contratante obêdêcêrão,
confonRe o caso, às disposiÇões do Àrt. 140, da Le\ 14.133/2021.
Por se tratar dê sêrviÇo, a assinatura dô têrmo dêtalhado de recêbirnento provisório, sê dará
pelas partes, quando werificado o cumprimerto das exiqências dê caráter técn.ico, até 15 (guinzê)
dias da comunicacão escrita do Contatado. No caso do termo dêtalhado de recebirento dêfinitivo,
será emitido ê assinatura pêlas partes. apênas após o decurso do prazo de oL,sêrvaÇâo oü vistoria,
quê comprove o atendiÍênto das êxigências conLratuais. não podendo esse plazo ser superior a 90
(novênta) dias, salvo enl casos êxcêpcionais, devidarnêntê justificados-

criiusur,a DÉcõ{À sEqniIDÀ - DÀs PENAIrDÀDES:
O Contratado sêrá rêsponsabilizado administrativamentê, facultada a defesa no prazo 1egal do
interessado, pêfas infraÇôes previstas no Àrt. 155, da tei 14.133/2021 e serão aplicadas, na
forma, condiÇões, rêgras, prazos e procedimentos definidos nos Àrts- 156 a 163, do mesmo diploma
lêqal, as seguintes sançõês: a - advertência aplicada exclusivamente pefa infração adrinistrativa
de dar causa à inexecuÇão parciaf do contrato, quando não se justificar a imposiÇâo de pelalidade
mais grave; b - multa de mora de 0,53 (zero virg:lrfa cinco por cento) aplicada sobrê o valor do
contrato, por dia de atraso injustificado na execuÇão do objêto da côattataÇãoi c - multa de
108 (dez por cêÊto) sobre o valor do contrato por qualquer das infraÇões administrativas
previstas no rêfêrido Àrt. 155; d - impêdimento de licitar ê contatar no âmbito da ÀdninistraÇão
púb]ica direta e indirêta do ente federativo que tiver aplicado a sanÇão, pêfo prazo dê dois
anos, aplicada ao responsávê1 pelas infraÇôes administrativas previstas nos incisos Il, III,
IV, V, VI e VII do caput do rêfêrido Àrt. 155, quando não se iustificar a imposiÇão de penElidadê
mais grave; e declaraÇão de inidoneidadê para licitar ou contratar no ênüito da Àdminis§íEão
Pública direta e indirêta de todos os êntês federativos, pelo prazô dê cinco anos, aplica+k\o
iesponsável pelas infraÇõês administrativas paevi§tas nos incisos vIf1, IX, X, xf ê xTT dÔ c

IV, v, vI e vII do caput do mêsúo artiqo gue justifiquêm a irposiçâo de peLalidade mais gravê
quê a sanÇão referida no S 4" do referido Art. 156; f aplicaqão cumulada de outras sanÇóes
previstas na Lei 14 - 1,33 /2027.
se o valor da multa ou indenizaqão devida não for recofhido no prazo dê 15 dias após a coeuDicação
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Contratado viêr a fazêr jus, acrescidô dê juros moratórios dê 1t (r]Irt Por cento)
quando for o caso, cobrado judicialmente-

cu{ustlr,l oÉcule mncnrnl - DÀ ccrdpEttsÀçÃo ErtrÀncerRl:
Nos casos de eventuais atlasos dê pagamento nos têÊlros deste instrrnento, ê desde que o
não tenha concorrido de alguma forEa para o atraso, sêrá admitida a compensação
devida desde a data lirite firada pãra o paqamênto até a data corrêspondentê ao êfêtivo paqamênto
da parcêIâ- os êncarqos moratôrios devidos êm razão do atra.so no paqamênto seráo câlculados com
utilizaÇâodaseguintêfórmula:EM=NxVPxI,onde:El{:êncargoshoralórios;N:númerodê
dias entrê a data prêvista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcefa a
sêrpagarêf=1ndicêdêcompênsaçãofinanceira.assimapulado:I:(Tx:100)+365,sendoTX
= percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, rm rlovo indicê
adotado pêfo Governô Fêdêral quê o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para
a compensaÇão financeira venha a ser extinto ou de qualquer forrnâ não possa mais sêr uti.lizado,
sêiá adotadô, en substituição, o que vier a ser determinado pela leqislaÇão então en vigor.

clifursurÂ DÉcnR QuÀRÍÀ - Do FoRo:
Para dirimir as quêstôes dêcorrentês dêstê contrato, as partes efegern o Foro da Comalca dê
Guarabira, Estado da PâiaÍba.

E, por estarêm dê p.Ieno acordo, foi lavrado o preseDte contrato em 02 (duas) vias, o qual vai
assinado pêlas partes e pol duas testemunhas.

TESTEMUNHÀS

Duas Estradas - PB, 0? de Dezenbro de 2022.
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