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PREGÃO ELETRÔNICO N° 00004/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 014/2022 

CONTRATO N°: 01401/2022 - CPL 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CABACEIRAS E MERCADINHO ECONOMICO DA 
RIBEIRA LTDA, PARA FORNECIMENTO CONFORME 
DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO: 

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Cabaceiras - Rua Coronel 
Maracajá, 07 - Centro - Cabaceiras - PB, CNPJ n° 08.702.862/0001-78, neste ato representada pelo 
Prefeito Tiago Marcone Castro da Rocha, Brasileiro, Solteiro, Agricultor, residente e domiciliado na Sitio 
Alto da Boa Vista, SN - Zona Rural - Cabaceiras - PB, CPF n° 052.891.034-57, Carteira de Identidade n° 
2.993.863 SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado MERCADINHO 
ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA - DISTRITO RIBEIRA, 01 - RURAL - CABACEIRAS - PB, CNPJ n° 
14.371.318/0001-93, neste ato representado por Odivio Ricardo Maracajá Ramos, Brasileiro, Casado, 
Representante, residente e domiciliado na Distrito de Ribeira, SN, Zona Rural - Cabaceiras - PB, CPF n° 
019.176.014-50, Carteira de Identidade n° 1.887.070 SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATADO, 
decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições 
seguintes: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA — OBJETO. 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS—PB, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no 
Termo de Referência, anexo do Edital. 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta 
vencedora, independentemente de transcrição. 

1.3. Discriminação do objeto: 

CÓD. DISCRIMINAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNITARIO P. TOTAL 
1 AÇÚCAR comum cristal, em ouro bom KG 4600 3,78 17.388,00 

embalagem plástica de 1 kg, com 
registro do SIF, com rotulagem 
contendo a identificação do produto, 
data de fabricação e validade 
mínima 08 meses. 
?NRROZ tipo 1, longo fino, ouro bom KG 4600 3,60 16.560,00 
'embalagem plástica de 1 kg, 
subgrupo parboilizado polido, com 
registro do SIF, com rotulagem 
contendo identificação do produto, 
data de fabricação e validade 
mínima de 06 meses. 
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BISCOITO DOCE, tipo MARIA ou 
similar, em embalagem plástica de 
00g, com registro do SIF, com 

rotulagem contendo a identificação 
do produto, data de fabricação e 
validade mínima 06 meses. 
BISCOITOS SALGADOS tipo 
CREAM CRACKER amanteigado ou 
similar, crocante com 0% de gordura 
rans, embalagem plástica de 400g, 
com registro do SIF, com rotulagem 
contendo a identificação do produto, 
data de fabricação e validade 
mínima 06 meses 

3 de maio UND 1600 3,99 6.384,00 

VITAMASSA UND 1600 

CARNE DE CHARQUE dianteiro, 
embalado a vácuo de 1kg, com 
registro do SIF, resfriada, com 
rotulagem contendo a identificação 
do produto, data de fabricação e 
validade mínima 06 meses. 

GMA KG 1200 

3,30 5.280,00, 

29,00 34.800,00 

7 'TEMPERO CONDIMENTONORDESTINO UND 
(COMINHO), embalagem plástica 
de 80g, com registro do SIF, com 
rotulagem contendo a identificação 
do produto, data de fabricação e 
validade mínima 08 meses

900 

EXTRATO DE TOMATE tradicional, POMAROLA 
peneirado e refogado, em 
embalagem de lata 520g de peso 
líquido, com registro SIF, com 
rotulagem contendo a identificação 
do produto, data de fabricação e 
alidade mínima 06 meses. 

11 

UND 

FEIJÃO MACAÇA, tipo 1, 
embalagem plástica de 1 kg, com 
registro do SIF, com rotulagem 
contendo a identificação do produto, 
data de fabricação e validade 
mínima 05 meses. 

CAMPE??0 KG 

1100 

0,80 720,00 

3,8-0-  4.180,00 

200 7,50 

13 FARINHA DE MILHO (FUBÁ) S??0 BRAZ 
focada, embalagem plástica de 500 
g, com registro do SIF, com 
rotulagem contendo a identificação 
do produto, data de fabricação e 
validade mínima 06  meses 

15 LEITE EM PÓ, tipo integral, em, ITALAC 
embalagem plástica de 200g, com 
registro do SIF, com rotulagem 
¡contendo a identificação do produto, 

KG 

1.500,00 

6200 1,68 10.416,00 

UND 600 5,30 3.180,00 

RII2 r.i. Mannel ~raiá. n2 (17- Centro - rnharpirac PR - (Fp! çg.aRn_nnn - CNP! N2- ris.7n7.Re7inrini-7R. 



ootnasif..\\  

<Z
• 

Fs  

0- 

i 1- 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRA ro....„ cPL 
0 Pregoeiro e sua Equipe de Apoio foram designados através da Portaria n 30 de 06.01.2U2 00

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 014/2022 - CPL/ CPL/SEC. EDUC., CUtSF1-LAZER 
Pregão Eletrônico no 00004/2022 

data de fabricação e validade 
mínima 06 meses 

17 MASSA alimentícia com ovos, IMPERADOR 
espaguete, embalagem plástica de: 
500 g, com registro do SIF, com 
rotulagem contendo a identificação 
do produto, data de fabricação e 
alidade mínima 04 meses. 

19 ÓLEO de soja, refinado, tipo 1, sem CONCORDIA 
colesterol, embalado em garrafa 
plástica de 900 ml, com registro do 
SIF, com rotulagem contendo 
identificação do produto, data de 
fabricação e validade mínima 08 
meses. 

20 PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SUPRASOY 
SOJA, embalagem plástica 400g, 
com registro do SIF, com rotulagem 
contendo identificação do produto, 
data de fabricação e validade 
mínima 06 meses. 

21 SAL IODADO refinado, embalagem ALMIRANTE 
plástica 1kg, com registro do SIF, 
com rotulagem contendo 
identificação do produto, data de 
fabricação e validade mínima 12 
meses. 

22 PEITO DE FRANGO, resfriado ou REAL 
congelado; com peso mínimo de 1 
kg; carne firme, cor própria e sem 
manchas esverdeadas; cheiro 
sabor próprio; embalagem primária 
em saco plástico individual, com a 
especificação do produto, validade, 
peso, registro no órgão competente 
e selo do Serviço de Inspeção 
Municipal (SIM). 

24 CAFÉ TORRADO E MOIDO PURO 
tradicional embalagem de 500g com 
registro no SIF, com rotulagem 
contendo a identificação do produto, 
data de fabricação e validade! 
mínima de 05 meses. 

25 ÇAIHO, de ia qualidade, porte COMETA 
médio/grande de boa qualidade,:
fresco, e firme, apresentandoi' 
tamanho uniforme e apresentar graul 
de maturação tal, que permita! 
suportar a manipulação, o transporte 

9.430,00 UND 4100 2,30 

UND 1000 9,10 9.100,00 

UND 2600 3,95 10.270,00 

KG 600 0,70 420,00 

KG 1500 9,80 14.700,00 

UND 600 7,19 4.314,00 

KG 250 18,40 4.600,00 
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e a conservação em condições 
adequadas para o consumo mediato 
e imediato. Não serão aceitos 
defeitos graves de natureza 
itossanitária, fisiológicas e 

mecânicas (físicas), que afetem sua 
qualidade e aspecto, com a casca e 
•ol•a intactas e firmes. 

27 BATATA DOCE, de ia qualidade,, 
ipo extra, casca branca ou roxa, 
isenta de partes pútridas,i
apresentando grau de maturação tal 
que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a 
conservação em condições 
adequadas para o consumo. Com 
ausência de sujidades, parasitos e 
larvas, de acordo com a Resolução 
12/78 da CNNPA. O produto que 
não apresentar boas condições para 
uso, será recusado no ato da 
entrega. 

28 BATATA INGLESA de 1a qualidade, 
com maturação de 60 a 70 % de 
colheita recente, firme e inseto de 
enfermidades, parasitas e larvas. 
Livres de resíduo e fertilizantes. 

29 

31 

CARNE DE GADO MOIDA, 
embalagem plástica de 500g, com 
registro do SIF, resfriada, com 
rotulagem contendo a identificação 
do produto, data de fabricação e 
alidade mínima 04 meses. 

CEBOLA BRANCA, de 1a qualidade, 
extra, com grau médio de 
amadurecimento, sem rama, 
compacta e firme, sem lesões de 
origem física ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e 
coloração uniformes, devendo se 
bem desenvolvida, graúda, isenta de 
enfermidades, sujidades, parasitas, 
e larvas, de 10 qualidade, firme, nãd 
pode estar mole. 

32 CENOURA, de ia qualidade, sem 
lesões físicas ou mecânicas, não 
apresentem rachaduras ou cortes na 
casca, livre de enfermidades, isenta, 
de partes pútridas, com tamanho 
uniforme, devendo ser graúdas. 

Pregão Eletrônico no 00004/2022 

1.200,00 BATATA 
DOCE 

KG 600 2,00 

BATATA 
INGLESA 

KG 1000 4,40 4.400,00 

NORDESTINA KG 1700 11,70 19.890,00 

CEBOLA 
BRANCA 

KG 800 3,70 2.960,00 

3.710,0(5 CENOURA KG 700 5,30 
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33 OVOS de galinha caipira, pesando 
no mínimo 55 (cinquenta e cinco) 
gramas por unidade; isento de 
sujidades, fungos, substâncias 
óxicas, com odor e sabor anormais. 
condicionado em embalagem 

primária de bandejas, de papelão 
orte, com divisões celulares, 

contendo 30 unidades cada 
bandeja, com prazo mínimo de 
validade de 15 (quinze) dias, não 
pode estar com casca trincada ou 
quebrada, de 1° qualidade. Deve 
atender aos dispositivos legais de 

istro e ins eção sanitária. 
34 OVOS de galinha granja, pesando 

no mínimo 55 (cinquenta e cinco) 
gramas por unidade; isento de 
sujidades, fungos, substâncias 
tóxicas, com odor e sabor anormais. 
Acondicionado em embalagem 
primária de bandejas, de papelão 
forte, com divisões celulares, 
contendo 30 unidades cada 
bandeja, com prazo mínimo de 
validade de 15 (quinze) dias, não 
pode estar com casca trincada ou 
quebrada, de 1 0 qualidade. Deve 
atender aos dispositivos legais de 
registro e Inspeção sanitária. 

35 FRANGO CAIPIRA INTEIRO, 
resfriado ou congelado; com peso' 
mínimo de 2 kg; carne firme, cor 
própria e sem manchas 
esverdeadas; cheiro e sabor próprio; 
embalagem primária em saco 
plástico individual, com 
especificação do produto, validade, 
peso, registro no órgão competente 
e selo do Serviço de Inspeção 
Municipal (SIM). 
GOIABA de 1' qualidade, tamanho 
médio grau médio de' 
amadurecimento, com casca sã sem 
rupturas.
LARANJA, da terra, fruto fresco, 
endo atingido o grau máximo do 
amanho especificado, com aroma,' 

cor e sabor característicos dal 
écie/variedade. Deverá! 

Pregão Eletrônico no 00004/2022 

S??0 JOSE BANDEJA 1000 14,55 14.550,00, 

S??0 JOSE BANDEJ 1000 13,30 13.300,00 

FRANGO KG 900 12,70 11.430,00 

3.400,0,5 GOIABA KG 1000 3,40 

PERA KG 1500 1,90 2.850,0 
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apresentar grau de maturação tal, 
que permita suportar a manipulação, 
o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o 
consumo mediato e imediato. Não 
erão aceitos defeitos graves de 

natureza fitossanitária, fisiológicas e 
mecânicas (físicas), que afetem sua 
qualidade e aspecto, com a casca e 

ol a intactas e firmes. 

Pregão Eletrônico no 00004/2022 

MAMÃO FORMOSA de ia MAMAO 
qualidade, fruto fresco, tendo 
atingido o grau máximo do tamanho 
especificado, com aroma, cor e 
sabor característicos da 
espécie/variedade. Deverá 
apresentar grau de maturação tal, 
que permita suportar a manipulação, 
o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o 
consumo mediato e imediato. Não 
serão aceitos defeitos graves de 
natureza fitossanitária, fisiológicas e 
mecânicas (físicas), que afetem su 
qualidade e aspecto, com a casca e 
ol a intactas e firmes. 

40 MANGA ROSA de ia qualidade, 
com maturação de 60 a 70 % de 
colheita recente, firme e inseto de 
enfermidades, parasitas e larvas. 
Livres de resíduo e fertilizantes 

41 MEXERICA, Murcote, crua, fruto MEXERICA 
fresco, tendo atingido o grau 
máximo do tamanho especificado,, 
com aroma, cor e sabor' 
característicos da 
espécie/variedade. Deverá 
apresentar grau de maturação tal, 
que permita suportar a manipulação, 
o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o 
consumo mediato e imediato. Não 
serão aceitos defeitos graves de 
natureza fitossanitária, fisiológicas e 
mecânicas (físicas), que afetem sua 
qualidade e aspecto, com a casca e 

olpa intactas e firmes. 
POLPAS DE FRUTA, (goiaba TROPICAL 
acerola / maracujá / caju / abacaxi, 
ca'a con elada, concentrada, 

KG 1000 1,70 1.700,00 

ROSA KG 2000 2,50 5.000,00 

KG 600 6,50 

KG 600 

3.900,00 

6,80 4.080,00 
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puro fruto, sem adição de água, boa 
qualidade, sem presença de 
impurezas, embalagem plástica, 
pacote de 1 kg, boa conservação. 
Validade 06 meses da data de 
ffabricação e contendo o selo d 
Serviço de Inspeção (SI). 

43 TOMATE de 1a qualidade, fruto de TOMATE 

porte médio/grande de boa 
qualidade, fresco, e firme, 
apresentando tamanho uniforme e 
apresentar grau de maturação tal, 
rueue permita suportar a manipulação, 

transporte e a conservação em 
condições adequadas para 
consumo mediato e imediato. Não 
serão aceitos defeitos graves de 
natureza fitossanitá ria, fisiológicas e 
mecânicas (físicas), que afetem su 
qualidade e aspecto, com a casca e 
polpa intactas e firmes. 

47 ABOBRINHA, de 13 qualidade, ABROBRINHA 
produto selecionado com polpa 
firme e intacta, sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte. 
O produto que não apresentar boas 
condições para uso será recusado 
no ato da  entrega.

48 ACEROLA, de 1a qualidade, fruto ACEROLA 
fresco, limpo, de boa qualidade, cor, 
aroma e sabor característico da 
espécie/variedade. Apresentar grau 
de maturidade adequado de ta 
modo que permita suportar a 
manipulação, transporte e a 
conservação para consumo mediato 
e imediato. Livre de sujidades larvas 
e parasitas, acondicionada em caixa 
plástica. 

49 ALFACE, de 1a qualidade, folhas ALFACE 
frescas, devendo apresentau 
espécimes vegetais genuínos e ten 
atingido o grau de maturaçãol 
máximo de tamanho, aroma e cor 
característica da espécie/variedade. 
Deverão estar livres de defeitos 
graves, como doenças, folhas 
murchas, perfuradas, cortadas, 
secas e rachadas. 

KG 2000 4,90 9.800,00 

KG 50 3,00 150,00 

210,00 KG 50 4,20 

MOLHO 50 3,00 150,00 
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50 BETERRABA, de 1 a qualidade, 
porte médio/grande de boa 
qualidade, fresco, e firme, 
apresentando tamanho uniforme e 
apresentar grau de maturação tal, 
que permita suportar a manipulação, 
o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o 
consumo mediato e imediato. Não 
serão aceitos defeitos graves de 
natureza fitossanitária, fisiológicas e 
mecânicas (físicas), que afetem sua 
qualidade e aspecto, com a casca 
polpa intactas e firmes. 

BETERRABA KG 50 3,40 170,00 

51 COENTRO, de 1a qualidade, 
deverão estar frescas e sãs, intactas 
e firmes, viçosas, de cor verde 
brilhante, com coloração uniforme e 
sem sinais de amarelecimento. Não 
poderão estar danificadas e nem 
apresentar podridão, substancias 
terrosas, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície, 
umidade externa anormal e resíduos 
de defensivos agrícolas e/ou outras 
substâncias tóxicas. Não deverão 
a eresentar parasitos ou larvas. 

COENTRO MOLHO 60 4,50 270,00 

56 á BACAXI, unidade média, maduro 
de 1a qualidade com casca e sã sem 
ru 'tura. 

ABACAXI 

1 

KG 400 3,00 1.200,00 

Total: 257.562,00 

2. CLÁUSULA SEGUNDA — VIGÊNCIA 

1.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na 
data de 14/03/2022 e encerramento em 31/12/2022, prorrogável na forma doart. 57, §1°, da Lei n° 8.666, 
de 1993. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA — PREÇO 

3.1 O valor do presente Contrato é de R$ 257.562,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E 
QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS). 

3.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais 
e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral 
do objeto da contratação. 
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4. CLÁUSULA QUARTA — DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

4.1 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento municipal, para o exercício de 2022, na classificação abaixo: 

Recursos Federais e Próprios do Município de Cabaceiras: 
02.501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS 
12 361 1004 2010 Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental(MDE) 
12 361 1004 2011 Desenvolvimento das Atividades do Ensino fundamental (FUNDEB) 
12 361 1004 2012 Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar 
12 361 1004 2013 Desenvolver as Atividades com Recursos do FNDE 
12 361 1004 2021 Desenvolver as Ativid.da Merenda Escolar - Agricultura Familiar 
07.001 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNIC. DE DESENV. SOCIAL 
08 122 1011 2044 Desenvolver as Atividades Secretaria de Dezenvolvimento Social 
08 244 1011 2045 Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV / PBF / CRAS) 
08 244 1011 2046 Desenvolvimento de Programas Sociais - FNAS/Próprios 

5. CLÁUSULA QUINTA — PAGAMENTO. 

E. 

5.1 O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de 
Referência. 

5.2 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista no Art. 1° da Lei 
Complementar n° 07 de 02/10/2017 e Lei n° 863 de 02/10/2017. 

5.3 Será retido para o Empreender Cabaceiras 1,0% (um por cento) da(s) empresa(s) vencedora(s) 
do certame para compras, obras e serviços, nos termos do Inciso II, do Art. 70, da Lei n° 863/2017. 

1 6. CLÁUSULA SEXTA — REAJUSTE 

6.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, 
anexo a este Contrato. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA — GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

8.1 As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de 
Referência,anexo ao Edital. 

9. CLAÚSULA NONA — FISCALIZAÇÃO 

9.1 A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado 
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pelaCONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, 

Pregão Eletrônico no 00004/2022 

anexo do Edital. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

10.1 As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de 
Referência, anexo do Edital. 
11. CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1 As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, 
anexo do Edital. 

I 12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO 

12.1 O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO: 

12.2 Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII doart. 
78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, semprejuízo da 
aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital; 

12.3 Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n°8.666, de 1993. 

12.4 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o 
direito à prévia e ampla defesa. 

12.5 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993. 

,.... 
12.6 O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES 
ASPECTOS, CONFORME O CASO: 

12.7 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

12.8 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.9 Indenizações e multas. 

, 13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES 

13.1 É VEDADO À CONTRATADA: 

13.1.1 Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

13.1.2Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento 
por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 
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14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — ALTERAÇÕES 

14.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993. 

14.2 A CONTRATADA é obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do contrato. 
14.3 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite 
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS 

15.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n° 
8.666, de 1993, na Lei n° 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos 
e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do 
Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO 

15.2 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário 
Oficial da União, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO 

17.1 É eleito o Foro da Comarca de Boqueirão 
deste Termo de Contrato que não possam ser 
8.666/93. 
17.2 Para firmeza e validade do pactuado, o 
de igual teor, que, depois de lido e achado em 

TESTEMUNHAS 

1 

- PB 
compostos 

presente 
ordem, 

para dirimir os litígios que decorrerem 
pela conciliação, conforme 

Termo de Contrato foi lavrado 
vai assinado pelos contraentes. 

Cabaceiras - PB, 14 

PELO CONTRATANTE 

daexecução 
art. 55, §2° da Lei n° 

em duas(duas) vias 

de Março de 2022. 

• C 
Juliana de Fátima Rego Oliveira 
CPF: 071.106.974-36 

_--

- _ 

TIAGO MA E CASTRO DA ROCHA 
Prefeito ConstitucióNal 

- --C-PF 4-57 

PELO CONTRATADO 

Cpzu61-2 Rosangela das Dores Faustino 
CPF: 070.746.124-30 MERCADINHO ECONOMICO DA RIBEIRA LTDA 

ODIVIO RICARDO MARACAJÁ RAMOS 
CPF: 019.176.014-50 
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