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TERMO DE CONTRITO QIJE ENTRE §I CELEBRAI'I A PREFIITURÀ }TUIIICIPAL DE DUÂ§
ESTRADAS E PÂRAIBA IiEUSTRIA DT BLOCOS E PISOS LTDA-, PÀRÂ EXECUÇÀO DE
SERWçO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUIiIENÍO lJÂ FoRMÂ Â8AIXO:

Pelo prêsente instrumento parti.cular de cortrato, de uÍn lado PREF€ITI RÂ iJNIcIpÀL DE DUÂS ESIRÂDAS - 'r..;do Cqíércio, 23 - aent.o - Duàs Éstradas - PB, CNPI íe à8.7a7 .O72/Ooo1- 19, rêste ato reprêsêntada p,..-.r
PreÍeita loyce Rêna1ly Fe1ix I'lunes, Brasileira, SoLtej.ra, Funcionaria publica, residente e domiciliada
nâ Fazenda são Fnancisco, 5À, - ?ona Runal - Duas Estrâdas - pB, cpf ne ogo.4o-t .so4-40, carteira de
Identidade n6- ),57O.572 SSP, doravante simplesmêntê COIIÍRATANTE, e do outro tado paRAIBÂ IIrIUSTIIA DE
BLOCOS E PISOS LTDÂ. - V COLETORA, SN - DISTRITO INDUSTRIAL - CoNDE - PB, CNPI ne 75.420.492/0e;01 41,
doravante simplesoente CONTRATADA, decidiram as partes contratantes assinôr o prêsentê contrato, o qual
sê regerá pelas cláusulas e condiçôes seguintês:

CLÁUSULÂ PRT ÉIRÂ . DOS Ftí{DÂllE TOS:
Este contràto dêco.re da Dispensa de Licitação ne @Ol4/2022, processada oos termos da Lêi n" 14.733/2]O21;
Decreto Municipal od 67 /2022; e legislaçáo pertinente, considêradas as alterações posteriores das
referidas normas, às quais os côntratantes estão sujêltos como também às aLáusuLes dêst€ contrato,

CLÁUSÚLÂ SEGU'IDÀ - Do OB]ÉÍO:
O presênte contrato, têri pon objeto: Aguisição de piso intertravâdo dêstinado ao Mirante de São F.ancisco
de Assls, no llunicÍpio de Duas Estradas - PB.

O se.viço deverá sêr executado rigoiosamente de acordo com as condições expressas neste inst.umentc,
proposta apresentadã, espêcífÍcâçôes técnicas cor^respondentes, p.ocesso dê Dispensa de Licitàção ne
OOO|4| 2022 Lei no 14.133/2021 e instruçôes do Contratante, documentos esses que ficam fazêndo pârtes
integrantes do presente contrato, independênte de transcricão; e sob o regime de empreitadô por preço
unitário.

CúUSULÀ TERCEIRÂ . Do VÂLOR E PRECOS:

O valor total deste contrato, a baçe do preço proposto, ê de Rt lg.zdo,a0 (DÊZENOVE MfL E DUZENÍOS

RÊAIs).

cLÁusrJLA QUARTA - DO iEAIUSTÂIIEI{TO Er SErrIm ESTTITO:
Os pieços contratados são fixos ê lr.eajustáveis no pFazo dê um ano.
Dêntro do prazo de vigência do contrato e mediante sol.lcitação do Contratado, os preços poderão sofre
reajuste após o inte,"rêgno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA-I8GE acumulado

tomãndo-se por base o mês do orçamento estimado, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluida
após a ocorrência da anualidãde.
llos .eâjustes subsequêntes ao primeiro, a intêrregno minimo de um ano será contado a pã'tir dos efeito
financeiros do último reajuste.
No caso de atnaso ou não divulgação do Índlcê de reajusta$ento, o Contratante pâgará ão Contratado
importância calculada pela últúa vari,ação conhecida, liquidàndo a diferença correspondente tão log
seJa divulgado o indice definitj.vo- Fica o contratado obrigado a apresentar memória de .áIculo refêrent
ào reajustamento de Preços do valor .ênanescente, sempre gue este ocor'er'
Nas afãrições finais, o índice utilj.zado para rea1uste será, obrÍgatoriamente, o definitivo'
caso o Índlce estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de quàlquer forma não possa mai

ser utilizado, será adotado, en süústituição, o que vier a ser deterninado peLa legislação então (

vigôr.
Na àusênclâ de previsão 1egal quanto ao Índi,cê substituto, as partes êlegerão novo Índice ofi.ial, p:i

reajustamento do preço do valor .eBanescente, por meio de ter[o aditivo'
O reajuste poderá sêr rêâlizado por apostilan€nto.
O prazo para resposta ao pedido de restãbelêclmento do equilÍbrio
caso, será de até 1 (um) mês, contado da data do fo.necinênto dâ

imp.evisivel ou prevj.sivef de consêquência incalculáYel, obseT/adas
da Lei 14.131/21

CLAUSULA QUIITA - DÀ l)oTÂCÃO:



Às despesas cot ierâo por conta da seguinte dotação, constante do orçamênto vigênte:
Rêcursos pióprios do Huni.ípio de Ouãs Êstradas:
a8.00 - 15-451-1002-20)7 - 500. - 3.1.90.10.01.

CLÁUsULA SEXTA - Do PÂGAIIEI{TO:

O pâgômênto será efêtuado mediãnte procêsso rêgu1àr ê ên obsêrvãncia às normas e procedimentos adotados
pel.o contratante, beú como as disposiçôes dos arts. 141 a 146 da Lei L4.f$/21; da sêguintê âneirâl apó!
a entrega do fornecimento contratado.

CLÁIJSULÀ SÉIITÂ - Ítos PRÂZOS E DA WGÉI{CIÁ:
Os prazos máxinos de início de etapas de execuçàq e de concl.üsào do objeto ora contratàdo, que admitem
pnorrogãÇão nas condiçôes e hj.pótesês prevlstas na Lêi 14.133/2021, estão abaixo indicados e serão
considerados da asslnatura do contrato:

EnL:ega: L0 (dez) olas.
A vigência do presente contrato será determinada: 03 (três) neses, considerada da data de sua assinàtura,
podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos te.nos dos Arts. tOS a 714, da Lêi 74.7)3121.

cLÁUsuLA oITAvA . DÂS oBRI6AçõE5 DO COÍ{ÍRAÍAITE:
a) - Efetuar o pagamento nelatj.vo ao fornecj.Ííento efetivaBente realizado, de acordo côm as respectivas
cláusulas do contrato;
b) - Proporcionar ao Contratâdo todo5 os melos nec€ssários parà a fiel execução do fornecimento
contratado;
c) - tlotificar o Contratado sobre quãlquer irregularidâde encontrada quanto à qualidade do fornecimentc,
exercendo a mãis ampla e completa fiscalizeção, o que não êxime o contratado de suas responsabili.dêdÊi
contratuais e legais;
d) - Dêsignar .epresentantes cofi atr"ibuiçóes de 6esto. e Fiscal deste contrato, nos teflnos da noría
vigente, espe.iãLmente para acompãnha. e fiscaliuar a sua exe(ução, respêctivamente, períitida a
contratêção de terceiros para assistência e subsidio de informaçôes pertinentes a essas atribuiçõe5.

cLÁusuLA M)r{n - DAs ogRrGAçõEs Do cofiÍiATAm I
a) - Êxecutar devidamente o fornecimento des(rito no objeto supracitado, dêntro dos melhores parâmetros
de qualidade estabêlêcidos parâ o ranro de atividâde relacionada ao objeto contnatuàlr com observância
aos prazos estipulados;
b) - Responsabil i zar- se por todos os ônus e ob.igaçôes concernentes à legislação fiscal, civil, tributária
e trabâl.histà, ben como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer tituLo, pêrante sêus
fornecedores ou terceiros e razão da execução do objeto contratado;
c) - llanter preposto capacitado e idôneo, aceito peLo Contratantê, quando da execução do contrato, que
o represente integralmente e todos os seus atos;
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Cont.atante devendo prestan os informes e es(làrecimentos
solicitãdos;
e) - Será .esponsável pelos danos cãusados dinetanênte âo Cohtratante ou a terceiros, decorreítes de sua
culPa ou dolo nâ execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa nesponsabilidade a fiscalizaç5c
ou o acornpanhamento pelo óngão interessado.;
f) - Não ceder, trânsfe.ir ou subcontratâr, no todo ou em parteJ o objeto deste instrumento, 5em o
conhecinênto e a dêvida autorização êxpressa do Contratantej
g) - Manter, dunante a vigência do contrato, em compatibilldade coo as obrigaçôes assumidas, todas as
condiçôês de habilitação e gualificação exigidas no respectivo processo licitatório, âpresentãndo ao
Contratantê os docunentos necessários, senp.e que solicitado.

cLÁusul^ DÉcrxÂ - DÀ ILTERÂçÂo c ExrÍ.C.io:
Este contrato poderá ser alterâdo com a devida justificativa, unilateralmente pelo cont.atante ou por
acordo entre as partes, nos €asos e condições previstas nos Àrts. 124 a 136 e sua extinção, fo.malmente
motivada nos autos do processo, assegurados o contraditó.io e a ampla defesa, ocorrerá nas hipóteses e
disposiçôes dos Arts. 737 a 139, todos da Lei j,4.t31l2gZt.
Nãs alterações unilâterais a que se .efêre o lnciso I, do capüt do art. 124, da Le! t4.!13/2o2!, a
Contrâtado será obrigado a ãqeitar, nas mesmas condicões contratuâis, acréscimos ou supressões que sc
fize.em nos serviços, de até o rêspectivo lioite fixado no Àrt. 1.25r do mêsmo diploma 1êgã1, do ,./el:r'
iniciãl atual.izado do contrato. Henhum acréscimo ou supressão poderá excedêr o 1iírite estabelecido, salvL,
as supressôes resultantes de ôcordo cêlebrado entre os contratantes.

CúUST'LÂ DÉCIÉÀ PNI EIRÂ . DO NECEBIITE TO:
Executada a presente contrãtação e obsenvadas as condições de adiÍrlpleílento dàs ob.igaçôes pa<tuadas, os
procedinêotos e condiçôes para receber o seu objeto pelo contratante obedecerão, conforme o caso, às
disposiçôes do Art. 1,4O, da Lei. 14.113/2021.
Por sÊ tratar de serviço, a assinàtura do termo detalhado de recebLmento provisório, sê da.á pelas
partes, quando veriÍicado o cunprimeôto dôs êxigências de cÀrátêr técnico, até 15 {quinze) diàs da
cômunicação escritâ do Contatado- Í{o caso dô têrno detalhado de recebimento dêfini.tivo, será emiti.do ê
assinatu.à pêlas partes, apenãs após o decurso do prazo de observacâo ou vistoriã, que .omprove o
atendimento das exj.géncias contratuais, não pod€ndo esse preró ser. superior a 90 (noventa) dias, salvodLenolflleÍrEo oas exlgenclas contratua].s, neo pod€ndo esse prâ4ó
em casos excepcionais, devidamente justificados. 

ft Á1
CL/fuTSULA DÉCTüA SEGUIDA - I'AS PE ALIDADEs: 

{1
{Y.



0 Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo le8al do interessêdo,
pelas infiaçôes previstas no Art. 155, da Lei f4.13)/2021 e serão aplicadas, na íorna, condiçõês, reg.às,
prazos e procedj.nentos defj.nj.dos nos arts- 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguint€s sônçôes: a -
advertência aplicada excLusivaílente pela infração adüinist.ãtiva dê dar causâ à inexecução parci.al do
coÍltrato, quando nâo se justificar a iínposição de penatidade mais grave; b - multa de mora de o,5% (zero
vírgula cinco por cento) apl.icada sobre o va10. do contrato, por diâ dê atrâso injustificado na exêcução
do objeto da contratação; c - nulta de 1AX (dez por cênto) sobre o valor do contrato por qualquer das
infrações administrativas prêvistas no rêferido Art. 155; d - impedimento de ticitar e contatar no àmbito
da Adninistração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado à sanÇão, pelo prâzo de
dois anos, aplicada ao responsável pelas infraçôês adninlstrativas previstas nos i.ncisos II, III, Iv, V,
VI e VII do caput do !'eferido Àrt. 155, quendo não se justificar a inposição de penalidade mais g.àve;
e - dêclaraÇão dê lnidoneidade pa.a licitar ou contnatâr no âmbito da Adminj.stração Pública direta e
i.ndiretâ de todos os entes fedêrativos, pêlo prazo de €inco anos, aplicada ao .esponsável pelas infnâções
adninistratívas previstas nos incisos VIII, Ix, X, XI e XII do caput do neferido Art. 155, bem como pelas
infraçô€s administrâtj.vas previ.stas nos incisos Í1, ÍÍ1, Iv, V, VI e VII do câput do mesno artigo que
justifiquem a imposição de penàlidãde mais grave que a sanção refe.ida no § 4e do referido Art. 156; ;
- aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.131/2o27-
5e o valor da nufta ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicaçào ao

Contratado, será automaticãmentê descontado da primeira parcelâ do pagãmento â que o Contratado vier a

fazer jus, acrescido de juros noratórios de 1í (urn por cento) ao nês, ou, quando for o (aso, cobrado
j udicialmente.

CLÁUSULÂ DÉCIIIÂ TERCEIRA . DA €OIIPEIISAçÀO FIIüII{CEIRÂT
Nos casos de eventuais atrasos de pagãmento nos terrps deste instrumento, e desde que o Cont.atado não
tenha concorrido de alguma forma para o atraso, sêrá admitida a conpensaÇão financeira, devida desde a

data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo paganento da parcela. 05 enca.gos
moratórios devidos em .azão dcl atraso no paga,Íento serão calculados com utilização da seguinte fórmulai
Ett=l{rVpxI,onde:EM=encangosmoratóriosjN=númerodediasentrêadataprevistaparaopagàmento
e a do efetivo pagamentoj VP = valor da parcela a ser paga; e I = indice de conpensação financeira, assim

apurado: I = (TX ; 1Ag) i 165, sendo TX = percentual do IPCÂ-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou,
na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. ila hipótese do reÍerido Índicê
estabelecido para â compensação financeira veoha a Ser extinto ou de qualquer forma nãO possa mais ser
utillzado, será adotado, eíÍ substituição, o que vier a ser deterninado pela legislãção então em vi8or'

CLÃUSUTA DÉCI Á QUÀRTÀ . DO FORO:

Para dirimi. aS questões decorrentes deste contrato, aS partes elegem o FOrO da Comarca de GuarabirA,
Êstado da Panaiba.

E, por estaretn de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato en 02 (duas) vias, o qual vaÍ assinado
pelas partes e por duas têstemunhas.

Duas Estradas - PB, 26 de Setembro de 2022 -

TESTEI4UNHAS PÊLO COi/TRAT

Prefeita
690.407.5A4-44

PELO COiITRAÍAOO

,,Aio ^* n..- L Yl ^t. .'(- ?^.(t
ô:) 16e 6$tl-)r

5?L( -9t( ]OYCE TEMLLY FELIX NT,,IES

-pÀÉlrel iuursrnÍÂ DE lilocos E Prsos LToa'
C..aPl ne 15.420.492/O@1-41


