
CONTRATO N º 132/2022. 

CONTRATO RE FERE NTE A 
PRESTACAO DE SERVICO ,QUE 
ENTRE SI CELEBRA O MUNICIPIO 
DE A~RÂNIO E A EMPRESA 
RAIMUNDO COELHO BRITO - EPP, 
CONFORME DIPENSA ELETRONICA 
008 /2022. 

O MUNICÍPIO DE AFRÂNIO, pessoa juríd ica de direito púb li co interno, com sede 
na Av. Cel. Clementina Coelho, n° 203 - Centro - Afrânio/PE, inscrito no CNPJ sob o n° 
10 .358.190/0001 - 77, neste ato represen tado pela Secretaria de Desenvolvimento 
Social através do Fu ndo Municipal de Desenvolvimento Socia l, com sede na Avenida 
Francisco Rodrigues , s/ n, Centro, Afrânio PE, inscrito no CNPJ sob o nº 
06.1 11.889/ 0001 -60, neste ato representado pela sua Secretária a Sra. ANA LUIZA 
DINIZ CARVALHO C. CAVALCANTI, brasileira, casada, inscrita no CPF/M F sob o nº 
074.41 2.224-43, portadora da Cédula de Identidade nº 10308392 SSP/PE, residente e 
domiciliado na cidade de AFRÂNIO PE, doravan te denominada simplesmente 
CONTRATANTE e do outro lado a empresa RAIMUN DO COELHO BRITO - EPP CNPJ nº 
69.900.116/0001-83, com sede à Av. Franci sco Rodrigues , 312, centro, Afrân io - PE , 
adjudicatária do serviço abaixo ind icado no Processo Administrativo nº 064 / 2022 -
Dispensa Eletrônica nº 008/2022, neste ato representada pelo Sr.(a) RAIMUNDO 
COELHO BRITO, Comerciante, solteiro, CPF n° 657 .1 85.854- 15, CI n° 3858291 SSP/ PE, 
res id ente à Rua Políbio Silva Barreto, 26 , Cohab, Afrânio - PE, de ora em dian t e denominada 
CONTRATADA, tendo em vista a contratação, considerando o disposto na Le i Federal n. 0 

14 .133/2021 no art. 75 II , Decreto Mu ni cipal nº 015/ 2022 de 30 de março de 2022, Lei 
Complementar 123/ 06, alterada pe las Leis Comp lementa res 128/ 2008, 147/ 2014 , 
155/2016 e Decreto 8.538/ 2015, homologado em 25/08/2022, t em entre si jus to e 
acordado o seguinte: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CO NTRATO 

1.1 - Constitui objeto do presente contrato o fo rn ecimento de cestas básicas, 
atendendo as necessidades especializada pela Secretaria Municipal de 
Desen vo lvimento Social de Afrânio-PE 
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01 

ESPECIFICAÇÃO UNID . QUANT. MARCA V. UNIT V.TOTAL 1 

1 

Acúcar l< G 02 1 MPERIAL R$ 3,82 RS7 ,6-1 - --1 
,_.A_rr_oz_. -------------1---'-'l<'-=G'----1----=-04..;____ DO VA LE R$ 4, 12 RS 16.'18 
1 Biscoito doce UNID 02 f\ lAUHICEA R$ 4 ,13 f~SS,26 j 

Biscoito saleaclo UNlD 02 MAURICE.'\ R$ 4, 17 R$8,34 I 
Café 250g UNlD 02 PINGA FOGO R$ 5 ,92 I<S 11,84 --i 
Farinha de m andioca KG 02 IMPERIAL R$ 3,69 R$ 7 ,38 --1 
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Lei te em oó 200e UNID 04 !--: CCG L , R$ 5 ,74 1 RS22 .% 
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Óleo ctc soja 900ml UNID OI SOY \ R$ 8 41 R ' --, r------•--'--"---"---------+--=:.:.·;_:_::;c__~_~.:.___1 , , , ::; 8 ,-l l __ J 

Sal KG O 1 RN R$ 1,43 1~ $1 ,4 3 1 
Sardinha enlatada 125!! UNID 02 88 R$ 4,96 RS9,9? j 

UND 

CESTA BASICA 1 340 R $ 48.790,00 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E DA ENTREGA DO PRODUTO 

2.1 - Os fornecimentos, objeto deste Pregão deverá ser entregues, nos quant itat ivos 
especificados, pela SECRETARIA SOLICITANTE, nos locais indicado(s), no prazo má xi m o 
de 10 (dez) dias, após solicitação oficial da mesma. 

2.2 - Os fornecimentos deverão no ato da entreg a, estarem de acordo com o sol icit ad o. A 
CONTRATANTE se reserva o direito de devolver, no todo ou em parte, aquela qu e não 
atenderem ao que ficou estabelecido no edital e no cont rato. 

2.2 Os fornecimentos serão entregu es so m ente à pessoa cred encia da pe la 
CO NTRATANTE, que procederá a conferência com ba se no pedido escrito . Caso o obj eto da 
entrega estej a de acord o com o ped ido, a no ta fi scal será atestada ; 

2.3 - Os forn ecimentos, objeto deste contr-ato deverá fazer-se acompanhar da Nota 
fiscal/ fatura discriminativa, contendo o número do it em entregue ; 

2.4 - A requisição de fornecimento do objeto, emiti da pela Secretaria, terá o seu teo r 
repassado para a empresa por meio de telefone, através de formul ári o envia do por fac 
símile ( fa x ) ou pessoalmente, de segunda a sexta -feira, no horário de 08h às 18h . 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

3. 1 - O valor g lobal para o fornecimento, objeto deste contrato é de R$ 48.790 ,00 
(quarenta e oito mil setecentos e noventa reais), onde o valor unitário da cesta é de 
R$ 143,50 (cento e quarenta e três reais e cinquenta centavos). 

3.2 - O pagamento será efetuado até o 10º (déc imo ) dia do mês subseqüente a en t rega 
do produto, devidam ente atestada pelo funci oná ri o responsável da Secretaria de Fin anças . 
O recib o com provante da emissão deverá ser enca min hado ao Seto r Financeiro da PMA, 
para em issã o de empenho acompanh ada da documen tação necessária para qu e sej a 
efetuado o pagamento. 

3.3 - A CONTRATADA ficará sujeita à mul ta diá ri a co rres pond ente a 1 % (um por cen to ) 
do valo r da fatura , pelo não cumprimento da prestação dos serv iços, desde qu e 
comprovada a responsabilidade da CONTRATADA. O valor correspon dente deverá ser 
descontado na fa t ura mensal. 

3.4 - Nenh um pagamento será efetuado à CO NTRATADA que esteja em débito para co m 
alguma Secretaria solicitante e/ou Prefeitura Municipal de Afrânio, enquanto pende nte de 
liquidação, qualquer obrigação financeira que eventualmente lhe tenha sido imposta como 
penalidade . 

3.5 - A CONTRATADA deverá apresentar ao Setor Financeiro da Prefeitura M unici pa l 
de Afrânio , para fins de recebimento das faturas mensais , os seguintes documen tos 
at ualiza dos: 
I - Certidão Negativa de Débitos para com o I NSS (CND ), na forma exigida pel a 
Constituição Federal em seu art. 195, § 3º ; 
II - Prova de regularidade para com a Fazenda do Estad o ou Distrito Federal; 
III - Certidão de Regularidade com o FGTS; 
IV - Certidão de Regularidade quitação de Tri bu tos Federais e Dív ida Ati va da União, 
expedid a pela Procuradoria da Geral da Fazend a Naciona l/ Secretari a da Recei ta Federa l do 
Brasil ; 
V - Cert id ão de Regularidade de débitos de Trib utos e Contribuições Mu nicipais; 
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VI - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação da CNDT- Certidão N egativa de Débitos Trabalhistas. 

3.6 - o paga m ento somente será fei t o media nte crédito aberto em conta corrente em 

nome do (a) Contratado(a). 

3.7 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não ten ha 
concorrido de alg uma forma para tanto, fica convencio nado que a ta xa de atualizaçã o 
financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a corresponden te ao 
efet ivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da segu inte fórmula: 

EM = I x N x VP 
Onde : 
EM = Encarg os moratórias; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagam ento ; 
VP = Valor da parce la a ser paga. 
I = Índice de at ualização financeira= 0,0001644, ass irn apurado: 
I = (TX/ 100 ) I = (6/100 ) I = 0,0001644 

365 365 
TX = Percen tual da taxa anua l = 6% . 

3 . 7 .1 - A atualização f in anceira prevista nesta Cláusula se rá incluída na fa tura/n ota fis cal 
seguinte ao da ocorrência. 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAME NTÁRIA 

4 . 1 - As despesa s em decorrência do objeto deste Contrato correrão por conta da segu inte 
dotação orçamentá ria: Un id ade Orçamentária: 0302 

Funcional: 08 122 0801 2839 0000 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 
Fonte: 01 - RECURSO PRÓPRIO 
Ficha: 183 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

5.1 - O contrato te rá vigência de 12 ( doze) meses, a co ntar da data de sua assinatura, 
podendo este, te r seu prazo prorrogado ou ser rescin di do, se assim for a vonta de das 
partes, na confo rmi dade do estabelecido na Le i n° 8.666/ 93 e alterações posteriores. 

CLÁUSULA SEXTA - DO EQUILIBRIO ECONÔ MICO-FINANCEIRO 

6.1 - Ocorrendo al teração das cond ições econ ômica s fu ndamentais prevalecen tes na 
assinatura do cont rato, será assegurada a recuperação dos valo res ora cont ratados , 
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, na conformidade da Lei nº 
14.133/202 1. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS MULTAS 

7.1 - A CONTRATA DA ficará suje ita à multa co rre spon dente a 0,5% (cinco décimos por 
cento), do valor total contratual , pelo inadimp lemento de qua lqu er obrigação contratual , 
devendo o valor da mul ta ser recolhido ao setor de tesourar-ia deste município, no prazo de 
03 (três) dias a conta r do recebimento da notifi cação . 
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7. 2 - A CONTRATADA f icará sujeita à multa moratória de 0,5% (cinco décimo por 
cen to) ao dia , sobre o valor total do contrato pelo não cump rimento do prazo fi xa do neste 
edita l, ou pelo inadimplemento de qualquer obriga çã o cont ratual . 

7.3 - A multa a que se refere o item anterior será descontada dos pagamentos dev idos 
pela PMA-PE ou cobrada diretamente da empresa, amig ável ou judicial mente e pode rá ser 
aplicada cumulativamente com as demais sanções já previ stas . 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES D A CONTRATADA 

8 .1 - Disponi bilizar a CONTRATANTE um e -ma il e disponibil izar em seu qu ad ro de 
funcionários, fu nci on ário (s) para receber, responder, encaminhar e controlar, os pedidos e 
o fornecimento do município. 

8.2 - Fornecer os produtos, conforme especificações do Termo de Referência, solicita ções 
desta mun icipalidade; 

8 .3 Somente forn ecer ou entregar qua isquer produtos, mediante Pedid o de 
Fornecimento, assin ado pela Secretária responsáv el; 

8.4 - Responsabilizar-se por todos e quaisquer ac identes ou sinistros qu e ven l1 am a 
prejudicar funcionários e/ ou bens da CONTRATADA, da CO NTRATANTE ou terceiros, 
verificados em decorrência dos serviços objeto deste contrato . 

8.5 - Remover, su bstituir, prioritariamente e exclus ivamente à sua custa e ris co os 
alimentos da Cesta Básica no total ou em parte e dentro do prazo de 02 (dois ) dias, que 
constar má qual idade, validade inferior à sol icitada e ou recusados pela CONTRATANTE . 

8.6 - Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qua lqu er dano que venha ca usar a 
CONTRATANTE ou a terceiros , por ação ou omissão, em decorrência dos serviços, não 
sendo a CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, responsável por danos indiretos ou lucros 
cessantes . 

8.7 - Responsab ilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo, causado direta ou 
indiretamente à contratante e a terce iros decorrentes do fornec imento dos alimentos da 
Cesta Básica com vícios ou defeitos, du ra nte os prazos de validade mesmo dep ois do 
vencimento do contrato; 

8.8 - Cumprir a legislação trabalhista, convenções col et ivas e/ou aco rdos de trabalho da 
categoria e norma s regulamentadoras do Ministério do Trabalho, relac ionados ao pessoal 
envolvido na execução do objeto; 

8 .9 - Permitir qu e a CONTRATANTE, sem pre que convie r, fisca li ze o fo rnecim ento objeto 
deste contrato. 

8.10 - Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fato s 
noticiados que a envolva independente de sol ici tação. 

8.11 - Emit ir Nota Fiscal referente ao fornecimento du ra nte o mês de referênci a, para fins 
de atestação e liquidação pela CONTRATANTE. 

8.12 - Recolher t axas, encargos trabal histas, sociais , tributos federais, esta duais e 
municipais. 
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8.13 - Comunicar verba lmente, de imediato, e confirma r por escrito à CONTRATANTE, a 
ocorrência de qualquer impedimento dos serviços. 

8.14 - Quaisquer ônus decorrentes de despesas ou indenizações por acidente de traba lh o 
serão de excl usiva responsabilidade da CONTRATADA, assim como, no caso de 
ajuizamento de reclamações trabalhistas. 

8.15 - Entregar os produtos em perfeitas cond ições de uso, no local, dia e horário 
indicados por escrito pela SECRETARIA SOLICITANTE . 

8.16 - Proceder a execução do fornecimento , de acordo com sua proposta e, com as 
normas e condições previstas no Termo de Referência da Dispensa Eletrônico nº 
008/2022 e anexos, inclusive com as prescrições do Estatuto das Licitações e Contratos 
Administrati vos , respondendo civil e criminalmen te, pelas consequê ncia s de sua 
inobservância total ou parcial . 

8.17 - À contratada poderá ser acrescido ou diminuído o obje to dos serviços dentro dos 
limites estabelecidos na Lei n° 14.133/2021. 

8.18 - A licitante deverá garantir que os itens estejam de acordo com a especifica ção 
técnica do Edital, sa lvo se for expedita norma técnica pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT alteração as especificações. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1 - Efetua r o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidas na Cláusula 
Terceira deste instrumento. 

9.2 - Designar, po r m eio da Contratante, pessoas res po nsáveis pe lo encaminha mento e 
fiscalização dos serviços ora pactuados. 

9 .3 - Fornecer ates tados de capacidade técnica quando sol icitado, desde que atend idas às 
ob riga ções contratuais. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO CONTRATUAL 

10 .1 - Constitui motivo para a rescisã o do presente ins trumento, independentemente de 
Notificação Judicia l, o descumprimento por qualquer uma das partes, das cláu sulas 
contratuais e as hipó teses previstas na Lei 14 .133/ 2021. 

10.2 - As penal idades estabelecidas em Lei, não excluem qualquer outra previs ta neste 
Contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causa r- ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, em consequênci a do inadimplemento das condi ções 
contratuais. 

10.3 - O presente contrato poderá ser rescindid o, de imed iat o, por inadimplemento de 
qualquer das partes, através de simples no tificação por escrito, entregue diretamente ou 
por v ia postal , com prova de recebimento, e aind a : 

a) Por~ conveniência da CONTRATANTE, através de manifestação uni late ral, 
espontanea, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, não cabendo à 
CONTRATADA direito a reclamação ou indenização; 
b) Fica o contrato extinto de pleno direito, independentemente de aviso, 

interpelação judicia l ou extrajudicial, nos segu intes casos: 
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b.1 - Interru pção ou atraso na prestação dos serviços, objeto deste contrato; 
b.2- I ncapa cidade, desaparecimento, inidoneidade finance ira , ou, ainda, má fé da 
CONTRATADA; 
b.3 - Se a CONTRATADA, sem prév ia autorização da CO NTRATANTE, transferir, caucionar, 
ou alienar de qualquer forma os direitos decorrentes deste contrato. 

10.4 - O presente Contrato poderá ser resc indido , no todo ou em parte, por m(1tuo 
acordo, desde que ocorram fatos superven ien tes, imperiosos e alheios da vontad e do 
CONTRATANTE e que tornem impossíve l a prestação dos serviços. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. Comete in fração administrativa nos termos do art .1 55 da Le i n° 14,133 de2021, a 
Contratada que : 

11.1.1. der causa à in execução total ou parcial de qualquer das obrigações assumidas em 
decorrência da contratação; 

11 .1. 2 . não mantiver a proposta , salvo em decorrência de fato supervenien t e devidam ente 
justificado; 

11.1 .3 Não ce leb rar o contrato ou deixar de entregar a documentação exigid a dentro do 
prazo; 

11.1.3 .1 Ensejar o retardam ento da execução ou entrega do objeto sem mot ivo 
justificado; 

11 .. 1.4 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 
declaraçã o falsa durante a licitação ou a execução do co ntrato; 

11.1.4 fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

11.1 .5 comportar-se de modo inidôneo ou comete r fraude de qualquer natureza; 

11.1.6 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os obj et ivos da licitação; 

11.1. 7 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste con trato, a Ad m inistração pode 
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

11.1. 8 Advertê ncia, po r faltas leves, assim en tend ida s aquela s que não aca rretem 
prejuízos significativos para a Contra tante; 

11. 1.9 Mu lta moratória de 0,5%(meio por cento)por dia de atraso inj ustif icado 
sobre o va lo r da parce la inadim plid a, até o limite de R$ 50 ,00( cinquenta reais) ; 

11. 1.10 Mu lta compensatória de 20%(v inte por cento) sobre o va lor total do contra to, 
no caso de inexecução t otal do objeto; 

11 .1.11 Em caso de inexecuçã o parcial, a multa compensatória, no mesm o 
percentual do subi tem acima , será ap licad a de forma proporc ional à obrig ação 
inadimplida; 

11 .1. 12 Su spe nsão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 
unidade administrativa pela qual a Administração Pública ope ra e atua concretamente, pelo 
prazo de até dois anos ; 

11.1 .13 Impedimento de licitar e contratar com órg ãos e entidades da Un ião com o 
con seq uente descredencia mento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

11.1.14 A Sanção de impedimento de li cita r e contratar prevista neste subitem 
também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração 
admin ist rati va no subitem 16 .1 deste Termo de Referência. 

11 .1.15 declaração de inidoneidade pa ra licitar ou contratar com a Ad mini stração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determ ina ntes da punição ou até que seja 
prom ovid a a reabilitação perante a própria autoridad e que ap licou a pe nali dade , qu e 
será conced ida sempre que a Contratad a ressarcir a Con tratante pelos prej uízos 
causados; 
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11.2 As sa nções previstas nos sub itens 16.2 .1, 16.2 .5, 16 .2.6 e 16.2.7 poderão ser 
aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de mu lta, desconta nd o-a dos pa gamentos 
a serem efetuados . 

11.3 Também ficam sujeitas às pena li dades do art. 156, III e I V da Le i 
nº14 .133,de2021 , as empresas ou profissi onais que: 

11.3 .3 Tenh am sofrido condenaçã o defin itiva por praticar, por meio dol osos, fraude 
fiscal no recolh imento de quaisquer tributos ; 

11.3.4 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação ; 

11.3.5 Demonstrem não possuir idon eidade para co ntratar com a Admin istração em 
vi rtude de atos ilícitos praticados. 

11.4 A apl ica çã o de qualquer das penalidad es previstas reali zar-se-á em processo 
adm inistrati vo que assegurará o contra ditó rio e a ampla defesa à Cont ratada, 
observa ndo-se o procedimento previsto na Lei n°14. 133,de2021, e subsidiariam ente a 
Lei nº 9.784,de1999 . 

11.5 As multas devid as e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos 
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município de Afrâ ni o - PE, ou 
deduzidos da garantia , ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívi da Ativa 
Municipal e cobrados jud icialmente . 

11 .5 .3 Caso a Contratante determi ne, a multa deverá ser recolhida no prazo 
máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do receb imento da comun icação en v ia da pela 
autorida de compet ente. 

11.6 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prej uízos causa dos 
pela conduta do lic itante, o Mun icípio poderá cobrar o va lor re manescente j udicial mente, 
conforme artigo 419 do Código Ci vi l. 

11. 7 A auto rid ade competente, na aplicação das sanções, leva rá em consi deração a 
gravidade da co nduta do infrator, o caráte r educativo da pena, bem como o da no causa 
do à Ad ministração , observado o princípio da proporcionalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ACO MPANHAMENTO E DA FISCA LIZAÇÃO 

12.1 - Os serviços consta ntes neste contrato serão fiscalizados por funcionário designado 
pela SECRETARIA, doravante denom ina do " FISCAL", que terá autoridad e para exercer, em 
seu nome, toda e qualquer ação de ori entação geral, controle e fiscalização da execuçã o 
contratual. 

12.2 - À Fiscalização com pete, entre outras atribuições: 
I - solicitar à Contratada e seus prepos tos, ou obter da Administração, tempest ivamente, 
todas as providênc ias necessárias ao bom andamen to deste cont rato e anexar aos autos 
do processo co rres pondente, cópia dos documentos escritos que comp rovem essas 
sol icitações de prov idências; 
II - acompan har a entrega e atestar seu recebimento definitivo; 
III - encaminhar à Secretaria da Fazend a Mun icipal os documentos que relaci onem as 
importâncias rel ativas e multas aplicadas à Contratada, bem como os refere ntes a 
pagamento; 

1 2.3 - A ação da Fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades 
contratuai s, até mesmo perante te rceiro , por qu alque r irregu laridade, inc lu sive resultante 
de impe,rfe ições técni cas, emprego de material inadequado ou de qua lida de inferio r e, na 
concorrencia desta, não impl ica corresponsabil idade do CONTRATANTE ou de seus 
agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/ 93, com suas aiterações). 
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12 .4 - O acompanhamento e a fiscalização da execução desse Contrato serão efetuad os 
por MARIA JOSÉ DE MACEDO RODRIGUES, MATRÍCU LA 9256, CPF: 060.948.9 04 -
69, de acordo com o que dispõe o artigo 67 da Lei n° 8.666/ 93. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DIS POSIÇÕES FINAIS 

13.1 - Tod o o pessoal que for util izad o na execu ção deste contra to será di retamente 
vinculado e subord inado à CONTRATAD A, não tendo com o CONTRATANTE nenhuma 
relação ju rídi ca sobre qualquer título ou fundamento. 

13.2 - A CO NTRATADA não te rá direito a qua lq uer indenização, se ocorrer, provisória ou 
definitivamente, a suspensão da execução deste Contrato, por culpa sua, assegurando - lhe , 
po rém, no caso da rescisão por motivos alh eios a sua vontade e sem infração de qua isq uer 
cláusulas e condições contratuais, o pagam ento de forma proporc iona l aos serviços 
efetiva mente realizado s. 

13 .3 - As partes co ntrata ntes obrigam-se a cum pri r e fazer cumprir o presente Contrato 
em todos os seus termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores. 

13.4 - Pa ra os efeitos de direito valem para este Contrato a Lei n° 14.133/ 21 , e demais 
normas legais que lhe sejam aplicáveis , a proposta de pn=;ços apresentada, apli cando -se, 
ainda, para os casos omissos, os princípios gerais de Di reito . 

13.5 - A CO NTRATADA será resp on sá ve l: por todas as obrig ações trabalh istas , tributárias 
e previd enciária s, seguros, taxas e impostos, aca so envolv idos, espec ialmente por 
qualquer v ínculo em pregatício que venha a se config urar, inc lus ive in den izações 
decorrentes de acidente de trabalho. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

14.1 - As pa rtes elegem o Foro da Comarca de Afrânio, Estado de Pernambuco, com o 
competente para dirimir toda e qualquer dúvida ou controvérs ia res ultante do presen te 
Con trato, renu nciando expressam ente a outro qua lq uer, por mais pri v ilegiado que se 
configure. 

E, assim, as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em quatro vias 
de igual teor e forma, com as testemunh as abaixo, a todo o ato presente, para os seus 
legais efeitos. 

Afrânio, 30 de agosto de 2022. 

~ 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESE NVOLVIMENTO SOCIAL 

ANA LUIZA D. CARVA LHO CAVA LCANTI 
CONTRATANTE 

~ :s-~____,.,. .,,_ ~ ... 
RAIMUNDO COELHO BRITO - EPP 

RAIMUNDO COELH O BRITO 
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

CPF/ MF n .0 CPF/ MF n .0 

LICITAÇÃO E CONTRA.Tns 
Ru a Sete de Setembro, n .0 72 - Centro - Afrân io - PE - CEP 56360 -000 

Fone: ( 87 ) 3868-1054 - CNPJ: 10 .358.174/0001 -84 




