
ESTADO DA PANAÍBA
PREFEINNÂ I ICIPAL DE ÍIIÂS ESTRADÂS

AVISO DE CHIIIitAÍitEilTO PÚBLICO PÂRA CONTRATAçÃO DIRETA
DTSPENSA no @OL5|2O22 LÉL t4.t33l2g2l

A Prefeitura Municipal de Duas Estradas - PB, através da Prefeita do
Município de Duas Estradas - PB, no uso das suas atribuições e com
fundamento na Lei ne t4.L33/2O21, art. 75, §3e e no Decreto ttlunicipal
ne 67 /2022, art. 11, convoca as empresas interessadas em fornecer o
seguinte oBlETo PoR |4EIO DE DTSPENSA DE ITCITAçÃO Eil RAZÃo DO VALOR:
Aquisição de peças para trator, destinado à Secretaria de Agricultura,
no MunicÍpio de Duas Estradas - PB.
PRAZO DE EiITREGA DAS PROPOSTÀS: 22/0912022.
E'IAIL PARA EITn IO DAS PROFoSTAS : prefeituradeduasestradas. pb§gmail. com.
0 termo de refenência e demais informações podem ser baixados
diretamente no link disponibilizado logo abaixo desta publicação.

Duas Estradas - PB, 19 de Setembro de 2022.
IOYCE REi'IALLY FELIX NUNES

PREFEITA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS - PB

CHIII{ÀIIEiITO PÚB LICO

PREAr,tBt tO

o I{uNrcÍPIo DE DUAS ESTRA)AS, inscrito no CNPI sob o ne
08.787.O!2/Ooo7-7O, através da PREFEITA llUltlIcIPAL, torna púb]ico que
fará contratação mediante o procedimento de DISPENSA DE LICITAçÃo,
com fundamento no art. 75, inciso II, da Lei ne t4.t33/2O21,
ob'ietivando a contrataÇão do obieto adiante descrito:

0BIETO: Aquisição de peças para trator, destinado à Secretaria de

Agricultura, no Município de Duas Estradas - PB.

úcegrffilro DAs PRoPosrAS AÍÉ,: 22/A9/2e.22 às 17:OO horas - HORÁRrO OE

BRASÍLIA
E -ltlAIL PARA EIICAIIIINHAÍIIENTO DAS PROPOSTAS:

orefeÍturadeduasestradas. pb@gmaÍ1. com

Responsável (a): Central de
Contratações llunicipals (CCll)

Contato: (83) 99158-0654

LEGISLAçÀo APLICÁVEL: Lei Federal nç. 74.733/2021, Decreto Municipal
ne 67, de 14 de junho de 2022.

IilFoRltAçõES AlrrcroilAls: o edital ê seus anexos encontram-se disponÍvels
no link do Diário Oflcial ou poderá ser solicitado através do e-nail
de recebimento de propostas.



ESTÀM DÀ PÂRAÍBÂ
PREFEITURA TiNICIPAL DE ü'AS ESTRÀDAS

1. ]USTIFICATIVA E FUNDAII.IEilTAçÃO:
1.1. O MunicÍpio de Duas Estradas - PB, pessoa jurÍdica de direito
público interno, tendo por finalidade exercer a representação do podêr
Executivo Municipal ê exercer outras atribuições especialmente
designadas na Lei Ongânica do MunÍcÍpio.
L.2. O Município de Duas Estradas - PB necessita da aquisição de peças
para trator, haja vista o trator do MunicÍpÍo está em manutenção,
precisando das referÍdas peças para ser colocado em circulação.
1.3. Assim, o Município necessita da aquisição dessas peças para
trator por se tnatar de uma necessidade da Secretaria de Agricultura,
essencial para o atendimento na zona rural do Município.
1.4. O processo de contratação se dará por Dispensa de Licitação, com
base no art. 75, II, da Lei Federal ne 14.133r de 01 de abril de 2021
e pelo art. 11 do Decreto Municipal ne 67, de 14 de junho de 2O22, El4
RAZÃO DO VALOR.

2. DESCRIçÃO DETALHAI'A DO OB]ETO:
2.1. Aquisição de peças para trator, destlnado à Secretaria de
Agricultura, no Município de Duas Estradas - PB.

3. OBRIGAçÔES DA COilTRATADA:
a) - Exêcutar devidamente o fornecimento descrito no objeto
suprãci.tado, 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 ônus e obrigações concernentes à
legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas
as despesas e compromissos assumidos, a qualquer títu1o, 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 repnesente integralmente em

todos os seus atos;
d) - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar
os informes e esclarecimentos solicitados;
e) - Será responsável pelos danos causados diretementê ao Contratânte
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;

REFERENCIA DE TEüPO: Para todas as referências de tempo sená observado
o horário de Brasília e contados em dias úteis.

DEÍI.IIINDA]rITE: MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS cuja Prefeita Municipa
é a autoridade solicitante e a ordenadora de despesas, ut
recunsos orçamentários do referido órgão para fazer face às despesa
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f) - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o
objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização
expressa do contratante;
g) - Ítlanter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no respectivo processo llcitatónio, apresentando
ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

4. DAS OBRIGAçÕES DA CONTRATANTE:
a) - Efetuar o pagâmento relativo ao fornecimento efetivamente
realizado, de acordo com as respectivas cláusulas do 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 do fornecimento, exercendo a mais ampla e completa
fÍscalização, o que não exÍme o Contratado de suas responsabilidades
contratuais e legais;
d) - Designar repnesêntantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste
contrato, nos termos da norma vígente, especialmente para acompanhar
e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação
de terceiros para assistência e subsÍdio de informações pertinentes a
essas atribuições.

5. DA GESTÂO E FISCALIZAçÃO DA EXECUçÃO DO CONTRATO:
5.1. A Gestão do instrumento contratual será de competência do Gestor
do Contratto designado.
5.2. Compete ao Gestor do Contrato:
a) Validar o rêlatório mensal rêsultante da prestação dos serviços;
b) Controlar administrativamente os aspectos orÇamentárÍos e
financeiros inerentes à execução contnatual no intuito de que haja seu
desdobramento de forma regular;
c) Atestar a Nota de Empenho;
d) Verificar as regularÍdades fiscais
Municipal) e trabalhista da contratada;

(Federal, Estadual e

e) Mani'testar-se sobre quaisquen solicitaçôes da contratada, em

especial aquelas pertinêntes a valores do contrato e prazos,
submetendo-os à autorÍdade competente;
0 Propor à autorídade competente, de fonma motivada e fundamentada
e com base nas anotações da fiscalização contratual, a abertura de
processo administrativo para aplicação de penalidades ao contratado,
conforme pnevisto no contrato;
c) Administrar o processo de aplicação de penalÍdades
regulamentares no edital do processo licitatónio e pactuadas no
contrato;
h) Quando da proximidade do encerramento da vigência contratual,
consultar, em tempo hábil, sobre o interesse da renovação e, em

havendo, promover a respectiva prorrogação;
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i) Executar lustificativa Técnica e Estudo de Compatibilidade do
Preço que ensejarão os ajustes e/ou renovação do contrato; e
) Informar à área requisitante, em prazo hábiI, quando prever ou
verificâr necessidade de nodo promover acréscimos, supressões e/ou
outras alterações no objeto do contrato.
5.3. A fiscalização e o acompanhamento do cumprimento das obrigaçôes
decorrêntes do contrato, nos termos do artigo 117 da Lei ne L4.!33/21,
será de competência do Fiscal do Contrato designado.
5.4. Compete, ainda, ao fiscal designado o cumpnimento das seguintes

obrigações:
a) Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço
e as cláusulas constantes no instrumento contratuaL pactuado;
b) Acompanhar e fiscalizar as condiçôes de execução do contrato de
modo a fomentar seu cumprimento na estrita legalidade;
c) Registrar todas as ocorrências qualitativas e/ou quantitativas,
informando ao Gêstor do contrato sobre infrações e/ou discrepâncias
que necessitem de ajustes no pacto para tomada de providêncÍas, quando
o objeto não for cumprido ou não suprir a necessidade tendo como
diapasão o Termo de Referência;
d) E'Fetuar a validação dos subsistemas, notificando a contratadâ
sobre possíveis inconsistências;
e) Avaliar os resultados/objetos entregues;
D Atestar a Nota Fiscal e o relatório de prestação dos serviços
(quantÍdade, úodalidadê de recebimento dos documentos, tarifas dos
serviços e demais informações que sê fizerem necessárias);
d I'lanter permanente vigilância sobre as obrigações da Contratada,
definidas nos dispositivos contratuais fundamentalmente quanto à
obsenvância dos princípios e preceitos consubstanciados na Lei no
14-L33/21 e suas alteraçôes;
h) Receber e examinar as críticas, sugestões e reclamaçôes dos
usuários;
i) Relatar as ocomências que exijam a comunicação às autoridades
de fiscalização, levando ao conhecÍmento do poder púb1ico as
irregularidades de que tenham conhecimento rêferentes ao serviço
prestado;
O IntervÍr na prestação do serviço,
previstos em Lei;

nos casos e condições

k) Ze1ar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e
solucionar queixas e reclamaçôes dos usuári"os, que serão
cientificados, em até 30 (trinta) dias, das providências tomadas; e
l) Acompanhar a evolução e tendência das demandas pelos serviços
regulados, controlados e fiscalizados nas árêas delegadas a terceiros,
públicos ou privados, visando identifican e antecipar necessidades de
investimentos pana expansão.

6. VALOR ESTIII'UX) DA CONTRATAçÃO:
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PREFEXTURA TIICIPAL DC N'AS ESTRÂI'AS

6.1. R$ 27.95t,56 (Vinte e sete mil e novêcentos e cinquenta e três
reais e cLnquenta e seis centavos);

6.2. A estimativa do valor a ser contratado inclui o necessário para
a execução do fonnecimento.
6.3. O valor estimâdo foi obtido mediante a média das cotações
preços de mercado apnesentados pelas empresas relacionadas no mapa
pneço.
6.4. O valor a ser pnoposto deverá contêr a composição dos custos do
fornecimento, con'forme modêlo de apresentação da proposta comercial -
Anexo II deste Edital de Chamamento Púb1ico.
6.5. Nos prêços acima mencionados estão incluÍdas todas as despesas
com impostos, obrigações trabalhistas, encargos sociais e demais
tributos que incidam sobre os serviços a serem contratados.

7. CONDIçôES DE PAGAITIENTO:

7.1. O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante
processo regular, da seguinte maneira: Após a entrega do fornecimento
contratado.
7.2. A nota "Fiscal somente será acêita se nela estiver discriminado
detalhadamente o objeto do serviço prestado no período, devendo ainda
estar acompanhada dos seguintes documentos: certidão negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT); certificado de regularidade de FGTS-CRF;
certidão negatÍva de tributos municipais, êstaduais e federais.

8. DOTAçÂO ORçAI,IENT]íRIA:
8.1. Os recursos para a realização deste fornecimento estão previstos
na seguinte dotação orçamentária :
Recursos próprios do l*lunicípio de Duas Estradas:
72.OO - 20.606.2007.2053 - 500. - 3.3.90.30.07.

9. VIGÊNCIA:
9.1. 0 contrato terá vÍgência de 03 (três) meses, contado a partir da
data de sua assinatura.
9.2. O empenho de dotações orçamentárias suplementanes até o limite
do seu valor corrigido não caracteriza alteração do mesmo, podendo ser
registrado por simples apostila, dispensando a celebração de
adÍtamento .

IO.mREAIUSTEmPREçO:
tà.t. O reajuste contratual poderá ocorrer após o prazo de L2 (doze)
meses, a partir da data da assinatura do contrato.
10.2. A Contratadá deverá pleitear o reajuste até a data da prorrogação
de pnazo seguinte, sob pena de configunação de preclusão lógica.
10.3. Para o reajuste será aplicado o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA, fornecido pelo IBGE.
LO.4. O reajuste do preço deverá ser apresentado êm Fatura/Nota fiscal
complementar. Enquanto não divulgado o índice correspondente do mês

de
de
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em que os serviços forem executados, o reajuste será calculado de
acordo com o último índice conhecido, cabendo a correção de cáIcu1o
quando publÍcado o índice definitivo.

11. DO ACRÉSCI!4o 0U SUPRESSÃO:
11.1. No interesse da Administração do MunicÍpio, o valor inicial
atualizado da contratação poderá ser aumentado ou suprimido até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento), com fundamento no art. 125
da Lei 74.!33/21.
11.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições
licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias.
11.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite
estabelecido nesta condição, exceto as supressôes resultantes de
acordo entre as partes.

12. DA APRESENTAçÃO DOS ÍX)CI'IIIENTOS DE HABITITAçÃO:
12.1 Habilitação lurÍdica

Registro comercial, no caso de empresa individual.
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,

devidamente registrado, em se tratando de sociedades comercÍais, e no
caso de sociedades por açôes, acompanhado de documentos de eleição de
seus administradores.
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de regístro ou autorização
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade
assim o exigir.
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício.
e) O contrato social e suas alteraçôes, quando possíve], deverão
constar a denominação social e identificação do (s) ramo (s) de
atividade (s) da empresa, o qual deverá ser compatÍveI com o objeto

a)
b)

licitado.
f) Os proponentes que tenham como
que o apresente juntamente com a última
ou administradores.
12.2. Regularidade F j,scal
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas furídicas
no Ministério da Fazenda (CNPJ).
b) Quando for o caso:
b.1) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, relatívo
ao domicíIio ou sede do proponente, pertinente ao namo de ativÍdade e
compatíve1 com o objeto da presente dispensa de licitação *(no caso
de empresas dos setores do comércio, indústnia e serviços de transporte
intermunÍcipaI e interestadual).
b.2) Prova de inscrição no Cadastro de ContrÍbuinte lrtunicipal, relativo
ao domicÍlio ou sede do proponente, pertinente ao ramo de atividade e

ato constitutivo o ESTATUTO,
ata que elegeu sua diretoria
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compatível com o objeto da presente dispensa de licitação ou A1vará
de Licença para Localização e Funcionamento. *(no caso de empresas com

atividade de prestação de serviços).

c) Pnova de regularidade pana com a Fazenda Federal, mediante
apresentação de Centidão Negativa de Débito das Contribuições
Federais, expedido pela Secretaria da Receita Federal, da sede do
proponente, ou outra equivalente, na forma da Lei.
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante
apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela
Secretaria de Estado da Fazenda, da sede do proponente, ou outra
equivalente, na forma da Lei.
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante
apresentação de Certidão Negativa de Débito, expedida pela Secretaria
Municipal da Fazenda, do domicilio ou sede do pnoponente, ou outra
equivalentê, na fonma da Lei.
f) Prova de negularidade relativa à Seguridade Social (INSS) ou
ao Fundo de Garantia pon Tempo de Senviço (FGTS), mediante apresentação
de Certidão Negativa de Débito, demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais.
g) Prova de regularidade perante a lustiça do Trabalho (CNDT -
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas- Lei no L2.44O/2O1L).
12.3 Qualificação E conômico - Financeira
a) centidão negativa de fa1ência ou concordata, recuperação
judicial e extrajudicial, expedida pefo distribuidor judicial da sede
do proponente.

13. DA QIJALIFICAçÃO TÉCNICA:
13.1 A empresa licitante deverá apresentar atestado de capacidade
técnica, fornecido por pessoa jurídica de Direito Púb1ico ou de Direito
Privado, comprovando ter realizado atividade compatíveI e pertinente
ao objeto da presente dispensa de licitação ou notas fiscais/empenho
que compnovem os servi.çoslfornecimento de atividade compatível e
pertinente ao objeto da presente dispensa de licitação.

14. DAS DISPOSIçõES FINAIS:
74.7 É vedada a subcontratação parcial ou totaL, do objeto contratâdo,
não podendo a contratada tnansfenir a outrem a sua execução.
74.2 os casos omissos serão resolvidos pelo contratantê à luz das
disposições constantes na Lei de n.s !4.!33/27, dos princÍpios do
direito público e, subsidiariamente, com base em outras normas
jurídicas que sirvam ao suprimento de eventuais lacunas.
L4.3 As comunicações entre as partes serão feitas exclusivamente por
escrito, entregues sob protocolo ou com recibo de entrega.
t4.4 Fica eleito o Foro do MunicÍpio de Guarabira - PB como único
competente para conhecimento e decisão de quaisquer questões oriundas
do presente Termo de Referência.

7



ESTÂDO DA PARAÍBA
PREFEIIURÀ i[fiICIpÂL DE DIJAS ESTRÂDÂS

Duas Estradas - PB, 19 de Setembto de 2922.

ANEXOS AO EDITAL DE CHAT.,IAi4ENTO

Anexo I * Especificaçôes
Anexo II - l,lodelo da Proposta
Anexo fII - Minuta do Contrato
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ESÍAIX' DA PARÂÍBÂ
PiEFEITURA I,T'{ICIPAL DE I,iJAS ESTRÁDAS

ANEXO r - DISPET{SA No Wa5l2O22 LÊÍ A4.a3rl2a2t

ESPECIFICAçõES

1.O. DO OBJETO
1.1. Constitui objeto deste Processo de Dispensa de Licitação:
Aquisição de peças para trator, destinado à Secretaria de Agricultura,
no MunicÍpio de Duas Estnadas - PB.

2.O. ]USTIFICATIVA
2.1. Considerando as necessidades do ORC, tem o presente termo a
finalidade de definir, técnica e adequadamente, os procedimentos
necessários para viabilizar a contratação em te1a. As características
e especificações do objeto ora IÍcitado são:

cóor«r DrscRr r açÃo
Ol Anel
02 Anel
g3 Anel
04 Arruela
OS Bucha
06 'Bucha
07 Bucha
OA calço
09 calço
Lg icoroa e Pinhão
11 Defletor
12 Disco
13 Espaçador
14 Gaxêta
15 Parafuso
16 Pino
L7 Placa
18 Placa de freio
19 Porca
20 Retentor
2f Retentor
22 Retentor Pinhão diantelro
23 ,Rolamento

24 Rolamento
25 selo
26 Sê1o

27 TaDpa

2A Vedador

LfirDÂDE,/REFERÊ cü
Und/YBAÂ-00946
Und/YBM-OggO1
Und/YBM-ooo89

Und/5391-07OL2s
Und,/811N-2O810
Und /8lLF -20460
Und I 61Lç -lwgg
Und/YBAAoOO38
Und/YBAAOOO36

Und/YB,ú.-O6022
Und/YBAAOOO45

Und /YB,é.o0oaa
Und /YBAA-OgO42

Und IYO2O-g7gàn
Und/S035-082056
Und/61Llt-15200
Und/YBÂÂ-60081
Und/YSAA-OOO87
Und/YaAA-06047
Und / 81 LN - 2oo4o
Und/YBAA-09061
Uôd IYBM--Ooo49
Und/YBAA-OOO52

und/YBM-ooo44
UndlYBDAOOoa2

Und/YBAA-ooo83
Und / AlLN2gg6O
Und /61Q6O65OO

QI,AITÍIÍ'AI'EP.I.iIITARIO P. TOTAL

o7. 15,40 75,40
oa 82,66 661,24
02 6g,00 Lzg,oo
08 4L,14 ]30,72
01- 45O,OO 45O,@
oL 45g,gg 459,@
02 5!2,W 7.964,W
or 11,33 11,33
or 15,33 15,33
01 9,27O,99 9.27O,OO
01 96,90 96,90
20 t6g,OO 3.2OO,Oo
ot 263,66 26),66
oa 66,00 52a,oo
16 tz,Og r92,OO
g2 801,56 L.607,32
20 r43,go 2.a6g,oo
g4 777,gO 3.1OA,OO
ot 2ao,@ 2ao,oo
o4 tao,oo 72o,oo
0L 81,33 81,33
08 46,64 373,12
0L 475,74 475,74
ot 444,!3 ,448,33

18 6,@ aOa,OO

18 ,0,@ IAO,OO
02 4ta,oo 836,00
g4 52,OO 2Oa,6O

Íotal 27.953,56

3.O. OBRTGAçôES m Cü{TRATAIX)
3.1. Responsabilizar- se por todos os ônus e obrigações concernentes à
J.egislação fiscaL, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas
as despesas e compromissos assumidos, a qualquer títu1o, perante seus
fornecedores ou têrcei.ros em razão da execução do objeto contnatado.

/,4->a/
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3.2. Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou
serviços quê apresentarem alterações, deterÍorações, imperfeições ou
quaisquer imegularidades discrepantes às exigências do instrumênto
de ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou
pagamento.
3.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da
contratação, salvo mediante prévia e expnessa autorização do
Contratante.
3.4. l,lantêr, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos
hábeis, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condiçôes de habilitação e qualificação exigidas no respectivo
processo licitatório, apresentando ao Contratante os documentos
necessários, sempre que solicitado.
3.5. Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou fiLial da empresa que
apresentou a documentação na fase de habilitação.
3.6. Executar todas as obrigações assumidâs com observância a melhor
técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos pneceitos
legais, normas e especificações técnicas correspondentes -

4.O. DO CRITÉRIO DE ACEITABILTDAI'E DE PREçOS
4.1. Havendo proposta com valor para o respectivo item nelacionado no
Anexo I - Termo de Referência - Especificações, na coluna código:
4.1.1. Superior ao estimado pelo ORC, o item sená desconsiderado; ou
4.7.2- Com indÍcios que conduzam a uma presunção relativa de
inexequibilidade, em ta1 situação, não sendo possíve1 a imediata
confirmação, poderá ser dada ao licitante a oportunidade de demonstrar
a sua exequibilidade, sendo-Lhe facultado o prazo de 03 (três) dias
úteis para comprovar a viabilidade dos preÇos, sob pena de
desconsideração do item.
4.2. Salienta-se que tais ocorrências não desclassificam
automaticamente a proposta, quando for o caso, apenas o item
correspondente .
4.3. O valor estimado que o ORC se propõe a pagar pelo objeto da
presente dispensa - Valor de Referência -, que representa o somatório
total dos preços relacionados na respectiva planilha dos serviços a
serem executados, referentê ao correspondente Ítem, está acima
indicado.

5.O. }ODELO DA PROPOSTA

5.1. É parte integrante deste Edital de Chamamento Público o modelo
de proposta de preços correspondente, podendo o licitante apresentar
a sua proposta no próprio modelo fornecido, desde que seja devidamente
preenchido, conforme faculta o instrumento convocatório - Anexo II.

€o*J-
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ESIADo DA PÂRAÍBA
PREFÊITURA I{'IICIPAL DE DI'ÀS ESTRAI'AS

ANEXO II - IIODELO DE PROPOSTA

DTSPENSA No Wt5l2O22 LEÍ. Í{.L33l2a2t

PROPOSTA

REF.: DTSPEIIISA No Ooo15/2O22 LÉT 14.L3312O21

OBIETO: Aquisição de peças para trator, destinado à Secretaria de
Agricultura, no ltlunicípio de Duas Estradas - PB.

PROPONENTE:

Prezados Senhores, nos termos do processo de dispensa de licitação em

epígrafe, apresentamos proposta confonme abaixo:

c(brco 'REFERÊ]lcra QTJAIÍTIDÂDE
OL Und|YBM-0O046 01

o2 Und/YBAA-OoOO1 oÍ
03 Und/YBÂÂ-OOO89 oi
04 Arruela Und/539L-O7O12O oÍ
o5 Undl811N-29810 07

06 Und/AllF -2e469 01

o7 Und/611F -10090 g2

o8 caIço Und/YBAÂOOO38 01

09 CaIço Und/YBAÂOOO36 o1

to Coroa e Pinhão Und/YBID.-oOOZ2 01

11 Defletor Und/YBAÂOOO45 01

72 Disco UndlYBAAOOAAO 2e

13 Êspaçador Un.d/YBM-OOg42 01

T4 Gaxeta und/Yo2O-a7ogLt ot
15 ParâÍuso Und/s'935 -982056 l(.
16 Pino Und/ 6lLl4-152OO oi
L7 Placa Und,/YBÂA-OOO81 2e

18 Placa de freio Und/YB,Á-OOO87 g4

19 Porca Und/YBM-OAO47 01

20 Retentor Und/alLN-2AO4O u
21 Retentor Und/YBAA-OOO61 01

22 Retentor Pinhão dianteiro Und/YBAA-OOOrtg 6€

23 Rolamento Und/YBM-@a052 01

24 Rolanento Und/YBM-OàO44 01

25 selo úndlYB!é.-OOOa2 1€

26 selo Und,/YBM-OAO83 1t
27 Tampa Und/81LN20060 oi
2A Vedador u

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$

PRAZO: 03 (três) meses.

PAGAIiTENTO: Após entrega do fornecimento.
VALIDADÊ DA PROPOSTA: 6O (sessenta) dias.

11
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ESTÂIX) DA PÂRAÍBÂ
PREFEITURÀ I{JIIICIPÀL DÊ Í'IJAS ESTRÂDAS
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ESIâDO DÀ PÂRÀÍBÀ
PREEEIIIIORÀ I{'NICIPÀ! DE DI'ÀS ESTRÀDÀS

ÀIIEIO III - !ü§UEÀ, DO @IIIRÀEO

DISPENSA Nô 00015/2022

coNlmrÀTo I!. ..../,..

TERMO DE CONTRÀTO QUE ENTRE SI CELEBRÀM À PRXFETTURÀ MUNICIPAJ, DE
DUAS ESTRÂDÀS E , PARÀ EXECUÇÃO DE SERV]ÇO CONÊORME
DISCRIMINÀDO NESTE INSTRUMENTO NÀ EORMA ÀBÀIXO:

Pêfo presente instrumento particular de contrato, dê um fado PREFEITOnÀ MITNICÍPÀ! DE DIrÀS
ESTRÀDÀS Rua do Comércio, 23 - Cêntro - Duas Estradas - pB. CNPJ ^o AA-1A1 .Aa2/AOO1-10, neste
ato representada pê14 Prefeita ,loyce RênaIIy Felix Nünes, Brasileira, Solteira, Euncionaria
Publica, residenLe e domiciliada na Fazênda São Franciscô, SN - Zona Rurat Duas Estradas -
PB, CPF n" 090.407.504 40, Cartêira dê Identidade nô 3.5?0.572 SSp, doravante simplesmente
CONTRÀTÀNT, e do outro fado ... CNPJ nô

., nêste ato represêntado por .... rêsidente e domiciliado na ....,
CPF !" . Carteira de Idêntidade oo . . . ., doravante

simplesmente CONTRÂTADO. decidiram as partes contratantês assinar o presente contrato, o quai
se regerá pefas cláusulas ê corrdiÇôes sêguintês:

cLiiUsT,LÀ PRI},EIRÀ - Dos EI,NDàHENToS:
Este contrato decorre da Dlspensa dê LicitaÇão r\a AAA75/2A22, processada nos telmos da Lei n"
L4.L33/2027; Decretô Municipal n" 61 /2022; e legislaÇão pertinente, consider.adas as alteraÇões
posteriorês das referidas normas, às quais os contratantes estão sujeitos como também às
c1áusu.las deste contrato.

CU(uSuI,À SEGUNDÀ . Do oB.]ETo:
O presente contrato, tem por: objêto: AquisiÇâo de peÇas para trator, destinado à Secretaria de
Agricultur:a. no Municipio de Duas Estradas PB-

O serviÇo deverá ser executado rigorosamente dê acoado eom as condiÇôes expressas neste
instrrmento, proposta apr.esêntada, êspecificaÇôes iécnicas correspondêntes, pr:ocesso dê Dispêrlsa
Ce LicitaÇão na AO075/2A22 Let rf 14-733/2021 e instruÇõês do Contratante, docrmentos esses que
ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcriÇão; e sob o
regime de empreitada por prêÇo unitário.

c,,iúrsl,LÀ TERCETRÀ - DO IIÀI,oR E PREçOS:
O valor total deste cont.ato, a base do paêço propostô, é de R$ ... (...).
Peprêse1làdô poL: ... x PS ...

cufursuÍ,À errÀRrÀ - Do REAJusràÀrENÍo EM sENTÍDo EsTRrTo:
Os preÇos contrâtados sâo fixos ê irreajustáveis no prazo dê um ano-
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitaÇão do Conl-ratado, os preÇos podêrão
sofrêr rêajustê após o interregno de um ano, na nesma proporÇãc da 1'ariaÇáo veiificada nô IPCA
IBGE acumufado, tomando-se por base o mês do orÇarnênto estimado, exclusivamente par:a as
obaigaÇôês iniciadàs e concluidas após a ocorrência da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interrêqno minimc de un ano sêrá contado a partir dos
efeitôs financeiros clo úitimo reajustê.
No caso de atraso ou não di\rulgação do indice de reaiustamento, o Contlatantê pagará ao Contratado
a importância calcufada pela úItima variaÇão conhecida, fiquidando a diferenÇa correspondente
tão logo seja divulgado o índice definitivo- Fica o Contratado obrigado a apresentar memória dê
cálculo referente ao reajustamento de preÇos do valor remanescente, sempie ql1e este ocorrer.
Nas afêriÇõês finais, o índice utilizado para r.eajuste será, obraigatoriêmente, o definitivo.
Caso o índice êstabefecido para rêajüstameôto venha a ser extinto ou dê qualquêr forma nào possa
mais ser utilizadc, seiá âdotado, em substituiÇão, o que vier â ser determinado pela fegisfaÇão
então em viqol.
Na ausência dê previsão fegaf quanto ao íodice substituto, ês pêrtês e1êqerão novo índice
oficlal, para reajustarento do preÇo do valor lemanescente, por meio de temo aditivo.
O reajuste poderá ser reaflzado por apostilanênto.
O prazo para rêsposta ao pedido de restabe lêcimento do equilibrio econôm.icc financeiro, quando
for o caso, será de até 1 (um) mês? contado da data do for.nêcinento da docr.rmentaÇão comprobatória
do fato imprevisivel ou previsivel de consêquência incalculável, observadas as dispôsiÇões dos
Àrts. 124 a 136, da Lei 74.133/21

CLift,SUI.À QUIIITÀ - DÀ DoTÀçÃo:
As despêsas correrâo por conta dâ seiJuinte dotaÇão, constante do crÇamento vigente:



Recursos Pióprios do Municipio de Duas Estradas:
12.04 20.6A6.2001 .2053 500. 3-3.90.30.01.

CLiÚSI,rÀ SE:(TÀ - DO PÀGÀÀíEIÍfs:
o pagamênto sêrá efetuado mêdiante ptocesso regular ê êm ôbservãncia às oorrnas ê procedijnentos
adolados pelo Contratante, bem como as di.sposiÇões dos Àrts. 141 a 146 da Lei 14.133/21 , .la
sêguintê manêira: Àpós a entrega do for:necimênto contratado.

crÁusür.À sÉTrr,rÀ - Dos pRÀzos E DÀ vrcÊNcrÀ:
Os pr:azos máximos de inlcio de etapas de execuÇão e de concfusâo do objeto ora contratado, que
admitêm pr.ôrrogaÇão nas condiÇôes e hipóteses prêvistas na Lei 14.133./2021, estão abaixo
indicados e serão considerados da assinatura do ConLrato:

Entrêga: 10 idez ) dias.
À vigência do presente contrato será determjnada: 03 (três) meses, considerada da data rle sua
assinatura, podêndo sêr prorroqada, nas hipóteses e nos termos dos Àrts, 105 a 114, da Lei
14.133/ 21, .

cúusul,À orrÀ\a - DÀs oBRrcÀÇõEs Do cotirrRÀTÀlÍrE i
a) Efetuar o pagalnenlo refativo ao fornecimento efetivàmente rêalizado, de acordo com as
respectivas cláusulas do contralo;
b) - Proporcionai ao Contratado todos os meios necêssários para a fie.l execução do íornecinento
contratado;
c) Notificar o Contratado sobre quaiquer irregufaridade encontrada quanto à quaLidacle do
fornecimento, exelcendo a mais ampla e completa fiscalizaÇão, o que não ex:ime o Contratado ale
suas responsabilidacies contratuais e legais;
d) - Designar representantes com atribuiÇões de Gestor e tslscaf deste contr:êtô, nos termos da
noúna vigente, especialmentê para acompanha-r e fiscafizar a sua êxecuÇão, re spêc L ivatnente,
permltida a contrataÇão de terceiros par:a assistência e subsidio de infoflnaÇõês pertinentes ã
êssas at ribuiÇões -

cUiUsT,I.À NoNÀ - DÀs oBRIGAÇõES Do coNTRÀTÀDo:
a) - Exêcutal devidamente o fornecimênto descrito no objeto supracitado, dentro dos melhor:es
parâmetlos de qualidade eslabêlêcidos para o ramo dê atividade refacionada ao obiêtô contratuaf,
com obse.vância aos prazos estipulados;
b) Rêspônsabilizar-sê por todos os ônus e obrigações concernentês à legislaÇão fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despêsas e compromissos assumidos, a qualquer
titulo, perêntê seus fornecedores ou terceiros em razão da êxecuÇão do objeto contratado;
c) - Manter. preposto capacitado ê idôneo, aceito pelo Contratanlre, quando da êxecuÇão do
contrato, que o rêpresente integralmente em todos os seus atcs;
d Pefl!.itir e facilitar. a fiscalizaÇão do Contratante de!'endo prestar os informes e
ês, ldrê, iÍnêntos so I i. iL.dos;
e) - Sêrá respônsávef pelos danos causados diretamente ao Contlatante ou a terceiros, deccrrêntes
de sua culpa ou dolo na execuÇâo do contralo, não excluindo ou reduzindo êssa responsabilidade
a fiscalizaÇâo oL1 o acompanhanento pelo órgâo interessado;
f) - Nâo cêder, transferir ou subcontratar, no Lodo ou êm parte, o objeto deste instn]menlo,
sem o conhecimento ê a devida autorizaÇáo expressa do Contratante;
S) Manter, durante a vigência do contrato, em compâtibilidade com as ob.igaÇões assumidas,
todas as condiçôes de habifitaÇão e qualificaÇão exigidas no respect:Lvo processo licitatórj.o,
apresentando ao ContratanLê os documentos necessários, sempre que solicitacio.

cLÀUsULÀ DÉcn,À . DÀ ÀTTERàÇ.Ão E ExIINÇÃo:
Este contrato poderá ser alterado com â dêvida justificatlva, unifateialmeÍite pelo Contratante
ou por acordo entre as partes, nos casôs e condiÇões previstas nos Arts. 124 a i36 e sua
extinÇão, formalmente motivada alos autos do processo, assêgurados ô contraditório e a ampla
defesa, ocorrerá nas hipóteses e disposiçõês dos Arts- 131 a 139, todos da Lei 14.133/21
Nas alteraÇÕes unilaterais a que se refere o inciso l, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21,
o Contratado será ôbrigado a aceitar. nas mesmas condiÇôes contratuàis, alrrés.rimos ou suprÉ'ssõês
que sê fizerem nos serviÇos, de até o respectivo limite frixado no Art- 125, do mesmo diplona
Iega1. do '..a1or iniciaf atuafizado do contrato. Nenhum acrescimo ou supiessào poderá exceder o
limite êstabelecido, salvo as supressôes resultantes de acordo celebrado entre os conl.ralantes.

cIÁUsgI,À DÉcI}íÀ PRneÍRÀ - Do RECEBI}.,ENTo:
Executada a presênte contrataÇão e cbservadas as condiÇÕes de adimpfemento das obrigaÇôes
pactuadas, os procedimenl,ôs e condiÇões para receber o sêu objeto pefo ContratanLe obedecerão,
conforme o caso, às disposições do ÀrL. 140, da Lei 14.133/21.
Por se trêtar rle serviÇo, a assinatura do têrmo detêfhado de iecebimênto piovisório, se dará
pelas partes, qr.rândo verificado o cumprimênto das exigências de caráter técnico, até 15 (quinze)
dias da comllnicaÇão escrita do Contatado. Nô caso do têrmo detelhado de recebimento definitlvc,,
será emiti(io ê assinatura pefas partes. apenas após o dêcurso do prazô dê obsêr\.aÇão ou visi-oria,
que comprove o atendimento das exigências contratuais, não podendo esse prazo ser superior a 90
(ooventa) dias, safvo em casos excepcionais, dêvidamente justificados.

c ÚsULÀ DÉcIt{A SEGÜTDÀ - DÀs PENàTIDÀDES I

O Contratado será responsabifizado admini stra+.ivameôte, facultada a defesa no prazo legal do
interessado, peLas infraÇões previstas no Àit. 155, dê Lei 14.133/21 e serão aplicaclas, na
forma, condiçôes, r.egras, prazos e procedimentos dêfinidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma
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lega1, as seguintes sanÇões: a -" advertência aplicada exclusivarente peLa infração administrativa
de .lar causa à inexecuÇâo parcial do contratô, quando não se justificar a imposiÇão de pênafidade
mais qravêi b multa de mor:a de 0,5? (zero vírqu]a clnco por cento) apl.icada sobre o valor do
contlatô, por dia de atraso injustificado na exêcução do objeto da contrataÇão; c multa de
l0ê (dez por cento) sobre o vafor do conlraLo por qualquer das infr.aÇôês adminlsirativas
pr:êvistas no rêfêrido Àrt. 155; d impedimento de ticitar e cont_atar no âÍüito da Àd&inistraÇâo
Pública direta e indireta do ente íederativo guê tiver aplicado a sanÇão, pêlo prazo dê dois
anos, aplicada ao rêsponsávêf pefãs lnfraÇões adninistrativas previstas nos inciscs II, III,
IV, V, VI ê VII do caput do referido Art. 155, quaodo não se justificar a iÍnposiÇão de penalidadê
mais grêve; ê - declaraÇão dê inidonêidadê para licitar ou contlatar no âÍüito da AdministraÇão
Pública direta e indireLa de Lodos os entes federativos, pelo prazo de cinco anos, apiicada ao
rêsponsáveI pelas infraÇões administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XiI do caput
do referido Arl- 155, bem como pelas infraÇôes ad,rninistralivas prevlstas nos inc:Lsos II, 11I.
IV. V, VI ê VII dô caput do mêsmô artigo que justifiqueu a imposiÇão de penalidade mais grave
que a sanÇão leferida no S 4" do rêferido Àrt, 156; f - aplicaçãc cumul ada dê outras sanÇôes
prêvistas na Lei 14.133/21-
Se o vaLol da multa ou in.ienizaÇão devida não for. recolhido no prazo de 15 diês após a comunicaÇãô
aô Contr:atado, será automaL.icamente descontadc da primeira parcela do pagarento a que o
Contratado vier a fazer jus. acrescido de juiôs mor:atór:ios de 1Ê (um por cenio) ao mês, ou.
quando for o caso, cobrado judiciafmente.

cl.iit $Í.À DÉcD,s, rERcErRÀ - DÀ coMpEtrsÀÇÀo FTNANCETRÀ:
Nos casos de eventuais atrasos de paqamento nos termos deste instrumento, e .lesde que o Contraatado
não Lenha côncorrido de alguma fôrma para o atraso, será admitida ê compensação financeira,
devida desde a data limite fixada para o pagar.ento até a data correspondente ao efetivo pagamento
da parcela, Os encarqos moratórios devidos em razão do atraso no paqamento serão calculados com
utifizaÇãodaseguintefórmula:EM-NxVPrI,onde:EM-encargosmoratórios;N=númerode
dias entre a data pr:êvista para o pagainênto e a do efetivo pagamento; VP - valoi da parcê1a a
ser paga; e I : indice de compênsaÇão financeira, assirfl apuracio: l: : (TX - 100) - 365, sendo TX
: percentuaf do IPCÀ-IBGE acumulado nos úftinos doze meses ou, na sua falta, um novo índicê
adotado pelo Govetno Eederal que o substitua. Na hipótêse do referido indice êstabefecido para
a compênsaÇão financeira venha a sêr êxtinto ou de quafquêr foma náo possa I|lais ser utilizado,
será adotado, em substituiÇão, o que vier a ser determinado pela legisfaÇão então em vigôr.

cLÁúsv!À DÉcn À euÀRrÀ - Do FoRo:
Para dirimir as questôês decorrentes deste contrato, as partes elegem o Eor:o da Comarca de
Guarabira, Estado Ca Paraíba.

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

TESTEMUNHAS PELO CONTRÀTÀNTE

PELO CONTRATADO

DUAS ESTRÀDÀS PB,



DIÁRI0 OFICIAL DO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS
Criado pela Lei Mtnicipal no 4212000, de 21 de dezembro de 2000.

Duas Estradas/PB 20 de Setembro de 2022

AVISO DE CH'III'ITIENTO PÚBLICO PARA CONTRATAçÃO DIRETA
DrsPEt{sA No o@L512O22 LÉt t4.t33l2a2r,

A Prefêiturã Municipal de Duas Estnadas - PB, através da Prefeita do
MunicÍpio de Duas Estradas - PB, no uso das suas atribuições e com
fundamento na Lei ne L4.!33/2021, art. 75, §3s e no Decreto Municipal
ne 67 /2o22, art. 11, convoca as empresas interessadas em fornecer o
seguinte oBJETO POR ÍitEIO DE DISPENSA DE LICITAçÃO EIit RAZÃO DO VALOR:
Aquisição de pêças para trator, destinado à Secretaria de
Agricultura, no l4unicÍpio de Duas Estradas - PB.
PRAZO DE EÍ'ITREGA DAS PROPOSTASI 22/09/2022.
EI{AIL PAR I E]{VIO DAS PROPOSTAS: prefeituradeduasestradas. pb§gmail. com.
o termo de referência e demais informações podem ser baixados
diretamente no link disponibilizado logo abaj.xo desta publicação.

Duas Estradas - PB, 19 de Setembro de 2022.
]OYCE RENALLY FELIX NUNES

PREFEITA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS - PB

Link para baixar Edital:
https : //www. duasestradas. pb. gov. brledÍta1/edital -de - chamamento -
pu b 1 i c o - d i s pe n s a - n - O0O1 5 - 2@22 - lei - n - 1,4 - 733 - 2O2l /

Rua do Comércio, 21 Centro, Duas Estradas/PB - CEP: 58.265{00
Tel; (83) 3265 1030 - E-mail: prefeiturd@duasestradas.pb-gov.br
CNPJ: 08.787.012lO0O1-10


