
ESIÀDO DÀ PÀRAIBÀ
PREEEITOB,A !íT'I{ICIPÀI. DE DI'ÀS ESÍN,â§ÀS

DrspmrsÀ N" 00011/2022 LEr N" 14.133/2021

coNTRÀTo Na : OOOTL/2922

TEFMO DÊ CCNTqÀTO OUE ENTRE ST CELEBR-qfi Â PRETETTT'RÀ I4T'NICIPÀ.L DE
DUÀS ESTR,ADÀS E üDK SERVIçOS DE ENGE}IIIARÍÀ I,TDÀ,, PÀRÀ EXE'LIí-I!, IE
sERvIÇc CoNEoRt4E DISCRIMII'IADô NESTE iNSTRUMENTO NÀ !'CtuíÀ Aa.qI>:o:

Pêlo prêsêntê instrumento particufar de contrato, de um l-ado PR€FEITURÀ UUNICIpÀÍ, DE DIrÀs
EsfBÀDÀs - Rua do Comércio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, CNPJ no 08.1A'7 -OL2/A001-10, neste
ato representada peLa Paefeita Jôyce Rêna11y feLix Nunes, Brasileira, so.lteiaa, Funcionaria
Publica, rêsj-dêntê e domiciliada Da Fazê.lda sãô Francisco, sN - Zona Rural - Duas Estradas -
PB, cPE n" 090.407.504-40, Carleira de ldêntidade n" 3.570.572 sSP, doravante simplêsmente
CONTBÀIANIEf e do outro lado UDK SERVIçOS DE Etr@NHÀB.IÀ LTDÀ. - RüÀ ,lOÀO BÀTISTÀ DE AMORIIT, 560
- BÀIRRO NOvo - GUÀBÀBIRÀ - PB. CNPJ rr" 30.063.3"12/0001-28, doxavante simplêsmentê CONTRArÀDA,
decidiaêm as pârtes contratantes assinar o presêntê contrato. o qual sê regerá pelas cláusu.Ias
ê condiçôês seguintes:

(,,ifu,$,I,À PRITGIRÀ - DOS trI']IDÀI,!EIIÍOS:
EsLe contraLo decoEe da Dispensa de LiciLação n' 0001L/2022, prôcessada nos termos da l,ei n"
!4.133/2021-; Decreto Municipal \" 6'7 /2022i ê IêgisfaÇào pertinehtê, consideradas as altêtaçõês
posteriores das rêfêridas noflnas, às quais ôs contratantes esLào sujeitos como taíbém à5
c-Láusulas deste contrá to.

cra(usur,a sEcIrNDÀ - Do oBirEto:
O presente contraLo, tem por objeto: Contrataçeo de Empresa especiafizada na área de Engênhâria
Civi], pâra prestação de servlÇos de consuLtoria, de gêrênclamento de convênios ê acompanhamênto
ê fisca.Iizações de obras do Municipio dê Duas Estradas - PB, durante o exerclÇio flnaneeiro de
2022.

o serviço deverá sêr executado rigorosamêntê dê acordo com as condiÇões explessas neste
inEtrumento, proposta apresentadê, especificações técnlcas correspondentes. processo de Dispênsa
dê Licitação ^" AOO|I/2022 LeL nó 1-4.L33,/ 2021 e instruÇôês do Contratantê, documentôs êssês quê
ficam fazendo partes integrantes do pxesente contrato, independênte dê transcriÇáoi e sob o

regi-me dê emprêitada por preço unitário.

cni(usl,I À TERCETRA - DO lrerloR E PREçOÍ!:
O vaLo! total dêstê contlato, a lrasê dô preço proposto, é de RS 12.000,00 {DÔZE MIL E QUINIIENTOS
REAIS).
Reprêsentado por: 4 x R$ 3.000,00.

cóDrco prsthIlirxeçlo rDÀDE QI,ÀNTrDÀDE p-orirrÁmo P. TürÀr
ot óántiatJç.ô a. à*pi""" ào ramo dà engenhà.cia c.vil l4ês 0r' 3.000,00 12.000,00

com proí issional regrstrado no CREA pâra prestaçáo
;' .";;l;;. é ã.r".i,".i., q.,"n"i^;"nto 'd-

i lconvênios, acompanhamento ê fiscâ1izaÇâo de obrâsr i

: la" Mrnicipio de Duas Estrades - PB, durante o
lex.rct"io ?inanceiro cte 2022. | : i I i

TotàI

CIÁUSUI,A QUÀRÍÀ - DO REÀJUSTÀUENTO E}I SENTIDO ESTRITO:
Os prêÇos con1,râtados são flxos e rrteãjustá'.eis no prazô de ur, anc.
Dentro do prazo de vigêncra do contratc e medianle so-LicilaÇáo dc Contraaado/ os preÇcs
sofrer reajüsie após o inlerreqinc dê .im ano, lla mesma p!:ôporÇãc da variaÇão veliiicâda
IBGE acumulado, tomanaio-se por base o nês do orçânenio estimadô, exciuslvamente
obrigaÇôês iniciadas e concluidas após a ocorrênc-iê da anual-idade.
Nos rêajustes su-bseqúentes ao primelro, o interrêgno minimo de um anô sêrá contado a partir
efeitos financêiros do úLtitno reajuste.
No caso de atraso ou náo divulgaÇão do índice dê rêajustamento, o Contratante pagârá ao Contraiado
a irnportância calcuLada pêla úftima variâçáo conhecida, liquidando a diferenÇa correspondente
i:ão logo seja divulgado o indice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de
cáLculo rêferente ao rêajustamento dê preÇos do valor rêmanêscenLe, seÍÍ{)rê que este ocoEer'
Nas aferiçôes finais, o índice utilizado pala reajuste será, obrÍgatoriamente, o definitivo.
caso ô indicê êstabe.Lecido para reajusiamento venha a ser extiato ou dê qualquer forma não pôssa
mais ser uti.Iizado, será adoLado, êm substitulçâo, o que vier a sêr dêt.êrminadô pe-Ia lêgislação
então em vigo!.
Na ausência dê prêvisão legal quanto ao indice substituto, âs partes êl-egeaáo novo
oficial, para reajustanênto do preço do valor rêmanêscente, por mel-o de termo adj-tivo.
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O rêajustê podê!á ser reâIizado por apostilamento.
o prazo para resposta ao pedido de restabelecirhento do equilíbrio econônico-financealo, quando
fo! o caso, será dê âté 1 (um) rnês, contado da data do fornêcimento da documentaÇão comprobatória
do fato imprevisive.l oLr previslvel de consêquêncj.a inca.lculávef, obsêrvedes as dlsposiÇôes dos
Arts. 124 a 136, da Leí 14-133/21

crássur.l ourrsrÀ - DÀ DorÀçÃo:
Às despesas correrào por conta da
Recursos Própriôs do MunÍclpio dê
08.00 - 15.451.L002.2A3'7 - 500. -

sêguj-nte dotaÇão, constante do o!çamento vigente:
Duas Estradas:
3. 3. 90 .39. 01 .

cü(usurÂ sExfÀ - Do PÀêÍ[{EttTo:
O pagalhênto sêrá êfêtuado mêaliante procêsso rêguler ê êm ôbsêrvãnêia às normas e plocedimentos
adotados pê]o Contratante, bem cono as disposj-Ções dos Àrts. 141 a 146 da Lêi 14.133/21; da
sêguinte maneila: Para ocorrer no plazo de trinta dÍas, contados do pêliodo de adimp.Lêmênto.

c:Áusul À sÉTr.rrÀ - Dos pnÀzos s pl vr@tcrÀ:
Os prazos máximôs de Ínlcio dê êtapas de exêcuÇãô e de conc.Iusão do objeto ora contratadô, que
admitem prorrogaÇão nas condiçôes e hipóteses previstas na Lei 14,133,/2021, estão abaixo
indicados e serão considerados da assinatula do Contrato:
a - Início: Imêdiato,
b - Concl-usãoi 04 (quatro) meses.
À vÍgência do prêsente contrato será determinada: após 04 (guâtro) mesês, considerada da data
de sua assinaturai podendo sêr prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Àrts. 105 a 114, da
Lei L4 -1,33/2L -

cránsur.l orrÀ\rÀ - DÀ.9 oBRrGÀçóEs Do coNTBÀTàlt'TE:
a) - Efetuar o pagamento relatlvo a execuÇão dos serviços eÍetivãmente realj-zados, de acordo
com as respectivas cfáusulas do contrâto;
b) - Proporcionar ao Contratado todos os meios necêssários para â fiêl exêcução dos servi.ços
contratados;
c) - Notificar o Contratado sobre, qua.l-quer j-rrequlaxidade encontlada quanto à qua.Iidadê dos
serviços, êxêrcendo a mais êmp1a ê comp.Leta fiscalizaÇão, o quê náo êximê o Contratado de suas
responsabilldades contratuais e lêgais i
d) - Designar: rêplesentantes com atribuj.çôes de Gestor e fÍscal deste contraLo. nos termos da
norma viqiente, especia.Lmente para acompanhar e fisca.Lizar a sua execução. lespectivamente,
pêrmj-tida a contlataÇão de terceiros para assistência e subsidio de informaÇóês pertinêntês a
essas atrj.buiÇões.

cr.Ássul,À NorÀ - DAn oBRIcÀç6Es Do coLfRÀTÀDo:
a) - Executar devj-damente os serviÇos descritos no objeto supracitado, dêntro dos melhores
parâmetros dê quaLidade estabelecÍdos para o ramo de atividade le.Lacionada ao ôbjêto contratua.I,
com observância aos prazos êstipulados;
b) - Responsabilizar-se por todos os ônus ê obx.igações concernentes à legislaÇão fiscal, civil,
tlibutárÍa e trabalhista, bem como pox todas as despesas e compromissos assum-idos, a quâ]quer
títu.lo. perante seus fornecedoaes ou têacej.ros êm razão dà êxêcuÇão do objêto contratadot
c) - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pêfo Contratante, quando da execuÇâo do
contrato, que o represente integralmente êm todos os sêus âtôs;
d - PermÍtir e facititar a fiscallzaÇão do Contratantê devendo prestar os j,nformês ê
esclarec j menLos soLi.citâdos;
ê) - Será rêsponsáve.I pelos danos causados dixetamente ao Contralantê ou a têrceiros, decoxlentes
dê sua culpa ou dolo na execuÇão do contrato, não exc.luindo ou rêduzinalo êssa responsabilidade
a fiscafizaÇáo ou o acoÍnpanhamento pe.Lo órgão j-nteressado,
f) - Não cêder, transferir ou subcontlatar, no todo ou êm partê, o objeto destê instrumento,
sêrn o conhecimento e a devida autorizaÇão expressa do Contratantei
g) - Manter, durante a vj-giência do contrato, êm compatibilidade com as obrigações assuni
todas as condiçôês de habilitação ê qualificaÇão exigidas no respêctivo plocesso ficitatl
âprêsentando ao Contratante os documentos necessárlos, sêmpre que solicitado.

cráuslrlÂ DÉcrirÀ - DÀ Àr,TmÀçÃo E E:rrrNçÀo r

Este contrato poderá se! a1têrado com a devida justificativa, unilateralmentê pelo Contla
ou por acordo entle às partes, nos casos e condÍções previstas nos Àrts. 124 a 136
extinÇão, forma]mentê motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a
defesa, ocorrerá nas hipótêsês ê disposiçôes dos Àrts- 131 a 139, todos da Leí L4-133/202L.
Nas alLeraÇões uniLaterais a que se reÍele o inciso I, do caput do Àrt. 124, da Lei 74.133/2021,
o Contratâdo sêrá obrigado a aceitar, nas nesÍnas condições contratuais, acrêscimos ou suplessões
que sê fizerêm nos serviços, de até o lespêctivo llmite fixado no Àrt, 125, do Ínêsmo diplolna
Iega.L, do va.Ior inicial aluâlizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressào podêrá exceder o
l-imite estabêfêcido, salvo as supressões resu.Itantês de acordo celeblado entrê os contxatantes.

clÁústrÀ DÉcmA pRrt@rRA - Do REcEBrxErÍTo:
Exêcutada a presente contrataÇão e observadas as condições de adimplernênto das obrigações
pactuadas, os procedimentos e condiçôes para receber o sêu objêto pelo Contratantê obedecerão,
conforne o caso, às di-sposiçôes do Àrt. 140, da Lei !4-L33/2021.
Por sê tratar de serviço, a assinatura do termo dêtalhado de recêblmento provisórlo, se dará
pe.Ias parles, quando \rerificado o cumprimênto das êxigências de caráter LécDico, até 15 (quinzê)

t.n



dias da comunlcação esÇritâ do Coatatado. No caeo do termo detaLhado de recebú[ento deflnitivo,
§êrá ênitido e assinatura pelas pârtês, apenas âpós ô decurso do prazo de observação ou vistoria,
que cornprove o atendimento da§ exigêrcias contratuais, não podeldo e§5e prazo ser guper.ior a 90
(novêÍrte) dies, sãlvô êm casos êrcepcioneig, alêvidelnêntê justificados-

slúsútÀ oÉcnre seeormr - Drs DErrr,rDrDEs:
O Contratado gerá lesponsabilizado a&ninigtlativamênte, facuJ.tada a defegê no prâzo fêgal do
interessado, pelas infrações previstas no Àrt. 155, da Lei 14.133/202L e serão aplicadas. na
forÍua, condiçôes, re!Íras, prazos e proÇedimentos definidos nos Àrts. 156 a 1,53, do mêsrEô diptotna
IêgaL. as segnrintes sanÇõeg: a - advertência apl,j-cada exclusivamente pela infração administratÍva
de dar qausa à inexecuÇão parcial do Çontrato, guando não se justificar a ilE,osiÇãô de penal,idade
tnais grravei b - trruLta de Eora de 0,5& (zêro vlrguLa cj.nco por cênto) aplicada sobrê o valor do
contlato, Por dia de atreso injustificado na execução do objeto da eontlataÇão; c - multa de10t (dez Por cento) sobre o valor do contrato po! gualque! das infraÇôes adlinistrativag
previstas no refêrido Àrt. 155r d - irE)edimento de lj-citar e contatar no ânbj.to dà À&Énistração
PúbLica dlreta e indj-reta do ente federâtj.vo que t.iyer apLicado a sanÇao, pelo prazo de doj-s
anos, apiicada ao rêspongáve1 pe1âs infraçôes adÍlitlj-strâalvas previstas noi incisos If, III,Iv, v, vI e vÍÍ do eaPut do referido Àrt. 155. quando náo se justificar a lnposi-Ção de pênaLidade
nais grave; e - declaraÇão de inidoneidade para licitar ou contratar no áubito da ÀdrLinj.straÇãopú-bfica diretâ e indireta de todos os entes fedêrâtivos. pel,o prazo de cinco anos, apLicada ao
respon§áve.L pelas iniraÇões adniÍristrativas prevista3 nos j-ncisos VÍII, ÍX, X, XI ê XII do caput
do referido A!t. 155, bem como peLas i-nfraÇões adÍLin j-strativas prêvistas nos incisos IÍ, IIf,Iv, v, vI e vII do câPut do nesuto artj-go que justifiquen a impôsiÇão de penalidade naj.s girave
que a sanção referida no S 4o do rêferido Àrt. 156; f - apJ,lcaqão cunulada de outras sanÇÕesplevistas \a Lef L4.L33/2A2L.
Se o valor da nulta ou indenização devida nãq for recolhido no plazo de 15 dÍas após a conunicação
ao contrêtado, será automaticaroente descontado da primeira parcel-a do pagaEênto a que o
Contratado viêr a faze! jus, ac!êgcido de juros moratóriog de 1g (r.:n por cento) ao mês, ou,
quando for o caso. cobrado judicialmenle.

gl.líosgr.À DÉcltlÀ lEnErR - DÀ CAaDgrSÀçãO ElllrerRÀ:
Nos casos de eventuais atrasog de pagâ&ento nos tertDos deste instrumento, e degdê que o Contratado
não tenlta concorridg de alguma forma para o atraso, será admiti-da â cornpensaÇão f,j.nanceÍra,
devida desde a data linite f,ixada pala o pagamento até a data correspondente ao efêtivo pagahento
da parceLa. Os encargos noratórios devidos em razão do atraso no pagãmento gerâo calculados côm
utÍlizaçãodâseguintefórnula:E[í=N'VPrI,ondê:EM=encargosmoratórj.osiN=númerode
dias entrê a data prevista para o paga&ento ê a do efetivo pagamento, vp - valor da parcela a
serpagaief=lndicedeco!Ípensaçãofinanceira,assinapulado:I=(fXi100)+365,sendofX
= percentual do ÍPCÀ-IBGE acumu]-adg nos ú1tiÍoos dozê Deses ou. na sua falta, ue novo lndice
adotado pelo Governo Fêdera1 que o gubstitua. Na hipótêse do leferido lndice estabelecido para
a co[E)ensaÇão financêi.la venha a ser exu.nto ou de quatquer folna nâo possa naÍs ser utilj-zado.
será adotado, em su.bstj.tuiÇáo, o que vier à ger dêterminado pela legÍs1ação então ero vigor.

CLáI,SUIÀ DÉCD4, QT'ÀRIA - DO IOEO:
Pala dj.rimir as questôês decorlentes deste contrato,
Guarabila, Estado da Paralba.

'E, por est'alem de p.Iêno acordo, foi lavrado o presêltê
assinado pel,as partês e por duas testemunhag.

as partes elege!tr o Foro da Conarca de

contrato en 02 (dua§) vÍas, o qual vaj-

Duas EsEladas - 98, 24 de Àgosto de 2022.

TESTEMINIIÀ5

J'OYCE RXITÀIúY FEúI'( I|T'IIBS
Prefeita
090.40? . s04 -4 0

PEI,O COMTRÀTÀDO

oR\. 3.rq .\rq . gq

oá \'roQ'qqv'â6 CNPJ no 30. 063. 2/000t-28


