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TSTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
PNAE.I TTUNÀ },['NICIPÀ!' DE DI'À§ EgÍRÀDÀ§

§" L4.L311202r

TERMO DE CONTRÀTO QUE ENTRE SI CELEBRÀM A PREI?IA'RA I{T'§ICTPÀ], DE
DUÀS ESTRÀDÀS E !{ANOEL PESSOÀ FILIiO 56811993{72, pÀXÀ EXECUÇÃO DE

SERVIÇO CONFORME DISCRIT4ÍNÀDO NESTE INSTRUMENTO NÀ FORMÀ ÀBÀIXO:

Pelo prêsênte instrumento par:ticular de contrato, de um lado PRtFtsITIrRÀ t{r!ÍICIPÀ! DE DIrÀS
ESIRÀDÀS - Rua do Comércio, 23 - Centro - Duas Estradas - pB, CNPJ n6 0A.'7A'7 -01,2/0001-10, nêste
ato reprêsêntada pel-a Prêfêita .royce Renally EêIix Nunes, Brasileira, SoIteira, Eunciooaria
Publica, resj-dentê ê doniciliada na Eazênda Sáo Francisco, SN - Zona Rural - Duas Estradas -
PB, CPF n" 090.407.504-40, Carteira de Idêntidade n" 3.5"10.5'12 SSP, doÍavantê sihplêsmêntê
CoNTRÂTANTE, e do outro ladô !iÀ!ÍoEr. pEssoÀ FrLBo 56811993472 - RUA Do coMÉRCro, 18 - cENTRo -
DUAS ESTRÀDÀS - PB, CNPJ no 14.096.A44/0001-92, doravante simplesmente CONTRÂTADA. decidiram as
partes contratantês assinar o presente contlato, o qual se regerá pêl-as cláusulas ê condiÇôês
seguintes:

CLÁUSuI.À PRII{ETqÂ - DO§ EI'NDÀT'ENTO3:
Estê contrato decorre da Dispensa de LieitaÇâo n" 00009/2A22, processada nos termos da Lei no
1,4.1,33/2021,, Decreto MunicipaL n' 6'7/2022i e legislaÇão pertinêntê, considêradas as a1têraÇôês
posteÍiorês das !eferidas normâs, às quais os contratantês êstão sujêitos como tarnbém às
cIáusulas deste contrato.

CUíI'$'I.À SEqDtDÀ . DO OBJETO:
O prêsênte contlato, tem por objeto:
reparos, manutênções ê rêvisôês nos
Muoicípio dê Duas Estradas - PB.

Exêcução dê sêrviÇoa necânicoa para realizar consertos,
veículos pertencentês à frota oficial de veiculos do

O serviÇo deve!á ser executado rigorosamênte dê acordo com as condições expressas nestê
instlrnnento, ploposta apresentada, especificâÇõês técnicas correspondentes, processo de Dispensa
de Licitação n" OO009/2022 Leí D" 14.a33/2021 e instruÇóes do Contratantê, documentos êsses quê
ficam fazendo partês integrantês do presente contrato, independentê dê transcriçãoi ê sob o
legime de empreitada por preÇo unitário.

ctáo$,IÂ TERCETRL - Do \rAroR E pR3ços:
O valor total deste contiato, a base do preço proposto, é de RS 12.500,00 (DOZE MIL E QUÍNHENTOS
REÀIS).
Reprêsentado pol: 5 x RS 2.500,00-

cóDIGo DIscR]lcNÀçÂo T,NIDADE
01 Execução cle serviÇos mecânicos, mediante Mês

disponibilj.dade de ur profissionaf da área -
mecâníco - em regine de exclusividade, para reafizar
consertos / reparos, úanutenÇões e rêvisões: troca de
ó1eo, filtro, laoternagem e na parte suspetsão dos
veiculos pertencentes à frota oficial dê veicu]os
deste MunicÍpio, podendo ser convocado a quafquet
momênto nos dias útêis de segunda a sêxta-feira; os
serviÇôs deverão sêr reallzados na sede do
município, durante todo o exercicio de 2022.

QUÀI{IIDÀDE P.TDIITIÁRIO P. TO'IÀL
05 2.s00,00 12.s00,00

Totâ]. 12.5

NO IPCA_
para as

CLiiÚgI,I.À QI,ÀRTÀ - DO RE,AJUSTÀTGXTO Erí SE!ÜrIDO ESTRITT):
Os preÇos contratados são fixos ê irrêajustávêis no prazo de trm ano.
Dentro do prazo dê vigência do contrato e inediante solicitaÇáo do Contlatado, os preÇos
aofler reajuste após o interregno de um ano, na mesDa proporÇão da variação verificada
ÍBGE acumulado, tomando-se po! base o mês do orÇamênto êstimado, êxcfusivamente

poderão

obligaÇões iniciadas ê concfuidas após a ocorrência da anualidadê.
Nos leajustes subsequentes ao pljÃeiro, o interlegno Itrinijno de um ano será contado a partir dos
efêitos fioancêiros do ú1timo rêajuste.
No caso de atraso ou não divulgaçâo do índice de rêajustamento, o Contratante pagará ao Contratado
a importância calculada pêfa últirna variação conhecida, liguidando a diferenÇa correspondente
tâo logo sêja divulqado o i.dice dêfi.itivo. Eica o Contratado obiigado a apresenta! memória de
cáIculo refêrente ao reajuatamento de preços do valor remanescent.e, senpre que este ocorrel.
Nas afêriÇões finais, o lndlce utilizado para reajuste será, obiigatoriamente, o definitivo.
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Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma náo possa
mâis sêr utilizado, sêrá âdotâdo, êm substituiÇão, o que viêr a sêr dêterminado pela leglslaÇão
então em vigor.
Na ausência dê prêvisAo leqal quanto ao indicê substituto, as partes elegeráo novo indice
oficial, para reajustamento do preÇo do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
O reajuste poderá sex xêalizado por apostilanento.
O prazo para rêsposta ao pêdido dê restabelecimento do equilíbnio êconômico-financeiro, quando
for o caso, será de at.é 1 (r.rm) Ínês, contado da data do fornecimento da docrnneatação cômprobatória
do fato i-úrprêwisívêl ou previsivel de consequência incalculávê1, ôbsêrvadas as disposiÇôes dos
Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/2),

cuíusE À eurNEÀ - oa ooraÇÃo:
Às despesas correxão por conta da sêgrinte dotaÇão, constante do orÇamento vigentê:
Recursos Próprios do Municipio de Duas Esttadas:
02-00 - o4.L22.1002.2006 500. - 3.3.90.36.01,
02.00 - 04.L22.1.002.2006 - 500. - 3.3.90.39.01,
07.00 - 10.301.2001.2030 - 500. - 3.3,90.36.01;
07.00 - 10-301.2001 .2030 - 500. , 3.3.90.39.01.

CLIiUSU'.À SE:rTÀ - DO PÀGÀ}íEN'TO:
O pagâmênto sêrá efêtuado medj.ante processo regular e êm observância às normas ê plocedimêntos
adotados pelo Contratantê, bêm como as disposiçóes dos Àrts. 141 a 146 da Leí 74.733/2t; da
sêguinte oarleila: Para ocorre! no prazo de trirta dias, contados do pêríodo dê adjLplemênto -

crÁtsttÀ SÉTI!{A - Dos pRÀzos E ErÀ vrrÉtrcrÀ:
os prazos miixinos de início de etapas dê execuÇão e de conclusáo do objeto ora contratado, que
admitem prorrogaÇão nas condiçôês e hipótesês prêvistas na Lei 14.133/2021, estâo abaixo
indicados ê serão considerados da assinatura do Contrato i
a - Inicio: Imediato;
b - Conclusão: 05 (cinco) úêsês.
Ã vigência do preôente contrato será determinada: após 05 (cinco) mesês, considerada da data de
sua assinatura; podendo ser prorrôgada, nas hipótêsês e nos termos dos Àtts- 105 a 114, da I,ei
74 .133 / 21, .

cüít suÍ,À orrÀrrÀ - DÀs oBRIGàçõEE Do coNtRÀEÀtúTE:
a) - Efêtuar o pagamênto rêfativo a execuÇão dos serviÇos efetivamente reâlizados, de acordo
com as rêspectivas cláusulas do contratoi
b) - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessálios para a fiel execuÇão dos sêrviÇos
contratados;
c) - Notificar o Contratado sobrê qualquer irrêgularidadê encontrada quanto à qualidadê dos
serviÇos, exercendo a mais ampla e complêta fiscalizaÇâo, o quê não ex-ine o Contratado dê suas
riêsponsabilidades contlatuais e legais;
d) - Dêsignar lepresentantês com atrj-buiÇões dê Gêstor e Fiscal deste contrato, nos termos da
norma vigentê. especialnentê para acompanhar e fiscalizar a sua execuÇão, respectivamerltê,
permitida a contratação dê terceiros para assistência e subsidio de informaÇôes pertinentes a
êssas atribuições.

crávgu,À NoltÀ - DÀs oBRrcÀÇõas Do coN'TRÀrÀDo:
a) - ExecuLar devidamente os serviÇos desclitos no objeto supracitado, dentro dos melhores
parâmêtros de qualidade estabêIêcidos para o ramo de âtividade relacionada ao objeto contratual,
con observância ao6 paazos estipulados;
b) - Responsabi.lizar-se por todos os ônus e obrigaçôes concernentes à legislação fiscal, ciwif,
tributária e trabalhista, bêm como por todas as despesas e compromissos assunidos, a quatquêr
título, perantê sêus fôrnecedores ou terceiros êm razão da execuÇão do objêto contratado;
c) - Mantêr preposto capacitado ê idônêo, aceito pel-o Contratante, guando da execuÇâo do
contrato. quê o representê intêgralmêntê êm todos ôs seus atos;
d - Permitir ê facil-itar a fiscafizaÇâo do ContrataDte devendo prestar os informês e
êsclarecimêntos so.Iícitados,
e) - Será rêsponsáve1 pelos danos causados diretaftente ao Contxatantê ou a têrcêiros, decorrêntês
dê sua culpa ou dolo na êxecução do contrato, náo excluindo ou reduzj.ndo essa responsabilidadê
a fiscalizaÇão ou o acompanhâmento pelo órgâo interessadoi
f) - Náo cêdêÍ, transferir ou subcontratar, no todo ôu em partê, o objêto dêstê instrumento,
sem o conhêcimento ê a devida autorizaÇâo exptessa do Contratante;
g) - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidadê com as obiigiaÇôes assunidas,
todâs as condiÇões de habifitaçâo ê qualificação êxigidas no ,espêctivo procêsso licitatório,
apresêntando ao Contratante os documeÊtos nêcessários, sempre gue solicitado.

cuíussI,À DÉcr A - DÀ ÀL1tnÀçÃo E ExrrNÇÂo:
Este contrato poderá se! altêrado com a devida justificativa, unilatelalmente pelo Contratante
ou po! acordo êntrê as partes, nos casoa e condiÇõês previstas nos Àrts. 124 a 136 ê sua
extinÇão, formalmêntê môtivada nos autos do
defesa, ocorrêrá nas hipótêses e disposiçõês
Nas alteraÇões unilaterais a quê se rêfere o

procêsso, assegurados o contraditório e a ampla
dos Arts. l3'7 a L39, todos da Let 14.733/2027.
inciso I, do caput do Àrt, 124, d4 Lei 14.133/2021,

o Contratado será obrigado a acêitar, nas mesnas condiÇõês contratuais, acr ou supressões
dy' mêsmo diplontaque se fizêrêm nos serviços, de até o rêspectivo IiÍitê fixado no Àrt.
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legal-, do l.alor iniciaL atualizado do coltrato. Nenh!..ú acrésciÀo or1 supresseo pode!á exceder o
1i-Eitê êstabelecido, salvo as supressôes resul-taDtes de acoldo celebrado entre os contratantes.

cr,iíEgrrr.À oÉcrra reacrm - tx) BlcEDrrrg*llo:
Executada a plesente coltlatação e observadas as condiÇões de adimplemento das obrigaÇões
pactuadas, os procedimentos e condiÇôes para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão,
cooforBe o caso. às disposiÇões do A.t. 1{0, da tei 14.133/2021..
Por se tratar dê serviÇo, a asgiDatura do terEo dêtalhado de recebi-Dento provisólio, se dará
pelaa partês, quando verificado o cuopri-Eeato das exigêDcias de ca!áter técniso, até 15 (guirlze)
dias da comuoicaÇão êscrita do Contatado. No caso do terno detalhado de recebioento definitivo,
se!á eoitido e assinatura pelag partes, apenas após o decurso do prazo de obserÍ/aÇãô ou vistôria,
que coElJrove o atendi$ento das exlgências contratuais, não podendo esse prazo ser superior a 90
(ooventa) dias. salvo em caaos excepcionais, devidameate justificados.

€,Árrg(,rÀ DÉcrraâ EaqrsDA - t âg p8m&tDeD3g:
O Contratado será respoDsabilizado adúinj-stratiyaeente, facultada a defeaa no prazo 1egal do
interessado, pelas inf.aÇóes previstas no Àrt. 155, da Lei 14.133/202L e seÍão apl-icadas, na
forna, condiÇões, regras, prazos e procedi-Eentos dêfinidos nos Arts. 156 a 163, do Desmo diploroa
1ê9a1, as seqlintes sançõesi a - advertêDcia aplicada exclusivâmênte pela infração a&[inistrativa
dê dar causa à inexecução parcial do contrato, quando írão se juatificar a if,posiçâo dê pênalidadê
nais grave; b - mul-ta dê mora de 0,5E (zêro vlrgula cinco por cênto) aplicada sobre o val-or do
contlato, por dia de atraso injustificado na execução do objêto da coDtlataçãoi c - úul-ta dê
10* (dez por cetlto) sob!ê o valor do contrato por qualquer das infrações adürinistrativas
previstas Do rêfêrído Art. 155; d - iq)edi-Eento dê licitar e coDtatar no âobito da Administraçáo
Pública direta e i-ndlrêta do ente fêdêrativo que tivêr aplicado a sanção, pelo plazo de dois
anos, aplicada ao responsável pelas j-nfrações admrilistrati.vas previstas oo§ lncisos ÍÍ. ÍIÍ,
Iv, v, VI ê VÍI do caput do rêferido Àrt. 155, quando náo se justificar a imposição de penalidade
oais gravei ê - declaração dê inidoleidade para licitar ou coDtratar no fuobito da Àd&inistraÇão
Pública direta e indireta de todos os êrltes fedêrativos, pelo plazo de cinco anos, aplicada ao
responsávêl pelas infraÇôês adeinistrativas previstas ros incisos VÍÍI, fX, X, XI e XII do caput
do referido Àrt. 155, beE coloo pelas infraÇões adrtrinistrativas previstas nos i-Bcisos 11, III,
Iv, V, vI ê VII do caput do Ioesso artigo gue justifiqueu a itrq)osição de pena.Iidade Dais gravê
quê a sanção leferida lro S 40 do Íefêrido Àrt. 156, f - aplicação cumulada de outras sançôes
previstas 

^a Lei L4.133/2027.
Se o valor da rEuLta ou iadeDização devida não fo! rêcolhido no prazo de 15 dias após a comunlcação
ao Contratado, §erá automaticamente descontado da prfuteira palce1a do paqamento a quê o
Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros úoÉatórios dê 13 (uE por cento) ao mê§, ou,
quardo for o caso, cobrado judici.aloeDte.

cr.ÁrrsutÂ DÉcnÂ rrRrrBÀ - DÂ coaPtrísrção Et âtrícEt8À:
Nos casos de êvelrtuais atrasos de pagaBeIlto nos terBos deste instrumêrtto, ê desde que o Contratado
não tenha concorrido dê alguma for8a para o atraso, será adoitida a coapensação financeira,
devida dêsde a data liEite fixada para ô pagalnento até a data correspondente ao efetivo pagaDento
da parcela. Os encargos úoratórios devidos em razão do atraso no pagarEento serão calculados coÀ
util-izaÇãodaseguintefórBula:EM=NxVPxÍ,orderEtt-encargosmoratóriosiN=nú&erode
dias entre a data prevista paxa o pagaEeBto e a do efetivo pagamêÊto; VP = valor da parcela a
serpagaiêÍ:indicedecolE)ensaÇãofinanÇeira,assieapurado:I-(1'x=100):365,sendoTx
- percentual do IPCÀ-IBGE acumulado nos últimos dozê meses ou, Íra sua falta, um oovo indicê
adotado peto covêlIlo Federal que o substltua, Na hipótese do referido lndlce êstabeLecido para
a conpensaçáo financeira veDtta a ser extinto ou dê qualquêr fortoa não possa mais sêr utilizado.
sêrá adotado, em su.bstituição. o que vier a ser dêtêreinado pela legisl-aÇão eatão em vigor'

cdl,surÂ DÉcDaÀ e@axÀ - Do FoRo:
Para diri-eir as questões decorrentes deste coDtrato, as partes elegem o Foto da Cooalca de
Guara-bira, Éstado da Paraíba.

E, po! estarem de pleno acordo, foi 1avlado o presentê cootrato ed 02 (dua§) wias, o qual vai
assinado pelas partes e por duas têstêmunhas.

Duas Estradas - PB, 05 de Agosto de 2022.

TESTEMUIiIHÀS

arolcE Rlttl&LY FEúrx Nl,lt8g
P.êfêita
090.407 .504-40

PEI.O COMIRÀTADO

of\.3rs.l\\^8q.

CNPJ no 14-096-A44 /OOO1-92


