
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

COMISSÃO PERMANENTE DE, LICITAÇÃO

CONTRATO N°: 00188/2020-CPL

TERMO:DE CONTRATOQUE ENTRE SI CELEBRAMA PREFEITURAMUNICIPALDE
ITAPOROROCAE JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE 03664523474, PARA
FORNECIMENTOCONFORMEDISCRIMINADOflESTEINSTRUMENTONAFORMAABAIXO:

P~lo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de
Itapororoca Rua Frei Damião Bozzano, 07 Centro Itapororoca PB, CNPJ n°
09.165.176/0001-78, neste ato representada pela Prefeita Elissandra Maria Conceição de Brito,
Brasileira, Viúva, Professora, residente e domiciliada na Sitio CampoVerde, SN - Área Rural -
Itapororo.ca - PB, CPF n° 007.409.704-02, Carteira de Identidade n° 2.065.238 SSP/PB, doravanté
simplesmente CONTRATANTE,e do outro lado JOAOBATISTADOSSANTOSDUARTE03664523474 - R RUA
ANTONIOAUGUSTO,16 CENTRO ITAPOROROCA PB, CNPJ n? 13.530.880/0001-58, neste ato
r epr es ent ado por .roao Batista dos Santos Duarte, Brasileira, Solteiro, Empresário, residente e
domiciliado na Rua Conego Antonio Augusto, 16, Centro - Itapororoca - PB, CPF nO 036.645.234-
74, Carteira de Identidade nO 2382434 SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATADO,decidiram as
partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condiçôes
seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:

Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial n? 00ü32/2020, proces.sada nos
termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal n?
8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n? 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto
Municipal nO 028/2005, de 30 de Dezembro de 2005; Decreto Municipal ni:>015, de 04 de Janeiro
de 2013; e legislação pertinente, conside.radas as alterações posteriores das referidas normas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem por objeto: Aquisiçôes parceladas de pães, boLos desti nados a atender
as demandas das diversas Secretarias deste Município, inclusive Fundo Municipal de Saúde, bem
co.moprogramas federais da educação.

o fornecimento deverá obedecer rigorosamente às condições 'expressas neste instrumento,
proposta apresentada, Pregão Presencial nO 00032/2020 e instruçôes do Contratante, documentos
esses que ficam fazendo partes Lnt.eç rant.e s do presente contrato, independente de transcrição;
e será realizado na forma parcelada.

cLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

KG 10Qof- 8,40 8.400,001

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 33.275,00 (TRINTAE TRQSMIL
DUZENTOSE SETENTAE CINCOREAIS).
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DISCRIMIHAÇAO MARCA rmUD.
[Pão de sal, tipo francês,-50g d;pois d"'t: assado,!PÂm§icAoOAA1 KG
!fresco do dia da entrega, elaborado com farinha NOSSA I
<de trigo especial, Lserrt.o de impurezas e corposl S.ENHORADA
iestranhos. PENHA .
fpão d; cacho-;;ro- quente, tamanho normal~ frescojPANIFICADORA' KG
ido dia da entrega, elaborado com farinha de NOSSA
tr í qo especial, isento de impurezas e corpos SENHORADA
.est.r anhos . PENHA

P. TOTAL
12:"600,001

cóIi.
1

750' 8,40 6.300,001

--- !
5.975,0°1

4 Pão Tipo Doce composição minima
farinha de trigo, água, fermento
açúcar, Coco ralado ou Go·iabada,
.mã.n.imo50 ÇLra~s ~

PANIFICADORAI
NOSSA

SENHORADA
PENHA

da massa:IPANIFICADORA
biológico, NOSSA

pesando no- SENHORADA
PENHA

KG 500: 11,95:3
-----.

• 010 de ovos, simples, t.amanho médio 1 kg.

Total:1 33.275,00;

cLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:
Os pr eços contratados são fixos pelo período de um ano, excet;o para os casos previ RS no Art.
65, §§ 5~ e 6°, da Lei 8.666/93.
Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser rest. abelecida: relação
que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. Inciso II Alínea da Lei
8.668/93, mediante comprovação documental e requerimento e,;or~



..

CLÁUS.ULAQUINTA - DA DOTAçÃO:

As de.spesascorrerão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:

Recursos Federais, Próprios e Outros do Município de ItapoToroca:
02.000 Gabinete do Prefeito
03.000 Secretaria Municipal de Administração
04.000 Secretaria Municipal de Finanças
05.000 Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer
07.000 Secretaria Municipal de Ação Social
08.000 Sec Munic Infra Est, :MeioAmb e Rec H'i.d
11.110 Sec Municipal de Agricultura
12.120 Fundo Municipal de Saude de Itapororoca
3390.30 Material de Consumo

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

o pagamento s.er á efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, da seguinte
maneira: Para ocorrer no prazo de até trinta dias, contados do periodo de adimplemento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS:

o prazo máximo para a execução do objeto
admite prorrogação nos casos previstos
considerado a partir da emissão do Pedido

ora contratado, conforme suas características, e que
pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será

de Compra:

Entrega: Imediata

o prazo de vigência do presente contrato será determinado: até o final do exercicio financeiro
de 2020, considerado da data de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

a - Efetuar 0 pagamento relativo ao fornecimento efetivamente real.izado, dê acordo com as
respectivas cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos
produtos, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais.
d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos.termos da
norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente,
permitida a contratação de terceiros para assistência e subsidio de informações pertinentes a
essas atribuições..

CLÁUSULA NONA - DAS OBRtGAÇÕES DO CONTRATADO:

a Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente
contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade
relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ónus e obrigações concernentes à legislação fistal, civil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do
contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;
d Pertnit.ir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e
esclarecimentos solicitados;
e ser á responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou doLo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento,
sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações .assumidas,
todas a.s condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório,
apresentando ao Contratante 0$ documentos necessários, sempre que solicitado;

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAçÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:

Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante ou por a.cordoentre as
partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o
disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.
O' . contratadO. fica ~brigado a. ac.e.i,tar na~ me~mas. c.ondiçõe,s contratuais,r ou
supressões que se f i zerem necessár í.os, ate 25% (~ln e ci nco por ce.ntOl do lor Lni ciaI
atualiz.adodo contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA P1UMEIRA - DAS PENALIDADES' .. ~ ~



A recusa iniust a ~ deLxar de cumpr-í.r as obr igações assum.idas e preceitos 1egais, suiei,taL ~ J
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da
Le.i 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inicio ou na .execuç.ão do
objeto ora contratado: c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela
inexecução total ou parcial do contrato; d simultaneamente, qualquer das penalidades
cabiveis fundamentadas na Lei 8.666/93. e na Lei 10.520/02.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes, elegem o Eor o da Comarca de
Mamanguape.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias~ o qual vai
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

TESTEMUNHAS PELO

Itapororoca Setembro de 2020

DE BRITO
Prefeita
007.409.704-0

PELO CONTRATADO

~~~&f. t:4 >A d~ ~ .,1-
~~TAí50SÃNTOS DUARTE o~1347~
JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE
036.645.234-74


