
ESTAIb DA PÂRÂÍB^
PREFEIÍUNÀ r{ilICIPAL DE IX'AS ESTRÂDÂS

Avrso DE cHalrtAr{Eilro púeltco pARA col{TRÂTAçÃo ornera
DTSPENSA No M2O|2O22 LEt L4.13?l2O2t

A Prefeitura Hunicipal de Duas Estradas - PB, através da prêfêita do
Município de Duas Estradas - PB, no uso das suas atribulções e com
fundamento na Lei ns 74.733/2O21, art. 75, §3s e no Decreto llunicipal
ne 67 /2022, art. 11, convoca as empresas Ínteressadas em fornecer o
seguinte oBlEro PoR ÍrtElo DE DrspEl{sA DE LICITAçÃO EÍir RAZÂO DO VALOR:
Locação de um veÍculo destinado ao Fundo Municipal de Saúde deste
Hunicípio, conforme discriminação no edital de chamamento púb1ico.
PRAZO DE EilTREGA Í}AS PROPOSTAS. O7/LO/2O22.
EilAf L PARÂ EilVfO DAS PROPOSTAS : prefeituradeduasestradas. pbtgmail. com.
0 termo de referência e demais informações podem ser baixados
dÍretamente no link disponibilizado logo abaixo desta publicação.

Duas Estradas - PB, 04 de Outubro de 2022.
]OYCE RENALLY FEL]X NUNES

PREFEITA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS - PB

CHrllilrlr,lElúTo PUBLICO

PREÂÍitBULO

O }IUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS, inscnito no cNPl sob o ns
08.787.O12/OOO7-7O, através da PREFEITA IiUNICIPAL, torna público que
fará contratação mediante o procedimento de DISPENSA DE LICfTAçÃO,
com fundamento no art. 75, inciso II, da Lei ne L4.133/2o2t,

etivando a contratacão do obieto adiante desc nito:

OBJETO: Locação de
deste MunicÍpio,
púbIico.

um veículo destinado ao
conforme discriminação

Fundo Municipal de Saúde
no edital de chamamentc

RECEBMENTO DAS PROPOSTAS ATÉr O7/aO/2o22 às 17:oo horas - HoRÁRIO DE

BRASÍLIA
E-IIAIL PARA E1{CAIIIII{HA"IEI{TO DAS PROPOSTAS:

orefeituradeduasest radas . pb6gmail. com
Responsável (a): Central de
Contratações municipais (CCll)

Contato: (83) 99158-0654

LEGISLAçÃO APLICÁVEL: Lei Fedenal ne !4.!33/2021, Decreto Municipal ne
57, de 74 de junho de 2022.

INFoRfiAçôES ADIcIotlrlIS: O edital e seus anexos encontram-se disponÍveis
no link do Diário oficlal ou poderá ser solicitado através do e-mail
de recebimento de propostas.



ESTÂDO DA PÂRAÍBA
PREFEITURÂ N'ÚICIPAL DE DI.,AS ESTRADAS

1. ]USTIFICATIVA E FUNDÂüENTAçÃO:
1.1. 0 Município de Duas Estradas - PB, pessoa jurídica de direito
púbIico interno, tendo por finalidade exercer a representação do Poder
ExecutÍvo Municipal e exercer outras atrj.buiçôes especialmente
designadas na Lei Orgânica do Município.
1.2. O MunicÍpio de Duas Estradas - PB necessita da locação de um

veÍculo para a manutenção de suas atividades referentes ao transporte
de servidores do Fundo Municipal de Saúde do MunicÍpio.
1.3. Assim, o Município necessita da contratação desse serviço pon

se tratar de serviços essenciais para a manutenção de suas atividades.
1.4. 0 processo de contratação se dará por Dispensa de Licitação, com
base no art. 75, II, da Lei Federal ne 14.133r de 01 de abnil de 2021
e pelo ârt. 11 do Decreto Municipal ne 67, de 14 de junho de 2022 ' Eyl

RAZÃO DO VALOR.

2. DESCRIçÃO DETALHADA DO OB]ETO:
2.1. Locação de um veículo destinado ao Fundo Municipal de Saúde deste
Município, conforme discriminação no edital de chamamento púb1ico.

3. OBRIGAçôES DA CONTR'ITADA:
a) - Executar devidamente os serviços descritos no objeto supracitado,
dentro dos meLhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o namo

de atividade relacionada ao objeto contratual, com obsenvância aos
prazos estipulados;
b) - Responsabilizar- se por todos os ônus e obrigações concernentes à
legislação físcal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas
as despesas e compromissos assumidos, a qualquen tÍtulo, perante seus
fornecedores ou tenceiros em razão da execução do objeto contratado;
c) - Hanter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante,
quando da execução do contrato, gue o represente integralmente em

todos os seus atosj
d) - Permitir e facilitar a fiscalização do contratante devendo pnestar
os informes e esclarecimentos solicitados;
e) - Será responsáveI pelos danos causados diretamente ao Contratante
ou a tenceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do
contrato, não excluindo ou reduzindo essa res pons abilidade a

flscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

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

DEÍiIIANDANTE: MUNICiPIO DE DUAS ESTRADAS CUJA PrCfCitA MUN1C1PA

é a autori.dade solicitante e a ordenadora de despesas, utiliza
recursos orçamentários do referido órgão para fazer face às despesa
da contratacão,

,r)



PREFETT,RA iJi?:rll.'ilTiL EsrM,As

f) - Não ceder, transferir ou subcontratan, no todo ou em pante, o
objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização
expressa do contratante;
g) - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com
as obrigaçôes assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apnesentando
ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado;
h) - Arcar con as despesas referentes à manutenção do veÍculo.

4. DAS OBRIGÂçôES DA COT{TR'ITAIITE:
a) - Efetuar o pagamento nelativo a execução dos serviços efetivamente
realizados, de acondo com ãs respectivas cLáusulas do contrato;
b) - Proporcionan ao Contnatado todos os meios necessários para a fiel
execução dos serviços contratados;
c) - Notificar 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 respon sabilidades
contratuais e legais;
d) - Designar nepnesentantes com atnibuições de Gestor e Fiscal deste
contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhan
e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação
de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a

essas atribuições;
e) - Arcar com as despesas refenentes à motorista e combustível do
veÍcu1o.

5. DA GESTÃO E FTSCALTZAçÃO OA eXeCUçÀO m COmRlrO:
5.1. A Gestão do instrumento contratual será de competência do Gestor
do Contrato designado.
5.2. Compete ao Gestor do contrato:
a) Validar o relatório mensal nesultante da prestação dos serviços;
b) Contnolar administrativamente os aspectos orçamentários e

financeiros inerentes à execução contratual no intuito de que haja seu
desdobramento de forma regular;
c) Atestar a Nota de Empenho;
d) Verificar as regularidades fiscais (Federal, Estadual e

Municipal) e trabalhÍsta da contratada;
e) Manifestar-se sobre quaisquer solicitaçôes da contratada, em

especial aquelas pertinentes a valores do contrato e prazos,
submetendo-os à autoridade competente;
0 Propor à autoridade conpetente, de 'forma motivada e fundamentada
e com base nas anotações da fiscalização contratual, a abertuna de
pnocesso administrativo pana aplicação de penalidades ao contratado,
conforme previsto no contrato;
à Administrar o processo de aplicação de penalidades
regulamentares no edital do processo licitatório e pactuadâs no
contrato;

3



PREFETT,RÂ ;Jffirll.'âfíT, EsrR u,as

h) Quando da proximidade do encerramento da vigência contratual,
consultar, em tempo hábiI, sobre o interesse da renovação e, em

havendo, pnomover a respectiva prorrogação;
i) Executar lustificativa Técnica e Estudo de Compatibilidade do
Preço que ensejarão os ajustes e/ou renovação do contrato; e
j) fnformar à área requisitante, em prazo hábi}, quando prever ou
verificar necessidade de modo promover acréscimos, supressões e/ou
outras alterações no objeto do contrato.
5.3. A fiscalização e o acompanhamento do cumprimento das obnigações
decorrentes do contrato, nos termos do artigo 117 da Lei ne ].4.733/27,
será de competência do Fiscal do Contrato designado.
5.4. Compête, ainda, ao fiscal designado o cumpnimento das seguintes

obrigações:
a) Cumprir e fazer cumpnir as disposições regulamentares do serviço
e as c1áusulas constantes no instnumento contnatual pactuado;
b) Acompanhar e fiscalizar as condições de execução do contrato de
modo a fomentar seu cumprimento na estrita legalidade;
c) Registrar todas as ocorrências qualitativas e/ou quantitativas,
infonmando ao Gestor do contrato sobre infrações e/ou discrepâncias
que necessÍtem de âjustes no pacto pana tomada de providências, quando
o objeto não for cumprido ou não suprir a necessidade tendo como

diapasão o Termo de Referência;
d) Efetuar a validação dos subsistemas, notificando a contratada
sobre possÍveis inconsistências;
e) Avaliar os resultados/obj etos entnegues;
f) Atestar a Nota Fiscal e o relatório de prestação dos serviços
(quantidade, modatidade de recebimento dos documentos, tarifas dos
senviços e demais infonmações que se fizerem necessárias);
g) Manter permanente vigilância sobre as obrigações da Contratada,
definidas nos dispositi.vos contratuais fundamentalmente quanto à

observância dos princÍpios e pneceitos con s ubstanc iados na Lei n"
!4.733/27 e suas afterações;
h) Receber e examinar as críticas, sugestões e recfamaçôes dos
usuários;
i) Relatar as oconrências que exijam a comunicação às autoridades
de fiscalização, levando ao conhecimento do poder púbIico as
irregularidades de quê tenham conhecimento referentes ao senviço
prestado;
j) Intervir na prestação do serviço, nos casos e condiÇões
previstos em 1ei;
k) Ze1ar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e

solucionar queixas e reclamações dos usuários, que senão
cientificados, em até 30 (trinta) dias, das providências tomadas; e
l) Acompanhar a evolução e tendência das demandas pelos senviços
regulados, controlados e fiscalizados nas áreas delegadas a terceiros,
públicos ou privados, visando identi.ficar e antecipar necessidades de
investimentos para expansão.
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ESTÂDO DÂ PARÁÍBA
PREFEITURA Iif,,l ÍCIPAL DE ÍX,AS ESTMDAS

6. VALOR ESTTilADO DA CONTRATAçÃO:

6.1. R$ 33.600,00 (Trinta e três mÍI e seiscentos reais);
6.2. A estÍmativa do valor a ser contratado inclui os serviços de mão

de obra e materiais necessánios para â execução dos serviços.
6.3. O valor estimado foi obtido mediante a média das cotações de
preços de mencado apresentados pelas empresas nelacionadas no mapa de
preço.
6.4. O valor a ser proposto devená conten a composição dos custos dos
serviços, conforme modelo dê apresentação da proposta comerciaL -
Anexo II deste Termo de Referência.
6.5. Nos preços acima menci.onados estão
com Ímpostos, obnigações trabalhistas,
tributos que incidam sobre os senviços a

7. COiDIçõES DE PAGATTEilTO:

7.L. O pagamento será efetuado na TesourarÍa do Contratante, mediante
processo regular, da seguinte maneÍra: Para ocorrer no prazo de trinta
dias, contados do perÍodo de adimplemento.
7.2. A nota fiscal" somente será aceita se nela estiver discriminado
detalhadamente o objeto do serviço prestado no período, devendo ainda
estar acompanhada dos seguintes documentos: certidão negativa de
Débitos TnabaLhistas (CNDT); centificado de regulanidadê de FGTS-CRF;
centidão negativa de tnibutos municipais, estaduais e fedenais.

8. DOTAçÃO ORçA}IENTÁRIA:
8.1. Os rêcursos para a realização deste serviço estão previstos na
seguinte dotação orçamentánia:
Recursos próprios do MunicÍpio de Duas Estradas:
07.ao - ao.307.2001-.2030 - 500. - 3.3.90.39.ot.

9. VIGÊÍ{CIA:
9.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contado a partin da
data de sua assinatura e poderá ser pnorrogado em conformidade com o
disposto no antigo 7A7 da Lei ns 74.733/ 27 e suas alteraçôes, até o
limite de 10 (dez) anos.
9.2. O empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite
do seu valor corrigido não caracteriza alteração do mesmo, podendo ser
negistnado por simples apostila, dispensando a celebração de
aditamento.

10. DO REA]USTE tX) PREÇO:
1O.1. O neajuste contratuaL poderá ocorrer após o prazo de 72 (doze)
meses, a pârtir da data da assinatura do contrato.
Lo.2. A Contratada deverá pleitear o reajuste até a data da prorrogação
de prazo seguinte, sob pena de configuração de preclusão lógica.

incluÍdas todas as despesas
encangos sociais e demais

serem contratados.

@
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'{'{ICTPÂL 
DE I'IIA5 ESTRÁDÂS

1o.3. Para o reajuste será aplicado o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA, fornecÍdo pelo IBGE.
LO.4. O reajuste do preço deverá sen apresentado em Fatura/Nota fiscal
complementan. Enquanto não dÍvulgado o Índice cornespondente do mês
em que os serviços forem executados, o reajuste será calculado de
acordo com o úLtimo índice conhecido, cabendo a correção de cá1cuIo
quando publicado o índice definitivo.

11. DO ACRÉSCIÍiIO OU SUPRESSÃO:

11.1, No interesse da Administração do MunicÍpio, o valor inicial
atualizado da contratação poderá ser aumentado ou supnimido até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento), com fundamento no ant. 125
da Lei 14.733/21.
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 supressões resultantes de
acordo entre as partes.

12. DA APRESENTAçÃO DOS TX)CUIJIENTOS DE HABILITAçÃO:
12.1 Habilitação Jurídica

Registro comercial, no caso de empresa individual.
Ato constitutivo, estatuto ou contrâto 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 administ radores .

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no PaÍs, e ato de negistro 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 possíveI, deverão
constar a denominação social e identificação do (s) namo (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 apresente juntamente com a última ata que elegeu sua diretoria
ou admini st radores .

12.2, Regulanidade FÍsca1
a) Prova de inscrição no Cadastno Nacional de Pessoas lurídicas
no Ministério dâ Fazenda (CNPI) ou no Cadâstno de Pessoas FÍsicas
(cPF ) .
b) Quando fon o caso:
b.1) Pnova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, relativo
ao domicílio ou sede do proponentê, pertinente ao ramo de atividade e
compatíve1 com o objeto da presente dispensa de licitação *(no caso

6
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de empresas dos setores do comércio, indústria e serviços de transporte
intermunicipal e intenestadual).
b,2) Prova de inscrição no Cadastno de Contribuinte Municipal, relativo
ao domicílio ou sede do pnoponente, pertinentê ao ramo de atividade e
compatíveI com o objeto da presente dispensa de licitaÇão ou Alvaná
de Licença para Localização e Funcionamento. *(no caso de empresas com
atividade de prestação de serviços).

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante
apresentação de Certidão Negativa de Débito das Contribuições
Federais, expedido pela Secretaria da Receita Federal, da sede do
proponente, ou outna equivalente, na forma da Lei.
d) Prova de negularidade pâra com a Fazenda Estadual, mediante
apresentaçâo 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 pefa Secretaria
Municipal da Fazenda, do domÍcilio ou sede do proponente, ou outra
equivalente, na forma da Lei.
f) Prova de negularidade nelativa à Seguridadê Social (INSS) ou
ao Fundo de Gârântia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante apresentação
de Centidão Negativa de Débito, demonstrando situação regulan no
cumprimento dos encargos sociais.
g) Prova de regularidade perante a lustiça do Trabalho (CNDT -
Certidão Nêgâtiva de Débitos Tnabalhistas- Lei n" t2.MO/2O3L).
12. 3 Qualificação Econômico- Financeira
a) Certidão negativa de falênci.a ou concordâtâ, recuperação
judicial e extrajudicial, expedida pefo distribuidor judicial da sede
do proponente.

13. DA QUATIFICAçÃO TÉCNICA:
13.1 A empresa/pessoa física licitante deverá apresentan atestado de
capacidade técnica, fonnecido por pessoa jurÍdica de Direito Púb1ico
ou de Direito Privado, comprovando ter realizado atividade compatÍvel
e pertinente ao objeto da presente dispensa de licitação ou notas
fiscais/empenho que comprovem os serviços/fornecimento de atividade
compatível e pentinente ao objeto da presente dispensa de licitação.
13.2 Cópia xerográfica do DUT - Documento Único de Transferência - do
veículo dentro do prazo de vigência. Obs.: o DUT deverá está em nome
do licitantê. En casos deste (DUT) está ainda êm nome de têrcêiros,
deverá apresentar também fotocópia da AUTORIZAçÃO pnRa TRANSFERENCIA
DE PROPRIEDADE DE VEfCULO (ATPV) devidamente preenchido (com
assinaturas de vendedor e comprador) com reconhecimento de firma ou,
quando se tratar de SUBLoCAçÃo/TERCEIRIZAÇÃO, apresentan CONTRATo DE

SUBLOCAÇÃo/SESSÃO DE USO.

@
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14. DÂS DTSPOSTçôES FI]üUS:
t4.l É vedada a subcontratação parcial ou tota1, do objeto contratado,
não podendo a contratada transferir a outrem a sua execução.
\4.2 Os casos omissos serão resolvidos pelo contratante à luz das
disposições constantes na Lei de n.e L4.133/2L, dos princÍpios do
dlreito público e, s ubsidia riamente, com base em outras normas
jurídicas que sirvam ao suprimento de êventuais lacunas.
74.3 As comunicações entne as pântes serão feitas excLusivamente por
escrito, entregues sob protocolo ou com recibo de entrega.
14.4 Fica eleito o Foro do Ítlunicípio de Guarabira - PB como único
competente para conhecimento e decisão de quaisquer questões oniundas
do presente Termo de Referência.

Duas Estnadas - PB, 64 de outubro de 2O22.

Anexo
Anêxo
Anexo

ANEXOS AO EDITAL DE CHAMATIENTO

I - Especificações
II - Modelo da Proposta
flf - Minuta do Contrato

ck S*-
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ESTADO DA PAMÍBÂ
PREFEITURÂ I,XI{ICIPAL DE ÍrlJAS ESTRÂDAS

AI'IEXO I - DISPENSÂ No W2O/2O22 LÉl 7-4-a3312O21

ESPECIFICAçõES

1.0. DO OBIETO
1.1. Constitui objeto deste Processo de Dispensa de Licitação: Locação
de um veícuIo destinado ao Fundo Municipal de Saúde deste Município,
conforme discriminação no edital de chamamento público.

2.O. ]USTIFICATIVA
2.1. Considerando as necessidades do ORC, tem o presente termo a

finalidade de definir, técnica e adequadamente, os procedimentos
necessánios pana viabilizar a contratação em te1a. As canacterísticas
e especificações do objeto ona licitado são:

cÓDIGo DrscRrir,{acÂo

Locação de VeÍculo tipo: passeio; co bustíveI:
áIcool/gàsolinâ - Flex; Ínotorização: oÍnlmo 1-o;
potênciâ: fiÍniha 80 cv; Àno/ilodelo de fabricação
a partir de 2O2O; ttação dianteira; torquê (kgf.m)
10,4; diFeção e]étrica; tanque 50 1; airbags
notorista e passageiro; distribuição eletrinica dê
frenagem; capacidade parà 05 (cinco) pãssageiros;
os (cinco) portas (Iaterais e porta malas); t.avas
elétricas; vidros êIétricos (diãnteiros); som com
entrada UsB; desembaçador tnaseiro; conputadon de
bordoj ar-condiaionado; cor sólida; pneus aro 14,
Destinâdo ao Fundo ilunicipal de saúde em retime de
exclusividade com rotas diversas- Ficaaão pon
conta do Contratante: despesâs com condutoa,
(ombustÍvel Ficãaão poa conta do contrãtado:
troca de óleo, do filtro, pnêus e demais
manutenções: mecânicas, elétricâs e hidráulicas-
o veÍculo teaá que tea 'seguro" fianado com

ehpresã especializada e competentê para ser
acionada en câsos de possÍveis sinistrgs
(exigência apenãs para o vencedor após firmêr
contrâto). Eo casos de sinistros ou p.oblefias que
impossibilite o veÍculo de prestar os serviços, o
contratado deverá substitui-lo por outro com
caracterÍsticas equivâIentes ou superiores dent.o
dê 24 horês para a continuação dos trabâIhos.
llultas e sinistros serão ficârão sob
responsabitidade do contaatôntê. A critério da
administaâção o veÍculo poderá ser adesivôdo cort
o slogan da Adninistaação e sená retido aos finais
de seíEna oa earagem dà instituição € só será
utilizado eí casos específicos de urtência à
serviço da Secretaria pêrtinente.

uarmDE euÂr{rlDÂt E p.uÍüTáRro p. ÍoraL

3.40O,@ 33.6Oe,@

Total 33 -6Oe,Og

3.O. OBRTGAçõES OO COI{TRATADo

3.1. Responsabil,izar - se por todos os ônus e obrigações concernentes à
legislação fiscal, civi1, tributánia e trabalhista, bem como por todas
as despesas e compnonissos assumidos, a qualquer título, penante seus
fornecedores ou tercêiros em razão da execução do objeto contratâdo.

.4-t'(t :-
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3.2. Substituir, arcando com as despesas decornentes, os materiais ou
serviços que apresentarem alterações, deterionações, imperfeições ou
quaisquer irregulanidades discrepantes às exigências do instnumento
de ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou
pagamento.
3.3. Não tnansfêrin a outnem, no todo ou em parte, o objeto da
contratação, salvo mediânte pnévia e expressa autorização do
Contratante.
3.4. Manter, durante a vigência do contrato ou outros instnumentos
hábeis, em compatibilidade com âs obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo
procêsso licitatório, apresentando ao Contratante os documentos
necessários, sempre que solicitado.
3.5. Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou fiI1aI da empnesa que
apresentou a documentação na fase de habilitação.
3.6. Executar todas as obnigações assumidas com observância a melhor
técnica vigente, enquadrando-se, nigorosamente, dentro dos preceitos
legais, normas e especificações técnicas correspondentes.

4.0. DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREçOS

4.1. Havendo proposta com valor para o respectivo item relacionado no
Anexo I - 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 a uma presunção relativa de
inexequibilidade, em taI situação, não sendo possÍve1 a imediata
confirmação, poderá ser dada ao licitante a oportunidade de demonstrar
a sua exequibilidade, sendo-Ihe facultado o pnazo 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, guando for o caso, apenas o item
correspondente.
4.3. o valon estimado que o ORC se propõe a pagar pelo objeto da
presente dispensa - VaLor de Refenência -, que nepresenta o somatónio
total dos preços relacionados na respectiva planifha dos serviços a

serem executados, referente ao correspondente item, está acima
indicado.

5.O. IT'OELO DA PROPOSTA

5.1. É parte integrante deste EdÍta1 de Chamamento Púb1ico o modelo
de proposta de preços correspondente, podendo o licitante apresentan
a sua proposta no próprio modelo fornecido, desde que seja devidamente
preenchido, confonme faculta o Ínstnumento convocatório - Anexo II.

J; E*-
central de Côntratlações Municipais
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ESTÀ}O DA PÀRÂÍBÂ
PREFEITURÂ IIJI{ICTPAL DE DIIAS ESTRADAS

ANEXO II - I4OOELO DE PROPOSTA

DISPEI,ISA No @O2O|2O22 LEI 74.73312027

PROPOSTA

REF.: DISPENSA No O@2O12O22 LÊl L4.L33/2O2L

OBIETO: Locação de um veÍculo destinado ao Fundo Plunicipal de Saúde
deste MunicÍpio, confonme discniminação no edital de chamamento
púbIico.

PROPONENTE:

Prezados Sênhores, nos termos do processo de dispensa de
epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

licitação em

ot,Á,TIDÂDE€óor@ DrscRrir açÂo

01 Locação de veÍculo tipo: passeio; combustÍvel: álcool/Sasolina
- FIêx; motorização: nínllno 1-e; potência: mÍnima 80 cv;
Ano/Í.todelo de fabricâção ã partir de 2020; tnãção diãnteira;
torque (kgf-m) 10,4j dir'êção elét.ica.; tãnque 50 I; airbags
notorista e passageiro; distribuição eletrônica de f.enagen;
capacidade pare 05 (cinco) passageiros; 05 (cinco) portas
(Iaterãis e porta malas); travês efétricas; vidros êIétricos
(diânteinos); som com entnada usB; desembaçâdor traseiro;
computador dê bordo; an-condicionado; co. sólida; poeus arc 14.
Destinado âo Fundo ltrricipal de Saúdê elll regime de exclusividade
coll r\otas diversàs. Ficarão por <onta do Contrãtanter despesas
com condutor, combustÍvel. Ficarão por conta do contratâdo:
trocâ dê óleo, do +iltro, pnêus e demais manutençôes: mecânicas,
elétricas ê hidráulicas. 0 veÍcufô têrá que ter "seguro" firmado
con eípresa especiâIizada ê competente para ser acionadê em casos
de possÍvêis sinistr'os (exigência apênãs pàra o vencedor àpós
firmar contrato)- En casos dê sinistrcs ou problqnas que
i.mpossibilite o veÍculo de prestar os serviços, o Contratado
deverá substitui-Io por outro com caractêrÍsticas equivalentes
ou superiores de.tro dê 24 horas para a continuação dos
trabalhos. l,lultas e sinistrcs serão ficarão sob responsabilidade
do contratante. A critéaio dâ Adninist.ação o veículo poderá ser
adesivado com o slogan da Âúlinistaação ê será netido âos finâis
de senranà na 8arâ8en da instituição ê só será utilizado em casos
especÍficos de urgência à serviço da Secretaria pertinentê.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA . R$

PRMo: 12 (doze) meses.

PAGMENTo: Após 30 (trinta) dias.
VALIDADE DA PRoPoSTA: 60 (sessenta) dias.

UIIIDADE
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ESÍADO DA PAMÍBA
PREFETTURA }iJÍ{ICIPAL DE ÍX.IAS ESTR'IDAS
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CNP]
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ESIâDO DÀ PÀR,ATBÀ
PRETEÍTSRA UINÍICIPÀI, DE DIN,S ESIIBÀD]AS

CONERADOÀlrExo III - MIt{IrlXÀ DO

DTSPENSÀ No OOO2O/2O22

coNlBÀro rc" ..../...

TERI'{O DE CONTRATO
DI,]ÀS ESTRÀDÀS E
D]SCRIMI}{ÀDO NES?E

QUE ENTRE SI CELEBRÀM À PREEEITURA MUNICIPAI DE

, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONEORME
INSTRUMENTC NA FCRI"IÀ ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular dê contrato, dê um lado PREE'EIroRÀ MU!{ICÍPÀI DE DIrÀS
ESTRÀDÀS - Rua do Comércio, 23 - Centro - Duas Estradas r PB, CNPJ no OB.7A7 -OA2/O001-10, nêstê
al,o representada pela Prefêita Joyce Rênally Felix Nunes. Brasileira, Solteira. Funcionar:ia
Pub.Iica, rêsidente e domicifiada na Fazenda São Francisco, SN - Zona Ruraf - Duas Estradas -
PB, CPF n' 090.407.504-40, Carteira de ldentidade n" 3-570.572 SSP, doravante siflpIêsmente
CONTRATANT, e do outro Iadô ,.. CNPJ n"

., neste ato representado por -. - -

..., CPF no
simplesmente CONTRATADO, dêcidiram as partes contratantes assinar o prêsente contrato, o qual
sê rêgerá pefas c1áusulas ê condiçõês sêguintes:

CLIíOSI,IÂ PRIUEIRÀ - DOS !,I'NDI$íENTOS I
Estê contrato dêcorre dâ Dispensa de Licitação nó OOO2O/2022, processada nos têalos da Lei n"
f4.133/2O2L; Dêcreto Municipal n" 61/2022) ê leqislaÇão pertinêntê, consideradas as alteraÇôes
posteriores das rêferidas normas, às quais os contratantes estãô sujeitos como taíbém às
cfáusulas destê contrato.

CLIíU$'I.À SÊGUNDÀ - DO OBJETO I
o presente contrato, tem por objêto: LocaÇão de um veiculo destinado ao F\Edo Municipaf de saúdê
deste Municipio, conforme discriminaÇão no edital dê chaJÍIamento púb1ico-

O serviÇo dewêrá sêr êxecutado rigôrôsamentê de acordo com as condiÇões êxpressas nêste
instrumento, ploposta aprêsêntada, espêcificações técnicas correspondêntes, plocêsso dê Dispensa
de LicitaÇãô n" OOO2O./2022 T,ei n" 14.133/2021 e instruÇôês do ConLratantê, docuaentos êsses que
ficâm fazendo partes integraotes do presente contrato. indêpendente de transcrição; e sob o

regime de emprêitada por preço unitário.

clifursur.À mncErRA - Do rrÀroR E PREÇos:
o valor total dêste contrato, a basê do preÇo proposto, é de RS ... {...).
Represênlado por: --. x R$ ... .

cl.i(usrJr,À QrrÀRTÀ - Do RE"àJúSTÀüENTO El'Í SENTTDO ESTRTTO:
os preÇos contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano-
Dentro do prazo dê vigência do contrato e mediante solicitaÇão do Contratado, os preÇos poderão
sof:rer. reajuste após o inter:regDo dê um ano, na mêsma proporÇâo da variação verificadâ no IPCA-
IBGE acuEulado. tomando-sê por base ô mês do orÇamelrto estimado, exclusivamê1tê para as
obrigaÇôês íniciadas ê concluídas após a ocorrência da anualidade.
Nos reajustês su.bsequênLês ao primeirô, o intêrregno mÍnimo de um ano será coatado a paitir dos
efeitos financeiros do último reaiuste.
No caso de atraso ou nâo dir rlgaçâo do índice dê reajustamento, o Contratante pagará ao ConLratado
a iinportância cafculada pefa últinLa variaÇão corúecida, liquidando a diferênÇa correspondente
tão lcgo seja divulgado o indice definitivo- Fiôa o Contratado obrigado a apresentâr mêmória de
cá1culo rêfêrente ao rêajustamento dê preÇos do valor remanescente' setrnpre que estê ocÔrrer-
Nas afêriÇôes finais, o índicê uLilizado para reajuste sêrá, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o índicê estabelecido para reajustamento vênha a ser êxtinto ou de quafquer forma não possa
mais sêr utilizado, será adotado, em substituiÇão, o que vier a ser deterÍLinado pê1a legisfaÇão
êntáo eln vigor.
Na ausência dê previsão Iêgal quanto ao índicê sutlstituto, as partês elegerãô novo Índice
oficiat, para reajustamento do prêço do valor remanêscentêr por mêio de termo aditivo-
o reajustê poderá ser realizado poa apostllamênto,
Õ prazo para rêsposta ao pêdido dê aêstabêfecimêato do equi.Líbrio econômico-financeiro, quando
foi o caso, será dê até 1 (um) mês, contadô da data do fornecjrento da documentaqâo comprobatória
do fato imp.evisivel ou previsivel de consequência incalculávê1, observadas as disposições dos
Arts - 124 a 136. da Lei 74-L33/27

CIÁUSUI,À QI'I}IEÀ - DÀ DCIf,ÀçÃO:
A.s despêsas corrêrão por conta da sequinte dotação, constante do olÇamento vigen]:ê:

residêntê ê domiciliado Dô ,---r
Cartê1aa de Identidade Do .---, doravante



Rêcursos Própriôs do Município dê Duas Estradas:
07-00 10.301.2001.2030 500- 3-3.90.39.01.

cr,ríusur.a sgrf,À - Do PÀcâÀrBlÍro:
O paqamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos
adotados pelo contratantê. bem como as disposiÇôes dos À.ts. 141 a 146 da tei 14.133/21; da
seguinte maoêira: Pâra oêoÍrêr Íro prazo dê trinta dias. contados do periodo dê adirlplêmento-

cuíusulÀ sÉTD,rÀ - Dos pRAzos E DÀ vrdNcrA:
Os prazos máximos de inlciô dê êtapas de execução e de conclusão do objeto ora contratado, que
adÍLitem prorrogaÇão nas condiÇões e hipóteses previstas na Lêi 14.133/2021, estão abaixo
indicados e serão considêrados da assinatura do Contrato:
a - Inicio: Imediato;
b - Conclusão: 12 (dozê) mesês,
À vigência do presente contrato será determinadai 12 (dozê) meses, considerada da data dê sua
assinatura; podendo sê! prorrogada, nas hipótêses ê nos têrmos dos Àrts- 105 a 114, da Lei
L4.133/2L.

cuiusu&À orrÀ\rÀ - DÀg oBRrGÀçôBs Do coltrnÀràrtaE:
a) - Efêtuar o pagê.roênto relativô a êxêcução dos sêrviços êfêtivamêntê rêalizados,
com as respectivas cláusulas do contrato;
b) - Proporcionar ao Contratado todos oa meios nêcêssários para a fiê1 exêcuÇão dos
contratados;
c) - Notificar o Contratado sobre guâIquer irr:egulâridadê êncontrada quanto à quafidade dos
serviÇos, êxercendo a mais ampla e compl-eta fiscalizaÇão, o quê não eximê o Contratado de suas
responsâbilidadês contratuais ê legiais;
d) - Dêsignar representantes com atribuiÇões de Gestor e Eiscal deste contrato. nos termos da
norma vigêÍrte, êspecialmênte para acompanhar e fiscalizar a sua execução, rêspectivamente,
permitida a contrataÇâo de terceiros para assistência e subsidio de informações pêrtinentes a
êssas atribuições.

cuirrsul,À !ro!ü. - DÀs oBRrcÀçõEs Do coNrRÀrÀDo:
a) - Exêcutar devidamente os serviqos descxitos no ôbjêto supracitado, dentro dos mêlhorês
parâmetros dê qualidade estabêlêcidos para o ramo de atividadê relacionada ao objêto contratual,
com observância aos prazos estipulados;
b) - Rêsponsabi.Ii zar-se por todos os ônus e obrigaÇõês concernentes à legislaÇão fiscaf, civil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e conproÍnissos assuÍLidos, a quafquêr
titulo, perantê seus fornêcêdorês ou terceiros em razão da exêcuÇão do objêto contratado;
c) - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratantê, quando da execuçâo do
contrato, quê o reprêsêntê intêgralrênte em todos ôs sêus atosi
d - Pêrmitir e facilitar a fiscafizaçâo do Contratante devêndo prêstar os informes ê
êscl areciÍênLôs sol ici tâdos,'
ê) - sêrá responsável pelos danos causados dirêtamente ao CoEtratante ou a têrceiros, decolrêntês
de sua culpa ou dolo na execuçào dô côntÍato, não excluindo ou rêduzindo essa responsabilidade
a fiscafizaÇão ou o acompanhamento pelo órgão interessadot
f) - Não cedêr, transfêrir ou subcontratar, no todo ou êm parte, o objeto destê instrumento,
sem o conhecimênto e â dêvida autorizaÇáo exprêssa do Contratante;
g) - Mantêr, durante a viqência do contrato, êm compatibilidade com as obrigaÇões assraidas,
todas as condiÇões dê habilitaÇâo e guaLificaÇão exi-qridas no respectivo procêsso ficitatório,
aprêsêntando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitadô.

cu(úsl,LÀ DÉcDa - DÀ ÀL1rRÀção E axrrnÇÃo:
Dste contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilatêralmente pêIo Contratante
ou por acordo entre as partês, nos casos e cond-iÇóês prêvistas nos Àrts. 124 a 136 e sua
êxtinção, formalmente ftotivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a êmp1a
dêfesa, ocorrêrá nas hipótesês ê disposiçõês dos Àrts- 137 â 139, todos da Lêi A4.L33/21
Nas alterações unilaterais a çF1e se refere o inciso I, do caput do Àrt. 124, da Lei 14.133/21,
o Contratado sê!á obrigado a aceitar, nas mesmâs condiÇôes contratuais, acrésciÍnos ou suPressôes
quê se fizerem nos serviÇos, de até o respectivo filnite fixado no Àrt. 125, do mêsmo diploma
legal, do valor iniciat atualizado do contrato. Nênhum acréscjmo ou supressão podêrá exceder o
limite estabêIêcido, salvo as suprêssõês resultantes dê acordo celebrado êntre os contratantes.

cúÁusoLÀ DÉcruÀ pRnGtnÀ - Do REcEBTUEüTo !
Exêcutada a presente contrataÇão e observadas as condiÇões de adimplemento das obrigaÇões
pactuadas, os plocedimentos e condições para receber o sêu objeto pêlo Contratantê obêdecerâo,
confôrmê o caso, às disposições do Àrt. 140, da Lêi 14.133/21-
por se tratar de serviÇo, a assiDatula do têrmo detalhado dê recebirnento provisórlo, se dará
pelas partês, quando verificado o cumprimento das êxigências de caráter técnico, até 15 (guinze)
dias da comunicação escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebi4ento dêfinitivo,
será êmitido e assinatura pelas partes, apenas após o decurso do prazo de observaÇão ou vistoliâ,
que comprove o atendimento das exigências contratuais, não podêndo esse prazo ser supêrior a 90
(noventa) dias, salvo em casos excêpcionais, devidamentê justificados.

cüiusú&À DÉcna. sa@tDÀ - DÀs pBtBrrDÀDBs:
O Contiatado será rêsponsabilizado administ rativamente, facultada a defesa no prazo legal
interessado, pelas infraÇões previstas no Àrt. 155, da Lei 14.133/21 e sêrão aplicadas,

de acoado

serviços
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forma. condições, rêgras, prazos ê procêdimêntos definidos nos Àrts. 156 a 163, do mêsmo diploma
le9a1, as seguintes sançôes: a - advertência aplicada êxc.Iusivamente pêIa infrâÇão administr:ativa
de dar causa à inêxecuÇão parcial do contrato, quando nâo se justificar a imposiÇão de penalidadê
mais gravê; b - muttà de mora de 0,58 (zero vírgula cinco por cento) aplicadâ sobrê o valol do
contrato. por dia dê atraso injustificado na execuÇão do objeto da contrataÇão; c - multa de
10t (dez por cento) sobre o valo! do contrato po! gualquer das infraçóes adúinistrativas
prewistas no referido Àrt- 155; d - impedinento dê ficitar e contatar no ânüito da Àdmj.nistraÇâo
Públicâ dirêta ê indireta do ente federativo gue tiver apficâdo a satrÇãô, pêfo prazo dê dois
anos, apficada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos I1, 1II,
Iv, v, vr ê vff do caput do referido Art. 155, quando não se justificar a inlposiÇâo dê pênafidâdê
maj-s grave; e - declaração de inidoneidadê para licitar ou contratar no âmbito da Àdministração
Púbtica direta e indirêta de todos os entes federativo§, pêlo prazo dê cinco anos, aplicada ao
responsáveL pefas infrações administrativas prêvistas nos incisos VIII, Ix, x, xI e XII do caput
do refêrido Art- 155, bêm como pelas infraÇôes adninistrativas previstas nos incisos I1, IIf,
IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigio guê justifiguêm a jrposição de pênalidade mais grave
que a sançáo referida no § 4" do referido Àrt. 156; f - aplicação crnnulada de outras sanÇôes
previstas na Lei 14.133/21.
Se o vafor da multa ou indênizaÇão devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação
ao Contratado. sêrá automaticameote descontado da primêira parcêla do pagamênto a que o
Contratado viêr a fâzer jus, acrescido de juros moratórios de 1t (um por cento) ao mês, ou,
quando for o caso, cobrado judicialmente.

cLÁu$rr,À DÉcna. rERcEtRà - DÀ coDtpExsÀção FDrâNcErRÀ:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado
não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, sêrá adm.itida a compênsação financeira,
devida dêsde a data linite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamentô
da parcela. Os êncarqos moaatôrios dêvidos em razâo do atraso no pagamênto serão cafculados com
utilizaÇãodaseguintefórmula:EM:NxVP,I,onde:EM:encargosmoratóriosiN=númerode
dias entrê a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor dâ parcela a
sêrpagaiel=índicedecompênsaÇãofinanceira.assimapurado:I:(Tx+100)+365,sendoTx
= percentual do IPCÀ-IBGE acumulado nos úl-timos doze neses ôu. na sua falta. üm novo índice
âdotado pêlo Govêrno Eêdêra1 quê o substitua. Na hipótêse do rêferido indicê estalrelecido para
a compensação financej-la venha a se! êxtinto ou de qualquer forma não possa mais sêr utilizado,
será adotado. êm substituiÇáo, o que vier a ser detêrminado pela lêgislação então em vigôr.

CUíI,$,I,À DÉcI À QT,ÀRTÀ - Do FoRo:
Para diririr as quêstôês decolrentes dêste contrato, as partes êlêgêm o Eoro da Comarca de
Guarabira - PB.

E, por êstarem
assinado pelas

TE S TEM[]NIIÀS

de plêno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02 (duas) vias, o qual vai
parites e por duas testêmunhas.

DUAS ESTRÀDÀS - PB, ... de . - - - - -. dê -....

PELO CONTRÂTÀNTE

PE]-O CONTRÀTADO



DI]íRIO oFICTAL Do MUNICÍPIo DE DUAS ESTRADAS
Criado pela Lei Municipal n" 4212000, de 21 de dezembro de 2000.

Duas Estradas/PB 05 de Outubro de 2022

AVISO DE CH'I}I'IIIIEI{TO PÚBLTCO PARA Cq{TRATAçÃO DIRETA
DrspENsÂ No w2ol2o22 LEr L4.L33/2O2L

A Prefeitura Municipal de Duas Estradas - PB, através da Prefeita
doMunicípio de Duas Estradas - PB, no uso das suas atribuições e
com fundamento na Lei ne 74.733/ 2021, ant. 75, §3e e no Decreto
Municipalne 67/2O22, art. 11, convoca as empresas intenessadas em
fonnecer o seguinte OBIETO POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAçÃO EÍi,l

RAZÃO DO VALOR: Locação de um veícu1o destinado ao Fundo Municipal
de Saúde deste MunicÍpio, conforme discriminação no edital de
chamamento púb1ico.
PRAZO DE EITITREGA DAS PROPOSTAS. O7/TA/2O22.
EIIAIL PARA ENVIO DAS PROPOSTAS: prefeituradêduasestradas. pbQgmail. com.
O termo de referência e demais informações podem ser baixados
dinetamente no link disponibilizado logo abaixo desta publicação.

Duas Estradas - PB, 04 de Outubro de 2022.
]OYCE RENALLY FELIX NUNES

PREFETTA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS . PB

Link para baixar Edital:
https : //www. duasestnadas. pb. gov, bnleditaUedital - de - chamamento -
pu blico -disp ensa - n - OOO2O - 2O22 - 7ei - n - 74 - 733 - 2O2L /

Rua do Comércio, 23, Centro, Duas Estradas/PB - CEP: 58.265{O0
Tel: (83) 3265 1030 - E-mail: prefeitura@duãsestradas-pb.gov.br
CNPJ: 08-7a7.O12IOOO1-10 , '^,,


