
ESIN'O DÀ PÀAÀÍÊÀ
PRE!'EITURÀ I{'NÍCIPÀL DE DI'ÀS ESTRÀDÀS

DrsptstÍsÀ §" 00006/2022 rar No 14.133,/2021

CoNTRÀEO N" : 00055/2022

TERMO DE CONTRATO OUE ENTRE 51 CELEBRÀM À PRETTTTT'RÀ üT'ICICTPàI. DE
DI'ÀS ESTRÀD:AS E CODICNEFORTB SER\rIçOS DE EIÍGEI|EÀRIA EIRELI, PÀRÀ
EXECUÇÀO DE SERVIÇO CONEORME DlSCR]MINÀDO NESTE INSTRUMENTO NÀ FORMÂ
ÀBÀIXO:

Pelo presente instrurnento partlcular de contrato, de um lado PREFEÍ?oRÀ lilIrNICtPàl DE DUÂ,s
ESIRàDÀI' - Rua do Comércio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, CNPJ n" 08-'7A'7 -012/0001-10, neste
ato replesentada pela Prefeita Joyce Renally Felix Nunes, Brasileira, Solteira/ Funcionaria
Pub1ica, residente e domiciliada na Fazenda São Eràncisco, SN - Zona Rural - Duas Estradas -
PB, CPF n" 090.407.504-40, Carteira dê Identidade n' 3-5?0.572 SSP, doravante simplesmente
CONTRÀTANTE, e do outro lado COICCEEFORTE SERI/IçOS DE EI{GEXSàRIl EÍRELI - RUÀ EI,(PRESÀRTO CI-OVIS
ROLIM, 2051 - IPES - JOÀO PESSOÀ - PB, CNPJ nô 31 ,148-845/0001-52, doravante simplesmente
CoNIRÀfÀDÀ, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas
cláusulas e condiÇõês sêguintes:

CLIíUSUT.À PRI}'ETRÀ - DOS FT'NDIüEIIIOS:
Este contrato decorre da Dispensa de LicitaÇão n" 00006/2022, processada nos têrmos da Lei n"
),4-1,33/2021; Decreto Municipal a" 6'l/2o22; e legislaÇão pertinente, consideradas as afterações
posteriores das referidas normas, às quais os contratantes estão sujeitos como também às
cláusu1âs deste contrato.

cliíosttt À sEqr§DÀ - Do oB,rEro:
O presente contrato, tem por objeto: Contr:ataÇão de uma êrnpresa especializada no ramo de
construção civ1I, parà êmpreitadâ por menor piêÇo globaf: reforma do Centro de Lazer ê Evêntos

Parque do forró, localizado na Àvenida Severino Simão Pêssoa, Centro do Município de Duas
Estradas - PB.

o serviÇo deverá ser executado rigorosamente de acordô com as condiçôes explessas neste
insLrumento, proposta apresentada, especificaÇões técnicas correspondentes, processo de Dispensa
dê LiciLaÇão t" 00A06/2022 Lei n" l4-733/2021 e instruções do Contratarlte, documentos esses que
ficam fazendo partes integrantes do presente contlato, indêpendênte de transcriÇão; e sob o
rêgimê dê êmpreitada por prêÇo unitário.

cúusurÀ TERCETRÀ - Do rrArroR E pREços I

O valor tot-al deste contrato, a base do preço proposto, é de RS 84.850,00 (OITENTA E QUÀTRO MIL
E OITOCENTOS E CINOUENTÀ REÀIS).
Representado por: 1x RS 84.850,00.

cóDrco DrscRrxrf,ÂçÃo rrNrDÀDE euÀNrrDlDE p.IrNrrÁRro p. rofÀr
I obi": eeformd do Centro de Làzer e Eventos PàrqueEnprêiLada I 84.850,00 84.850,00

do Forró, localizâdo na Àvenida severino simão por menor
Pêssoa, Centro do Municipio de Duas Estradas - PB, 

j]a:""r^",

Iotâl: 84 . 850. 00.

cLÁo$rt À oúÂRrr - Do Rtlin stâüENao E, sEnrÍDo EsrRII9:
Os preÇos contratados sào fixos e irreajustáveis no prazo de um ano-
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitaçeo do Contratado, os pleÇos poderão
sofrer reajuste após o interregoo de um ano, na mesna proporçào da variação verificada no IPCÀ
IBGE acumulado, tomando-se por base o mês do orÇamento estimado, exclusivamentê para as
obrigaçôes iniciadas e concluidas após a ocorrência da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao prineiro, o interregno minimo de um ano será contado a partir dos
efêitos financêiÍos do último rêajuste-
No caso de atraso ou não divulgaÇão do índice de reajustamento, o Contratante paga!á ao Contratado
a importância calculada pe.La última variaÇâo conhecida, liquidando a diferenÇa correspondentê
ião logo seja divulqado o índice dêfinitivo. Fica o Contratado obrigado a apresêntar memória de
cálcuIo referente ao reajustaaênto de prêços do va.lor remanescente, sempre que este ocolrê!.
Nas aferiÇões finais, o lndice utilizado para reajustê será, obrigatoriamênte, o dêfinitivo.
Caso o indice estabelecido para rêajustaíento venha a ser exl,into ou dê qualquer forma nâo possa
mais ser utifizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser detêrminado pela fegislação
êntão em vigor,
Na ausência de previsâo legal quanto ao indicê substituto, as partês êfêgerão novo Índ.ice
oficiat, para leajustamento do preço do valor remanescente, por meio de têrmo aditivo.
o reajuste poderá ser realizado por apostilamento-



O prazo par.a resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econômico financeiro, guando
for o caso, será de até 1 (urn) nês, contadô da data do fornecimento da documentaÇào comprobatória
do fato iftprevisíve-l ou prêvisíve1 de consequência incaLculáve.L, observadas as disPosiÇões dos
Àrts. 124 a 136, da LeiL 14.733/21,

sr.Árrsrrr.A eúrnTÀ - DÀ DorrÇÃo:
Às dêspesas corrêráo por cônta da seguinte dotaÇâo, coDstantê do orÇamento vigente:
Recursos Pnóprios do Municipio de Duas Estradas:
OA.OO - !5.45L.20A4.LO21 - SOg. - 4.4.99-Sl.gri
08. oo - Ls.4s1.2004.1023 - 706. - 4.4,90.51.6L.

cr,iiusut â sExfÀ - Do pÀGàtGrFo:
o pagahento será efetuado mediante processo rêgular ê em observância às normas ê procêdimentos
adotados pelo contrâtante, bem como as disposiÇões dos Àrts. 147 a ).46 da Lei 14.133/21, da
segulnte maneira: Conforme execução de cada etapa Lserviçosl, mediante boletim de medição advindo
de fiscalizaÇão de profissional competente em conformidade ao cronograha de execução.

cr.iiusur.À sÉrlln - Dos PRÀzos E DA vr6rcrÀ:
os prazos máximos de inicio de etapas de execuÇáo e de conclusão do objeto ora contratado, que
admitem prorrogaqào nas condj.ções e hipóteses pxevistas na Lei 14.133/2021, estào abaixo
indicados e serão considerados da assinatura do Contrâto:
a - Inicio: Imed.iato;
b - Conclusão: 01 (um) mês.
À vigência do presente contrato será determinada:
assinatura; podendo ser plorrogada, nas hipóteses
).4.L33 / 21, -

cr,iíosur.Â ortAvÂ - DÀs oBR[GÀçÕEs Do coNtRAtâ EE:
a) - Efetuar o pagamento relativo a execuÇão da obra efetivamente realizada, de acordo êom âs
respectivas cIáusulas do contrato;
b) - Prôporcionar ao contratado todos os meios necessár.ios para a fiel execução da obra
contratada i
c) - Notificar o Contlatado sobrê qualquer irregufaiidade êncontrada quanto à gua-Iidade da obra,
exercendo a nais amp.Ia e completa fiscalizaÇão, o que não eximê o Contratado de sua§
responsabilidadês contraLuaj s e Iegais;
d) - Designar rêp!êsentantes coin atr.ibuiÇôes dê Gestor e Êisca1 deste contrato, nos termos da
norma vigente, especialmentê para acompanhar e fiscalizar a sua execução. !espectivamente,
perrnitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações perlinentes â
essas atribuiÇôes -

cLi(úslrrÀ rol[À * DÀs oBRrcÂçÔÉs Do corüTnÂrÀDo:
a) - Executar devidamente a obra descrita no objeto supracitado, dentro dos mêlhores parâmetros
de qualidade esLabelecidos parâ o rdrrro de atividade relacionada ao objeto contratual. com
observância aos prazos estipulados;
b) - Responsallil l za r- s e por todos os ônus e obrlgaÇôes concernentes à legislação fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem como I)or todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
título, perante seus fornecêdores ou terceiros em razão da execuÇào do objeto contfatado;
c) - Manter pr.eposto capacitado ê idôneo, aceit.o pelo Contratantê, quando da execuqão do
côntrêto. que o represente integralmente em todos os seus atosi
d - Permitir e facilitar a fiscalizaÇâo do Contratante dêvendo prestar os informes e
escl arecimentos solici tados;
e) - Seiá responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decoLrêntes
de sua culpa ou do.lo na execuÇâo do contrato, não excluindo ou reduzindo êssa rêsPonsabilidade
a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão intetessado;
f) - Neo ceder, tiansferir ou subcontratar, no todo ou êm parte, o objeto dêste instrumento,
aem o conhecímento e a dêvida autorizaÇão êxpressa do Contratante;
q) - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigaÇõês assumidas,
todas as condiÇôês de habilitaçáo e qualificaÇão exigidas no rêspectivo processo licitatório,
apresentando ao contratante os documenLos necêssários, sempre lflre solicitado-

cúÁugt tA DÉcruÀ - DA Àr,rERÀÇÃo E ErsrNçÃo:
Este contrato podêrá ser alterado côm a dêvida jusLificativa, unilateralmente pê1o ConLratantê
ôu por acordo êntre as partes, nos casos e condiÇôes prêvistas nos Àrts- 124 a 136 e sua
extinção, formalmente motivada nos autos do processo, asseqiurados o conLraditório e a ampla
dêfesa, ocorrerá nas hipóteses e disposiçôes dos À!ts. 73"1 a 139, todôs da Let L4.133/2O21.
Nas alLeraÇôes unilaterais a que se refere o inciso I, do capul do Àrt. 124, da Leí 14.733/2027,
o Contratado será obrigado a âcêita!, nas mesmas condições contratruais, acréscimos ou suprêssões
que se fizerem 1106 serviços, de até o respectivo limite fixado no Àrt. 125, do mesmo diploma
Iegal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressão podêiá êxceder o
fimite estabelecido, salvô as supressões resultantes de acordo ce-Iebrado entrê os contlatantes.

CLiíT'st'I.À DÉCISA PR,IT'EIRÀ - DO RECEBNIEÍÍO:
Executada a presente cônLratação e observadas as condições de adimplêmento das obrigações
pactuadas, os procêdimeDtos e condiÇões para receber o seu objêto pe.Io Contr.atante obedêcêrão.
conformê o caso, às disposiÇóes do Art. 140, da Let 14.133/202L.

aLé 2L/O'l/2022, considerada da data de sua
e nos termos dos Ar:ts. 105 a 114, da Lei



Por se tratar dê serviÇo, a assinatura do termo detalhado de recebimelto provisório, se dará
pelas partes, quando verificado o cumprilnento das exigências de caráter técnico, até 15 (quinze)
dias da comunicaÇão êscrita dô Côntatado. No caso do têrmô deta.lhado dê recebimênLô dêfinitivo,
será emitido e assinat.ura pelas partes, apenas após o decurso do prazo de observação ou vj-stolia,
que coÍnprovê o atêndimênLo das erigências contraluais, não podêndo êssê prazo ser superion a 90
(noventa) dias, salvo em casos e*cepcionais, devidaoe.te justi.fieados.

C:áO$,I.À DÉCÍIIÀ SCGI"DÀ - DIS PENÀLIDÀDES:
O Contrâtadô sêrá rêsponsabilizado adninistrativa{ente, facultada a defêsa no prazo legal do
interessadô, pelas infraqôês prêvistas no Art. 155, da lei 14.133/2021 e serão aplicadas, na
forrna, condiçôes, reçJrasr prazos e procedimentos definidos nos Àrts- 156 a 163, do mesmo diploma
}egal, as seguintes sançõesr a - advertência apu.cada excLusivanente pela infração adninistrativa
de dar causa à inêxêcução parcial do contrato, guandô náo se justificar a imposição de penalidade
mais grawe; b - multê de mora de 0,5â (zero vírgr]la cinco po. cento) aplicada sobre o valor do
contr.ato, por dia dê atraso injustificado Í!a exêcução do objeto da eontrataçáo; c multa dê
10ã (dez po! cento) aobre o valor do contrato por qualquer das infrações adaúnistrativas
prêvistas no referido Àrt. 155; d - impediglênto de ticj.tar e contatar no ánbito da ÃdministraÇão
Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanqáo, pelo prazo de dois
anos, aplicada ao responsável pê1as infraçôes administrativas prêvistas nos incisos lÍ, ÍÍÍ,
Iv, v, VI e vII do capilt do referido Àrt. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade
mais grawe; e - dêclaração de inidoneidadê para licitar ou contlatar nô ârnbito da Àdmi-nistraÇão
Púbtica direta ê indireta de todos os entes federaCiwos. pelo prazo dê cinêo anos, aplicãda ao
resPonsávêl Pêlas infrâçôes adrninistrativas prêvistas nos incisos VÍII, IX, X, XI ê XII do caput
do referido Àrt. 155, bem como pê1as infraÇÕes adrBinistratlvas prêvj.stas nos incísos Í1, 1lÍ,
ÍV, v' vÍ e VII do caput do Inesmo artigo quê justifiquen a imposição dê penalidadê mais grave
que a sanção referida no § 4o do referido Ârt. 156; f - aplicaÇão cumulada de outras sanÇôes
previstas 

^a Lei 14.133/2O2a.
Se o valor da multa ou indenização devidâ não for rêcolhido no prazo de 15 dias após a co!trürticação
ao CoDtratado, será automatj-câlreDte descontado da primêila parcela do pagamento a que o
Contratado vier a fazêr jús, acrescido de juros moratórios de 19 (um por eento) ao mês, ou,
quando for o caso, coblado j udicialnrente.

cr,ÁrrsE À DÉcr À aBcErBâ - DÀ coarpErsÀção F]fÍArcErEÀ:
Nos casos dê evêntuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumênto, e desdê que ô Contratado
náo têolta concorrido de alguma forma para o atrâso, sêrá admítidâ a colnpeflsaÇãô finâncêirâ,
devida desde a data limite fixada para o pâgamentô até a data correspondente ao efetivo pagamento
da parcela. Os encarqos Íioratóriog devidos em Êazeo do atraso no pagameato serão caleulados com
utilização da seguinte fórmula: EM: N x VP x I, onde: EllÍ: encargos moratórios; N: número de
dias ênLre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 1,? - valor da parcela a
serpaga;ef:indieedecompensaÇãofinanceira,assi&apuradoíI=(TX:100):365,sendoTx
= percentual do IPCÀ-IBGE acumulado nos ú1timos doze mêsês ou. na sua fa1aa, uú novo índice
adotado pê1o côvêrrô Fêdera1 quê o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para
a cohpensaÇãô finênceila venha a sêr extidto ou de qualquer foEna não possa mais ser utilizadô.
será adotado, era substituiÇão^ o que vier a ser deterRinado pela leqislaÇão então etn vigor,

cLáÚsI,LA DÉlcIT.â ouÀRtA - I,o FoRo:
Para dirilllir as qúestões decorrêntes deste contrato, as partes elegem ô Foro da Comalca de
Guarabira, Estado da Parãíba.

E, por estarem de pleno acordo! foi lavrado o presente contrato êm 02 (duas) vias, o qual vai
assinado pê1as partes e por duas têsteEunhas.

Duâs Estradas - PB, 21 de Junho de 2022-

TESTEMUNHÀS pELo c*r***w

i,O!@ RElteI,LY FELIX ICI'IGS

090 .44'7 .504-40

PELO COIrITRÃTÀDO

JOSE BEZERRA DÊ POImS &sÍ'.d.dEíorÉdsÉtdpo.,o6t
SEEmADÉFOtitlEStaffOJlDó4I3ó4O5

NETO:O9O&I!8 05

corcREFottlE sERÍ\ÍtÇos DE E§GÊllEâRlÀ EraELr
CNPJ n" 31 .148.845./0001-52
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