
ESTÀID DA PARAÍBA
PRCFÊTTURA }T'IICIPAL DE DIJAS ESÍMDAs

Avrso DE cHAr{AnEilro púsltco pam conmmçÃo DTRETA
DISPENSA No Wt6l2O22 LEÍ L4.L33|2O2L

A Prefeitura Municipal de Duas Estradas - PB, através da Pnefeita do
Ittunicípio de Duas Estradas - PB, no uso das suas atrÍbuições e com
fundamento na Lei ns 14.t33/2O21, art. 75, §3s e no Decreto tttunicipal
ns 67 /2622, art. 11, convoca as empresas interessadas em fornecer o
seguinte oBlETo PoR ltElo DE DISPEi|SA DE LICITAçÃO Eü RAZÃO DO VALOR:
Contratação de Empresa especializada em assessoria técnica para
acompanhamento e gerenciamento dos contratos de repasse/convênio com
recursos federais/estaduais, durante o exercício financeiro de 2022.
PRAZO DE EI{TREGA DAS PROPOSTAS. 23/09/2022.
EÍttAIL PARA ENVIO DAS PROPOSTAS : prefeituradeduasestradas. pbQgmail. com.
O termo de referência e demais informações podem sêr baixados
diretamente no link disponibilizado logo abaixo desta publicação.

Duas Estradas - PB, 29 de Setembro de 2022.
]OYCE RENALLY FELIX NUNES

PREFEITA MUNICIPAL DE DUAS ESTMDAS - PB

CHA'IiAFIENTO PUBLICO

PREÂIIBULO

O MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS, inscnito no cNPl sob o ns
O8.787.OL2/OOOT-LO, atnavés da PREFEITA II|UNICIPAL, torna púbLico que
fará contnatação mediante o procedimento de DISPENSA DE LICITAçÃO,
com fundamento no art. 75, inciso II, da Lei ne 74-133/2O2!,

deob-ietivando a contratacão do objeto adiante descrÍto:

OBJETO: Contratação de Empresa especializada em assessonia técnica para
acompanhamento e gerenciamento dos contratos de repasse/convênio colt
recursos federai s/estaduais, durante o exercício financeino de 2Q22.

RECEBII{ENTO DAS PROPOSTAS ATÉt 23/09/2O22 às 17:OO honas - HORÁRIO DE

BRASÍLIA
E-llAIL PÂRA ENCAl,lINHrllttEl{TO DAS PROPOSTAS:

oref eituradeduasestradas. pb@gmai1. com
Responsável (a): Central de
Contratações l4unicipals (CCM)

Contato: (83) 99158-0654

LEGISLAçÂO APLICÁVEL: Lei Fedenal ne. ],4.!33/2021, Decneto Municipal
ne 67, de 14 de junho de 2022 -

INFOR,IAçõES ADIcIoilAIs: o edital e seus anexos encontram-se disponíveis
no tink do Diário oficial ou poderá ser solicitado através do e-mail
de recebimento dê propostas.



ESTADO OA PÂRÁÍBA
PREFEITURA NNICIgÂL DE ÍTJÂS ESTRÂDÂS

1. JUSTIFICATIVA E FUNDAIIiEIIITAçÃO:

1.1. 0 MunicÍpio de Duas Estradas - PB, pessoa jurídica de direito
público interno, tendo por finalidade exercer a representação do Poder
Executivo Municipal e exercer outras atribuiçôês especialnente
designadas na Lei orgânica do MunicÍpio.
1.2. O MunicÍpio de Duas Estradas - PB necessita da execução dos
serviços descritos no objeto para a manutenção de suas atividades
referentes à contratos de repasse/convênio federais/estaduais.
1.3. Assim, o MunicÍpio necessita da contratação desse serviço por
se tratar de serviços essenciais para a manutenção de suas atividades.
1.4. O pnocesso de contnatação se daná 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 2022, El4

RAZÃO DO VALOR.

2. DESCRIçÂO DETALHADA DO OB]ETO:
2.1. Contratação de Empresâ especializada em assessoria técnica para
acompanhamento e gerenciamento dos contratos de repasse/convênio com
recursos federais/estaduais, durante o exercÍcio financeiro de 2022.

3. OBRIGAçÔES DA CONTRATADA:

a) - Executar devidamente os serviços descritos no objeto supracitado,
dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo
de atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos
prazos estipul"ados;
b) - Responsabilizar-se pon todos os ônus e obrigaçôes concernentes à

legislação fiscal, civiI, tributánia e trabalhista, bem como por todas
as despesas e compromissos assumidos, a qualquer títuIo, perante seus
fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c) - Manten preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante,
quando da execução do contrato, gue o repnesente integralmente em

todos os seus atos;
d) - Permitir e facilitan a fiscalização do Contratante devendo prestar
os informes e esclarecimentos solicitados;
e) - Será responsável pelos danos causados dirêtamente ao Contratânte
ou a terceiros, deconrentes de sua culpa ou dolo na execução do
contrato, não excluindo ou neduzindo essa nes ponsa bilidade a
fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interêssado;

DE TElilpo: Para todas as referências de tempo será observado
o horário de Brasília e contados em dias úteis.

DE!'IANDANTE: MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS CUJA PrêfEitA Í'IUN1C

é a autoridade solicitante e a ordenadora de despesas, utili
recursos orçanentários do referido órgão para fazer face às despes
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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) - Manten, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando
ao Contratânte os documentos necessários, sempre que solicitado.

4. DAS OBRIGAçôES DA COITITRATAI.ITE:

a) - Efetuar o pagamento relativo a execução dos serviços efetivamente
realizados, de acordo com as respectivas c1áusulas do contrato;
b) - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel
execuÇão dos serviços contratados;
c) - Notifican o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada
quanto à qualidade dos serviços, exercendo a mais ampla e completa
fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades
contratuais e legais;
d) - Designar repnesentantes com atribuiçôes de Gestor e Fiscal deste
contnato, nos termos da nonma vigente, especialmente para acompanhar
e fiscalizan a sua execução, respectivamente, penmitida a contnatação
de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a

essas atribuições.

5. DA GESTÃO E FISCALIZAçÃO DA EXECUçÃO OO COUTRATO:

5.1. A Gestão do instrumento contratuâI sená de competência do Gestor
do Contrato designado.
5.2. Compete ao Gestor do Contrato:
a) Validan o relatónio mensal- resultânte da prestação dos serviços;
b) Controlar admin i st nativamente os aspectos orçamentários e
financeiros inerentes à execução contnatual no intuito de que haja seu
desdobnamento de forma regular;
c) Atestar a Nota de Empenho;
d) Verificar as regularidades fiscais (Federal, Estadual e
Municipal) e tnabalhista da contratada;
e) Manifestar-se sobre quaisquer solicitaÇões da contratada, em

especial aquelas pertinentes a valores do contrato e prazos,
submetendo-os à autoridade competente;
D Propor à autoridade competente, de forma motivada e fundamentada
e com base nas anotações da fiscalizâção contratual, a abertura dê
processo administrativo pana aplicação de penalidades ao contratado,
conforme previsto no contnato;
g) Administrar o processo de aplicação de penalidades
regulamentares no edital do processo licitâtório e pactuadas no
contrato;
h) Quando da proximidade do encerramento da vigência contnatual,
consultar, em tempo hábi1, sobne o interesse da renovação e, em

havendo, promover a respectiva prorrogação;



ESTATN DA PARAÍBA
PREFEITURA I4Itr{ICIPAL DE IXJAS ESTRADAS

i) Executar lustificativa Técnica e Estudo de Compatibilidade do
Pneço que ensejarão os ajustes e/ou renovação do contrato; e
j) Informar à área requisitante, em prazo hábi1, quando prever ou
verificar necessidade de modo promover acnéscimos, supnessões e/ou
outnas alterações no objeto do contrato.
5.3. A fiscalização e o acompanhamento do cumprimento das obrigações
deconrentes do contrato, nos termos do artigo 117 da Lei ne 74.133/2lt
será de competência do Fiscal- do Contrato designado.
5.4. Compete, ainda, ao fiscal designado o cumprimento das seguintes

obrigaçôes:
a) Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço
e as cláusulas constantes no instrumento contratual pactuado;
b) Acompanhan e fiscalizar as condições de execução do contrato de
modo a fomentan seu cumprimento na estrita legaIÍdade;
c) RegÍstrar todas as ocorrências qualitativas e/ou quantitativas,
informando ao Gestor do contrato sobre infrações e/ou discrepâncias
que necessitem de ajustes no pacto para tomada de providências, quando
o objeto não for cumprÍdo ou não suprir a necessidâde tendo como
diapasão o Termo de Refenência;
d) Efetuar a validação dos subsistemâs, notificando a contratada
sobre possíveis inconsistências;
e) Avaliar os resultados/objetos entregues;
0 Atestar a Nota Fisca1 e o nelatório de prestação dos serviços
(quantidade, modalidade de necebimento dos documentos, tarifas dos
serviços e demais informações que se fizerem necessárias);
g) Manter permanente vigilância sobne as obrigaçôes da Contratada,
definidas nos dispositivos contratuais fundamentalmente quanto à

observância dos princÍpios e preceitos consubstanc iados na Lei no

!4,].33/27 e suas alterações;
h) Receber e examinar as cnÍticas, sugestões e neclamações dos
usuários;
i) Relatar as ocorrências que exijam a comunicação às autoridades
de fiscalização, levando ao conhecimento do poden público as
inregularidades de que tenham conhecimento referentes ao serviço
pnestado;
j) Intervir na prestação do serviço, nos casos e condições
previstos em 1ei;
k) Zelan pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e

solucionan queÍxas e reclamações dos usuários, que serão
cientificados, em até 30 (trj.nta) dias, das pnovidências tomadasl e

l) Acompanhar a evolução e tendência das demandas pelos serviços
regulados, controlados e fiscalizados nas áreas delegadas a terceiros,
públicos ou privados, visando identificar e antecipar necessidades de
investimentos para expansão.

6. VALOR ESTIilIUD DA CONTMTAçÃO:

á>
E;/
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6.1. R$ 7.099,98 (Sete mil e noventa e nove reais e noventa e oito
centavos ) ;

6.2. A estimativa do valor a ser contratado inclui os serviços de mão
de obra e materiais necessários para a execuÇão dos serviços.
6.3. O valor estimado foi obtido mediante a média das cotações de
preços de mercado apresentados pelas empresas relacionadas no mapa de
pneço.
5.4. o valor a ser proposto devená conter a composição dos custos dos
serviços, conforme modefo de apresentação da proposta comercial -
Anexo II deste Edital de Chamamento Púb]ico.
6.5. Nos preços acima mencionados estão incluídas todas as despesas
com impostos, obrigações trabalhistas, encangos sociaÍs e demais
tributos que incidam sobre os serviços a serem contratados.

7. CONDrçõES DE PAGApTEiTTO:

7-7- O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante
processo regular, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de tri.nta
dias, contados do período de adimplemento.
7-2. A nota fiscal somente será aceita se nela estiven discriminado
detalhadamente o objeto do serviço prestado no penÍodo, devendo ainda
estar acompanhada dos seguintes documentos: centidão negâtiva de
Débitos Trabalhistas (CNDT); certificado de regularidade de FGTS-CRF;
certidão negativâ de tributos municipais, estaduais e federais.

8. DOTAçÂO ORçAÍiIENTÁRIA:
8.1. Os recursos para a realização deste serviço estão previstos na
seguinte dotação orçamentária :
Recursos próprios do HunicÍpio de Duas Estradas:
o2.oo - 04.122.Loo2.2006 - 500. - 3. 3.90. 39.01.

9. VIGÊNCIA:
9.1. O contrato terá vigência de 03 (três) meses, contado a partir da
data de sua assinatura.
9.2. O empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite
do seu valor corrigido não caracteniza alteração do mesmo, podendo ser
registrado por
aditamênto.

simples apostila, dispensando a celebração de

10. DO REAIUSTE DO PREçO:
1O.1. O reajuste contratual podená ocorrer após o prazo de 12 (doze)
meses, a partir da data da assinatura do contrato.
10.2. A Contratada deverá pleitear o reajuste até a data da prornogação
de prazo seguinte, sob pena de configuração de preclusão lógica.
10.3. Para o reajuste será aplicado o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA, fornecido pelo IBGE.
70.4. O reajuste do preço deverá ser apresentado em Fatuna/Nota fiscal
complementar. Enquanto não divulgado o índice connespondente do mês
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a)
b)

ESTÂDO DA PARÂÍBÂ
PREFEITUNA I{TIICIPAL DE ÍX,IAS ESTRADAS

em que os serviços forem executados, o reajuste será calculado de

acordo com o último índice conhecido, cabendo a correção de cáIcu1o
quando publicado o índice definitÍvo.

11. DO ACRÉSC$,!o Ot SUPRESSÃO:
11.1. No interesse da Administração do Hunicípio, o valor inicial
atualizado da contratação poderá ser aumentado ou suprimido até o
limite de 25,6 (vinte e cinco por cento), com fundamento no art. 125
da Lei t4.133/2L.
11.2. A Contratadâ 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 supressões resultantes de
acordo entre as partes.

12. DA APRESET{TAçÃO DOS il)cUÍitENTOS DE TIABILITAçÃO:
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 comerciais, e no
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de

seus administradores.
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcíonamento no País, e ato de registro 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 alterações, quando possível, deverão
constar a denominação social e identificação do (s) ramo (s) de

atividade (s) da empresa, o qual deverá ser compatível com o objeto
licitado.
f) Os proponentes que tenham como ato constitutivo o ESTATUTO,

que o appesente juntamente com a última ata que elegeu sua diretoria
ou administradores.
12.2. Regularidade Fiscal
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas lurídicas
no Ministério da Fazenda (CNPI).
b) Quando for o caso:
b.1) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, relativo
ao domicíIio ou sede do proponente, pertinente ao ramo de atividade e

compatível com o objeto da presente dispensa de licitação *(no caso
de empresas dos setorês do comércio, indústnia e serviços de transporte
intermunicipal e interestadual).
b.2) Prova de inscrição no cadastro de Contribuinte Municipal, relativo
ao domicífio ou sede do proponente, pertinente ao ramo de atividade e

â-
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compatível com o objeto da presente dispensa de licitação ou Alvará
de Licença para Localização e Funcionamento. *(no caso de empresas com

atividade de pnestação de senviços).

c) Prova de regularidade para com â Fazenda Federal, mediante
apresentação de Certidão Negâtiva 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 pana com a Fazenda Estadual, mediante
apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedidâ pela
Secretaria de Estado da Fazenda, da sede do proponente, ou outra
equivâlente, na forma da Lei.
e) Provã de regulanidade para com a Fazenda Municipal, mediante
apnesentação de Centidão Negativa de Débito, expedida pela Secnetaria
Municipal da Fazenda, do domicilio ou sede do proponente, ou outra
equivalente, na forma da Lei.
f) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) ou
ao Fundo de Garantia pon Tempo de Serviço (FGTS), mediante apresentação
de Certidão Negativa de Débito, demonstrando situação regulan no
cumprimento dos encargos sociais.
g) Prova de negularidade perante a lustiça do Trabalho (CNDT -
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas- Lei n" 72.44O/2O17).
12.3 Qualificação Econômico-Financeira
a) centidão negativa de falência ou concordata, necuperação
judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede
do proponente.

13. DA QUALIFICAçÃO TÉCNICA:
13.1 A empresa licitante deverá apnesentar atestado de capacidade
técnica, fornecido por pessoa jurídica de Dineito Público ou de Direito
Privado, comprovando ter rêâlizado âtividade compatível e pentinente
ao objeto da prêsente dispensa de licitação ou notas fiscais/empenho
que comprovem os serviços/fornecimento de atividade compatÍve1 e
pertinente ao objeto da pnesente dispensa de licitação.

14. DAS DTSPOSTçõES FrMrS:
L4-1, É vedada a subcontratação parcial ou totaI, do objeto contratado,
não podendo a contratada transferin a outrem a sua execução.
].4.2 Os casos omissos serão resolvidos pelo contratante à 1uz das
disposições constantes na Lei de n.e 74.733/21, dos pnincÍpios do
dineito público e, s ubs idia niamente, com base em outras normas
jurÍdicas que sirvam ao suprimento de eventuais lacunas.
14.) As comunicações entre as partes serão feitas exclusivamente por
escrito, entregues sob protocolo ou com recibo de entrega.
14.4 Fica eleito o Fono do MunicÍpio de Guanabina - PB como único
competente para conhecimento e decisão de quaisquer questões oriundas
do presente Tenmo de Referência.

GI
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ESTAM DA PARAÍBA
PREFEITURÀ }t ICIPAL DE DI,AS ESTRADAS

Duas Estradas - PB, 20 de Setembro de 2O22 -

ANEXOS AO EDITAL DE CHAI4AI4ENTO

Anexo I - Especificações
Anexo II - Modelo da Proposta
Anexo III - Minuta do Contrato

.t

Central de Contrataçôes Municipais - CCM
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ESTÂID DÀ PÂRAÍBÂ
PREFEITURÂ IiftJI{ICIPÂL DE ÍX'IAS ESTRÂDÂS

AilEXO r - DTSPENSA No WL6|2O22 LÉt L4.11112O21.

ESPECIFICAçõES

1.0. DO OBIETO
1.1. Constitui objeto deste Processo de Dispensa de Licitação:
Contratação de Empresa especializada em assessoria técnica para
acompanhamento e gerenciamento dos contratos de repasse/convênio com
recursos federais/estadu ais, durante o exercício financeino de 2022.

2.O. ]USIIFICATIVA
2.1, Considerando as necessidades do ORC, tem o presente termo a
finalidade de definir, técnica e adequadamente, os procedimentos
necessários para viabilizan a contratâção em tela. As canactenísticas
e especificações do objeto ora licitado são:

cóorco DrscRrxrruçÃo r rDÂDE QuÂ TrrrÂDEp.tirrrrÁRro p. ToÍa!

Ol Contratação de empresa especializada para Mês
prestar serviços de Assessoria/consultoria
Técnica nas seguintes áreas de:
- ELÂBoRÂçÃo DE pLANos DE TRABALHoS
PROIETO§; - AC(»,IPANHAIIENTO DA TRÀr4ITAçÃO
COI{TRÂTOs DE REPASSE E COTWENTOS ]UNTO
GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL;
. LANçAIiIENTOS DE PLAÍiIO5 DE TRABALHO

SINCOV, COI.IPREENDENDO O CADASTRAI,|ENTO,

ENVIo PARÂ ANALISE E RESoLUçõES
PENDENCIAS ATÉ A APROVAçÃo FINAL;
. ACo.,IPANHÂI.IENTO OB]ETTVA'{M A RESOLUçÃO

PENDENCTAS iIA GIDT,IR/CEF E;
- ALTMENTAçÃo Do srNcov No móDULo
DE ExEcuçÂo E PREsraçÃo DE coNTAs,
LrcrrAçÃo, coNTRATo, DocuMENTo DE

LTQUTDAÇÃo, pAGAr4ENTo, rNGREsso DE REcuRso E

RELATrvos, co rNFoRr,hçÕEs NEcEssÁRras paRA

THPLE|iENTAçÃo Do ttEsl{o.

3.O. OBRTGAçÔES OO COIT|TRATAIX)

3.1. Responsabiliza r - se por todos os ônus e obrigações concernentes à

legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas
as despesas e compnomissos assumidos, a qualquer títuLo, perante seus
fornecedores ou tenceiros em razão da execução do objeto contratado.
3.2. Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou
serviços que apresentarem alterações, deteriorações, imperfeiçôes ou
quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do instrumento
de ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou
pagamento.

03 2,366,66 7.599,94

E

DE

AOS

NO

o
DE

DE

TotâI 7 .O99,9a

\à/
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3.3. Não transferin a outrem, no todo ou em parte, o objeto da
contratação, salvo mediante prévia e expressa autorização do
Contretentê.
3.4. Manter, dunante a vigência do contnato ou outros instrumentos
hábeis, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo
processo licitatório, apresentãndo ao Contratante os documêntos
necessários, sempre que solicitado.
3.5. Emitir Nota Fiscal conrespondente à sede ou filia1 da empresa que
apresentou a documentação na fase de habilitação.
3.6. Executar todas as obrigações assumidas com observância a melhor
técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos
legais, normas e especificações técnicas corres pondentes .

4.O. DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREçOS

4.1. Havendo proposta com valor para o respectivo item relacionado no
Anexo f - Termo de Referência - Especificações, na coluna código:
4.1.1. Superior ao estimado pelo ORC, o item será desconsiderado; ou
4.1.2. Com indícios que conduzam â umâ presunção relãtiva de
inexequibilidade, em ta1 situação, não sendo possÍveI a imediata
confirmação, poderá ser dada ao licitante a oportunidade de demonstrar
a sua exequibilidade, sendo-Lhe facultado o prazo de O3 (três) dias
úteis para comprovar a viabilidade dos preços, sob pena de
desconsidenação do item.
4.2. Salienta-se que tais ocornências não desclassificam
automaticamente a proposta, quando for o caso, apenas o item
correspondente.
4.3. O valor estimado que o ORC se propôe a pagar pelo objeto da
presente dispensa - Valor de Refenência -, que representa o sonatório
total dos pneços relacionados na nespectiva planilha dos serviços a
serem executados, referente ao cornespondente item, está acima
indicado.

5.0. IiODELO DA PROPOSTA

5.1. É parte integrante deste EditãI 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.
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ESTÂIIO DA PARÂÍBA
PREFEITURA ItriIICIPÂL OE ÍX'lÂS ESTRADÂS

ÂT{EXO II - TIOOELO DE PROPOSTÀ

DISPENSA No OaOL6/2O22 LÉÍ t4.13312O21,

PROPOSTA

REF.: DTSPENSÀ No WLG|2O22 LÉL L4.L33/2O21

OBIETO: Contratação de Empresa especializada em assessoria técnica
pana acompanhamento e gerenciamento dos contratos de repa s sel convênio
com recursos federais/estaduais, durante o exercício financeiro de
2022.

PROPONENTE:

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

epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

cóDrco DrscRr[rMçÃo uirrDADE

OL Contratação de empresa especializada para prestar Mês
serviços de Assessoria/Consultoria Técnica nas seguintes
áreas de:
- ELABoRAçÃ0 DE plAt{os DE TMBALitos E pRolETos; -
ACO4PANHAÍIIENTO DA TRÁ ITAçÃO DE COI'ITRATOS DE REPASSE E

CONVENIOS ]UNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL;
- LAiIçAI4ENTOS DE PLANOS DE TRABAL}IO NO SINCOV,
COI.IPREÊNDENDO O CADASTRÁIiIENTO, O ENVIO PARÀ ANALISE E

RESoLUçôE5 DE pENDENcras arÉ a ApRovaçÀo FrML;
- Aco,tpal{HAr4ENTo oBlETrvaNDo a RESoLUçÃo DE pENDENcras NA

GIDI'R/CEF E;
- aLTMENTAçÃo oo srNcov No moulo
DE ExEcuçÃo E pREsraçÃo DE coNTAS, LrcrraçÃo, coNTRATo,
DocuMENTo DE LreurDAçÃo, paGAMENTo, rNGREsso DE REcuRso
E RELATrvos, cotl rNFoR.taçóEs NEcEssÁRras paRA

rÍ.tPLEmENTAÇÃo Do tiEsllo.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$
PRAZO: A3 (três) meses.

PAGAMENTO: Após 30 (tninta) dias.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

RêsponsáveL

QUANTIDADE

03

dede

CNP]
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PREFU ITT RÀ l.lt NICIPÀI. DB DUÀS ESIRÀDÀS

À}TEXO III - I{IIOIÀ DO CONTPÀIIO

DTSPENSÀ No 00016/2022 r.Er N" 1a.133/2021

coNER.Àto !r" ... -/...

QUE ENTRE SI CELEBRÀM A PREÍEITURÃ MUNICIPAL DE
PÀRÀ EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONFORME

INSTRTJMENTO NA FOR}44 ABAIXO:

Pelo prêsênte instnmênto particular de contrato, de um -Iado PREEBIToRÀ r,EItIcIpà! DE DuÀs
EStRÀDÀS - Rua do Comércio, 23 - Centro Duas Estradas - pB, CNPJ n" O8.lA'l .Ot2/0001-10, neste
ato represêntada pêfa Prefeitâ Joyce Renafly Felix Nunes. Brasileira, Solteira, Funcionaria
PDblica, residentê e domiciliada na Fazêndà São Erancisco, SN - Zona Rural - Duas Estradas
PB, CPF nô 090.407.504-40, Cattêira dê Identidade n" 3.5?0-572 SSp, doravante simplesmentê
CONTRÂIANT, ê do outro lado ........ - CNPJ nô

., nêstê ato represêntado por ---. residente e domiciliado na ....,
-.. CPF no -, Car:t.eira de Identidade Do .--., doravante

simplesmêntê CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o prêsêntê contrato, o quaf
sê rêgerá pêIas Cláusulas e condiÇôes seguintes:

cuiusul.À PRII.,EIR,À - Dos FI,NDÀtGIsfos:
Este contrato dêcorle da Dispensa dê Licitâção Do 00016/2022, processada nos termos da Lei n"
14.733/2021; Decreto ltunicipal no 6'l /2022, e IegisfaÇão pertinente, consideradas as alteraçóes
postêriores das rêfêridas nomas, às quais os contratantes estão sujeitos como também às
cláusulas destê contrato -

cúust r,À sEGrrNDÀ - Do oBJ"ro:
O prêsêntê contrato, tem por objeto: ContrataÇão dê Empresa especiafizada em assêssoria técnica
para acompanhanento e qerenciamênto dos contratos de repasse/convêÍrio com recursos
fedêrais/êstaduais, durante o êxêrcicio financeiro de 2022.

O serviço dêvelá ser executado rigorosamêntê dê acoldo com as condições êxpressas neste
instrumento. proposta apresentada, especificaÇõês técnicas correspondenteg, processo de Dispensa
de ticitaÇão \o 0001,6/2022 Lér n" 14-133/2021 e instruÇõês do Contratante, docü(êntos êssês quê
ficâm fazendo partes intêgrantes do prêsente coÍltrato, independentê dê transcrição; e sob o
regine de empreitada por preço unitário.

cIJ(usuI.À TERGTnÀ - Do vÀroR E pREÇos:
O valor total deste contrato, a base do prêço propôsto, é dê R§ --. (...).
Rêprêsentêdo por: ... x RS.,.

cu(usr,LÀ QtreRtÀ - Do REÀirúsTâtGNtfo EM sErrrtDo EsrRrTo:
Os prêços contratados sãô fixos ê irreajustáveis no prazo de um ano-
Dêntro do prazo de vigência do contrato e medj.ante solicitação do Contratado, os preços poderão
sofrêr rêajuste após o intêrrêgno dê ün ano, na mesll r proporção da vâriaÇáo verificada no IPCÀ
IBGE acumulado, tomando-se por basê o mês do orçamênto êstinlado, exclusivamentê para as
obrigaÇões iniciadas ê concluidas após a ocorrência da anualidade.
Nos reajustês subsêquêartes ao primeiro, o intêrrêqno minimo dê um a.1o sêrá contado a partir dos
efeitos financeiros do ú1tino reajuste-
No caso de atrasô ôu não divulgação do índice de reajustamento. o Contratante paqará ao Contratado
a importância calculada pela úItima variaÇão conhêcida, Iiquidando a difêrênÇa colrespondente
tão logo seja divulgado o indice dêfinitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de
cálculo rêfêrênte ao reajustâmênto dê prêços do vafor rêmanêscentê, semprê que este ocolrer-
Nas aferiÇôês finais, o índice utilizado para reajustê será, obriqâtoriâmênte, o definitivo.
Caso o índicê estabelecido para reajustanento venha a ser extinto ou de qualquer fôrma não possa
mais ser utilizado, sêrá adotado, em substituição, o que viêr a ser determinado pêla legislação
então em vigor.
Na ausência de previsão lega1 quanto ao indice substituto, as partes efegerão novo indicê
oficial, parã reajustamento do preÇo do valor remanescente, por meio dê termo aditivo.
O reajustê podêrá sêr rêalizado por apostifamento.
o prazo para resposta ao pedido de restabêlecimentô do equilibrio econômico-financêi ro, quando
for o caso, será de até 1 (um) mês, conLado da data do fôrnecimento da documentaÇão comprobatóaia
do fato imprêvisÍvel ou prêvisivêI dê consêquência incalculávef, observadas as disposiÇóes dôs
Àrts. 124 a 136, da teí 74-133/27

CLÁI,$,I,À QIT§TÀ - DÀ D(yfÀÇão I

TERMO DE CONTRÂTO
DUAS ESTRADAS E
DISCRIMINÀDO NESTE



As dêspesas correrâo por conta da seguinte dotaçAo, constante do olçamento vigêntê:
Recursos Próprios do Municipio dê Duas Estradas:
02.oo - 04-L22-1,002.2006 500. - 3.3-90.39.01.

cr,Áusur.l srxrÀ - Do PÀGNíBNso:
O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às nomas e procedimentos
adotados pelo Contratantê, bêm como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.L33/21; da
seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias. contados do pêrÍodo dê adimplemento-

CL]{USUT.À sÉTD'q - DOs PRÀzoS E DA \rIGÊNCIÀ:
Os prazos máxijnos dê inicio de etapas de exêcuÇão e dê conclusão do objeto ôra contratado, quê
adftitem pr:oirogação nas condiçôês e hipóteses pr:evistas na Lei 14-133/2021, êstão abaixo
indicados e sêrão êonsiderados da assinatura do Contrato!
a - Início: Imêdiato;
b - Concfusão: 03 (três) meses.
À wigência do plesênte contrato será detêrminada: 03 (três) meses, considerada da dâta dê sua
assinaturai podendo ser prorrogada. nas hipôtêsês e nos termos dos Àrts. 105 a 114, da Lei
74 . L33 /21 -

crÁDsIrLÀ orrÀvÀ - DÀ.st oBRrcàÇõEs Do coNTRàrÀNEE:
a) - Efêtuar o pâganento rêlativo a execuÇão dos serviÇos efetivamentê rêalizados, dê acordô
com as respectivas cláusulas do contrato;
b) - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execuÇão dos serviÇos
contratados i
c) - Notificar o Contratado sobrê qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos
serviços. exercendo a mais ampla e comp]eta fiscalizaÇão, o que não êxime o Contratâdô de suas
rêsponsabilidadês contratuais e legais;
d) - Desiqnar rêpresentantês com atribuiçõês de Geston e Fiscal deste contrato, nos têrmos da
norma vigente, êspêcialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execuÇão, rêspectivamente,
permitida a contrataÇão de tercêiros para assistência ê subsidio de informaÇões pextinentes a
essas atribuiÇôes.

cráDsur.À NorB - DAs oBBrcàçõEs Do @NTRÀràDo:
a) - Executar devidamênae os serviÇos descrj-tos no objeto supracitado, dêntro dos melhorês
parâmetros de gualidade estabêlêcidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual,
com observâqcia aos prazos êstipulados;
b) - Rêsponsabilizâr-se por todos os ônus e obriqaÇôes concernêntes à lêgislaçâo fiscal, civil,
trj.butária e trabalhista, bêm como por todas as despesas e compromissos assulidos, a qualquer
título, perante seus fornecedorês ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c) - Mantêr prêposto capacitado e idôneo. aceito pelo Contratante, quando da êxêcuÇão do
contrato, quê o lepresente integralmente em todos os seus atosi
d - Pernitir e facifitar a fiscalização do Contratantê dêvendo prestar os informes e
êsclarec imênLos sol ic i Lados;
ê) - Sêrá rêsponsávêI pêlos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentês
de sua culpa ou dolo na execuçâo do contrato, não êxcluindo ou rêduzindo êssa responsabilidade
a fiscalizaÇão ou o acompanhamento pefo órgão intêr:essado;
f) - Não ceder, transferir ou sut,contratar, no todo ou êm parte, o objeto destê instn]mênto,
sêm o conhêcimento ê a devida autorização êxprêssa do Contratante;
g) - Manter, durante a vigência do coÍrtrato. em compatibilidade com as obrigaçõês assuÍLidas,
todas as condiÇôes dê habilitaÇão ê qualificaÇão exigidas no respêctivo processo licitatório,
apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado-

c!Áogt tÀ DÉcrr'q - DÀ Àr,TTRÀção E Er(Írxção:
Este contrato podêrá ser altêrado com a devida justificativa, unilateralmente pelo CoDtratante
ou por aco:rdo êntrê as partês, nos casos e condiqões previstas nos Àrts- 124 a 136 ê sua
extinÇão, formalmente motivada Dos autos do processo, assegiurados o contraditório e a ampfa
defêsa, ocorrerá nas hipóteses e disposiÇões dos Àrts. 13? a 139, todos da Leí 14-733/21"
Nas alteraçôes uni.Iatêrais a que se rêfêrê o inciso I, do caput do Art. 124, da Let 14.133/2L,
o Contratado sêrá obrigado a aceitar. nas mesmas condições contratuais, acrésciros ou supressões
que se fizerem nos serviÇos, dê até o respectivo limite fixado no Àrt. 125, do mesmo diploma
legal, do valor inlcial atualizado do contrato. Nenhum acrésciro ou supressáo podêrá êxceder o
.Iilnitê estabelêcido, salvo as suprêssõês resultantes dê acordo cêlebrado entre os contratantês.

CLiiU$'I,À DÉCIT'ã. PRII{EIRÀ - DO RBCEBI}íEN'AO:
Executada a presênte contrataçáo e obsêrvâdas as condiÇôês dê adimplêmênto das obrigaÇões
pactuadas, os procediroentos e condiÇões para recêbêr o seu objeto pelo Contratante obêdecêrão,
conforme o caso, às disposiÇões do Àrt- 140, da tei 14.133/21.
Por sê tratar de serviÇo, a assinatura do termo dêtalhado de recebimento pr:ovisólio. se dará
pel-as paites, guando ve:rificado o c\rmpr:imento das êxigências dê caráter técnico, até 15 (quinze)
dias da comunicação escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo,
sêrá eRitidô ê assinatura pelas partes, apênas após o dêcurso do prazo de obsêrvaÇão ou vistoria,
que comprove o atendimeoto das exigências cootratuais, não podendo êsse prazo sêr superior a 90
(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justiflcados.

cüÚsul.À DÉCIT.À sEGoIDÀ - DÀs PENÀLIDÀDES:

@



O Contratado será tesponsabili zado adninistrativamente, facultada a defe§a no prazo lega1 do
interessado, pelas infraÇões prêvistas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e sêrão aplicadas, na
forma, condiÇôês, regras, prazo§ e procediJEntos dêfinidos nos Arts- 156 a 163, do me§mo diploma
lêgal, as seguintes sanÇões: a - advertência aplicada exclusivamente pela infraÇão administrativa
dê da! causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificâr a imposiÇão de penalidade
mais grave; b - mul-ta de mora de 0,5â (zero virgula cinco por ceIlto) aplicada sobre o valor do
contrato, por dia de atrasô injustificado na execução do objêto da contrataÇão; c - multa de
10t (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infraÇôes administr:ativas
previstas no referido Art. 155; d - impedimento dê ficitar e côntatar no ânbito da Àdministraçãô
Pública dirêta e indirêta do ente federativo que tivêr aplicado a sânção, pelo prazo de dois
anos, aplicada ao rêsponsável pê1as infraçôês adrninistrativas previstâs nos ancisos II, III,
IV, V, vI ê VII do caput do rêfêrido Art. 155, quando não sê justificar a imposiÇão de penalidade
mais grave; ê - dêc1araÇão dê inidoneidadê para licitar ou contratal no âmbito da AdministraÇão
Pública direta ê indir:eta de todos os elltes federativos, pelo prazo de cinco anos, aplicada ao
responsável pê1as infraÇões adminj-strativas previstas nos incisos VIII, IX, x, xI ê XIl do caput
do rêfêrido Àrt- 155, bêm como pelas infraÇôes adninistrativas previstas nos incisos ff, 1II,
IV. V, VI e VTI do caput do mesmo artiqo quê justifiquên a imposição dê pênalidade mals gravê
que a sanÇão rêferida no § 4o do referidô Àrt. 156; f - aplicaÇão cumulada de ôutras sanÇôês
prêvistas na Lei 14.133/21-
Sê o vâlor da multa ou indenizaÇão devida nâo for recolhido no prazo dê 15 dias após a comunicaÇão
ao Contratado, sê!á automatlcamêntê descontado da primêira paacêIa do pagêmênto a quê o
Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros ftoratórios de 13 (um por cento) ao mês. ou,
guando for o caso, cobrado judicial-mentê.

cuíDsur.À DÉcrr,A tBRcErxÀ - DÀ co'rPENsàção FtNÀNcErRÀ:
Nos casos dê êvêntuais atrasos de pagamênto nos termos dêste instrtnnênto. ê dêsdê que o Contratado
não tênha concorrido de alguma forma para o atraso, sêrá adnitida a compensaÇão financeira,
dêvidâ desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao êfêtivo pagarnênto
da parcêIa. Os êncargos moratórios devidos êm razão do âtrâso no paganênto sêrão calculados com
utilizaÇeodasêguintefôrmufa:EM:NrvPxI,onde:EM=encargosmoratórios;N=núnerode
dias entre a data prevista para o paqaeento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a
sêrpaga;eI-índicêdêcompênsaÇãofinanceira,assiiÍlapurado:I=(TX:100)+365,sêndoTx
= percentual dô IPCÀ-IBGE acunu.l-ado nos últimos dozê meses ou, na sua falta, um novo índice
adotado pelo coverno Fedêral que o substitua. Na hipótêsê do rêferido indice estabelecido para
a compensação financêira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais se! utifizado,
sêrá adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislaÇão então êm viqor.

cüfuBur.À DÉcrr{À errARTÀ - Do FoRo:
Para dirijrlir as quêstõês decorrentes deste contrato, as partes êlêgêm o Eolo da Comarca dê
Guarabira - PB.

E, por estarêm de pleno acordo. foi lavrado o preserte contrato em 02
assinado pêIas partes e por duas testemunhâ§.

{duas) vias, o qual vai

....... de .----DUÀS ESTRÀDÀS - PB, ... dE

TESTEMÚNIIÂS PELO CONTRÀTANTE

PELO CONTRÀTADO



DúRIo oFICIAL Do MUNICÍPIo DE DUAS ESTRADAS
Criado pela Lei Municipal n'4212000, de 2l de dezembro de 2000.

Duas Estradas/PB 2l de Setembro de 2022

AVISO DE CI.I/IUIUITIEiITO PÚBIICO PAR'I COí{TRATAçÃO OTNEN
DTSPENSA ro Wt6/20.22 LEt Í4.L3312í,21

A Prêfeitura Municipal de Duas Estradas - PB, através da Prefeita do
l4unicÍpio de Duas Estradas - PB, no uso das suas atribuições e com
fundamento na Lei ns !4.L33/2O27, art. 75, §3s e no Decreto Municipal
ns 6712022, art. 11, convoca as empresas interessadas em fornecer o
SEgUiNtE OB]ETO POR I4EIO DE DISPENSA DE LICITAçÃO EH R'UÂO DO VALOR:
Contratação de Empresa espêcializada em assessoria técnica para
acompanhamento e gerenciamento dos contratos de repasse/convênio com
rêcursos federais/êstaduais, durante o exencício financeiro de 2O22.
PRIZO DE EI{TREGA DAS PR(»OSTAS. 23/o9/2a22.
EIIAIL PÂR l EIrMO DAS PROPOSTAS: prefeituradeduasestradas. pbegmail. com.
O termo de referênciã e demais informaçôes podem sen baixados
diretamente no link disponibilizado logo abaixo desta publicação.

Duas Estradas - PB, 20 de Setembro de 2022.
]OYCE REMLLY FELIX NUNES

PREFEITA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS - PB

Link para baixar Edital:
https: //wwt^,. duasest nada s. pb. gov. brledital/edital-de-chamamento-
pu bI ico - d i s pensa- n - OOO76 - 2022 - leí- n-f4-733 -2O21/

Rua do Comércio, 23, Centro, Duas Estradas/PB - CEP: 58.265-000
Tel; (83) 3265 1030 - E-mail: prefeitura@duasestradas.pb.gov.br

CNPJ: 08.787.012/0OO1-10 @


