
ESTADO DA PANÀÍBÀ
PREFEITUR'I ÍITfiICIPÂL DE DIJÂS ESTRADÂS

Avrso DE cHn,rAlrEàrro úarrco pARA cot{TRATAçÃo onera
DTSPENSA No gí,€.2512022 LET L4.L3312O2!

A Prefeitura Municipal de Duas Estradas - PB, através dâ Prefeita do
Município de Duas Estradas - PB, no uso das suas atribuiçôes e com

fundamento na Lei ns L4.!33/2@21, art. 75, §3e e no Decreto Municipal
ng 67 /2822, art. 11, convoca as empresas interessadas em fornecer o
seguinte oBlETo ProR í{EIO DE DTSPEI{SA DE LTCTTAçÃO Erl RAZÀO DO VALOR:

Aquisição de materiais hospitalares destinado ao Fundo Municipal de
Saúde de Duas Estradas - PB.
PRfiZO DE ENTREGA DAS PROPOSTAS.. U/7U2O22.
EÍ{AIL PARA EIrn Io DAS PROPoSTÂS : prefeituradeduasestradas. pbQgnail. com.
O termo de referência e demais informações podem ser baixados
dinetamente no tink disponibilizado logo abaixo desta publicação.

Duas Estradas - PB, 31 de Outubro de 2O22.
]OYCE RENALLY FELIX NUNES

PREFEITA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS . PB

CHÂTiIAIIIENTO PÚBL ICO

PREÂ}IBUtO

O Í'IUNICÍPIO DE DUAS ESTMDAS, inscrito no CNPI sob o ne

08.787.O72/AOO7-1O, através da PREFEITA It'lUl{ICIpAL, torna púbIico que
fará contratação mediante o procedimento de DISPENSA DE LICITAçÃo,
com fundamento no art, 75, inciso II, da Lei ne 14.733/2021,
obietivando a contratação do obieto adiante desc ni-to:

0BIETO: Aquisição de materiais hospitalares destinado ao Fundo
r,lunicipal de Saúde de Duas Estnadas - PB.

RECEBII,IENTO DAS PRoPoSTAS ATÉ: O4/71-/2022 às l7:go ho"as - HoRÁRIO DE

BRASÍLIA
E -MAIL PARA ENCAI.IINHAIiIENTO DAS PROPOSTAS:
prefeit u radedua sest rada s . pb@e!!411. com

Responsáve1 (a): Central de
Contratações ttlunicipais (CCti)

Contato: (83) 99158-0654

LEGISLAçÃO APLICÁVEL: Lei Federaf ns. ]4.133/2021, Decreto Hunicipal
ne 67, de 14 de junho de 2a22.

fffonueçõeS aorcrotlnls: o edital e seus anexos encontram-se disponíveis
no link do Diário oficial ou poderá ser sollcitado através do e-mall
de recebimento de propostas.
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ESTÀM DÂ PÂRÂÍBÂ

PREFEIN'RÀ I,Ttr{ICIPAL DE DIJAS ESTMI'AS

1. ]USTIFICATIVA E FUNDAüENTAçÂO:
1.1. O Hunicípio de Duas Estrâdas - PB, pessoa jurídica de direito
público interno, tendo por finalidade exercer a representação do Poder
Executivo Municipal e exercer outnas atribuições especialmente
designadas na Lei Ongânica do MunicÍpio.
1.2. 0 MunicÍpio de Duas Estradas - PB necessita da aquisição de
matenial hospitalar - camas e colchões hospitalates - para suprir as
necessidades do PSF f do Fundo l'lunicipal de Saúde.
1.3. Assim, o Município necessita da aquisição desses materiais
hospitalates para viabilizar um melhor conforto aos pacientes que
necessitarem de atendimento no PSF I.
1.4. o processo de contratação se dará por Dispensa de Licitação, com
base no art. 75, II, da Lei Federal ns 14.133, de O1 de abril de 2021
e pelo art. 11 do Decreto l4unicipal ne 67, de 14 de junho de 2022, Et{
RAZÃO DO VALOR.

2. DESCRIçÃO DETALHÂDA DO OB]ETO:
2.1. Aquisição de materiais hospitalares destinado ao Fundo Municipal
de Saúde de Duas Estradas - PB.

3. OBRIGAçõES DA CONTRATADA:

a) - Executar devidamente o fornecimento descrito no objeto
supracitado, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos
para o ramo de atividade relacionada ao objeto contnatual, com
obsenvância aos prazos estipulados;
b) - Responsabilizar-se por todos os ônus e obnigaçôes concennentes à

legislação fiscal, civi1, tributária e trabalhista, bem como por todas
as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus
fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c) - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante,
quando da execução do contrato, que o represente integralmênte em

todos os seus atos;
d) - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar
os informes e esclarecimentos solicitados;
e) - Será nesponsáve1 pelos danos causados diretamente ao Contratânte
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do
contrato, não excluindo ou reduzindo essa respons abilidade a

fiscalização ou o acompanhamento pelo óngão interessado;

DE TEIIIPO: Para todas as referências de tempo será observado
o honánio de Brasí1ia e contados em dias úteis.

DEIiANDÂNTE: MUNICÍPIO DE DUAS ESTMDAS cuja Prefeita Munici
é a autoridade solicitante e a ondenadora de despesas, utiliza
recunsos orçamentánios do referido órgão para fazer face às despesa
da contratacão.



PREFETT,RA ;m#,.'P;ilt EsrRÂDAs

f) - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o
objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida autonização
expnessa do Contratante.;
g) - Manter, dunante a vigência do contrato, enr compatibilidade com
as obrigaçôes assumidas, todas as condiÇôes de habilitação e
qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando
ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

4. DAS OBRIGAçôES DA CONTRATANTE:

a) - Efetuar o pagamento reLativo ao fornecimento efetivamente
realizado, de acordo com as respectivas cláusulas do contnato;
b) - Proporcionar ao Contnatado todos os meios necessários para o fiel
fornecimento contratado;
c) - Notifican o Contratado sobre qualquen irnegulanidade encontrada
quanto à qualidade do fornecimento, exercendo a mais ampla e completa
fiscalização, o que não exime o Contratado de suas nesponsabilidades
contnatuâis e 1egâis;
d) - Designan representantes com âtribuiçõês de Gestor e Fiscal deste
contrato, nos termos da norma vigente, especial,mente para acompanhar
e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação
de terceiros para assistência e subsídio de informaçôes pertinentes a

essas atribuições.

5. DA GESTÃO E FTSCALTZAçÃO Oa eXrCUçÃO OO Coilrnaro:
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) Controlar admin ist nativamente os aspectos orçamentários e
financeiros inerentes à execução contratual no intuito de que haja seu
desdobramento de forma regular;
c) Atestar a Notâ de Empenho;
d) Verificar as regularidades fiscais
Municipal) e tnabalhista da contratada;

(Federal, Estadual e

e) Manifestan-se sobne quaisquer solicitações da contnatada, em

especial aquelãs pertinentes a valores do contrato e prazos,
submetendo-os à autoridade competente;
f) Propor à autoridade competente, de forma motivada e fundamentada
e com base nas anotações da fiscalização contratual, a abertura de
pnocesso administrativo para aplicação de penalidades ao contratado,
conforme previsto no contrato;
g) Administrar o processo de aplicação de penalidades
regulamentares no edital do pnocesso licitatório e pactuadas no
contrato;
h) Quando da proximidade do encerramento da vigêncía contratual,
consultar, em tempo hábi1, sobre o interesse da renovação e, em

havendo, promover a respectiva prorrogação;



PREFETT,RA im#.TI íTt EsrR/u,as

i) Executar lustificativa Técnica e Estudo de Compatibilidade do
Pneço que ensejarão os ajustes e/ou renovação do contrato; e
j) Informar à área nequisitante, em prazo hábil, quando prêven ou
verificar necessidade de modo pnomover acréscimos, supressões e/ou
outras alterações no objeto do contrato.
5.3. A fiscalização e o acompanhamento do cumprimento das obrigações
decorrentes do contrato, nos termos do artigo 117 da Lei ns 14.733/27,
será de competência do FiscaL do Contrato designado.
5.4. Compete, ainda, ao fiscal designado o cumprimento das seguintes

obrigações:
a) Cumprir e fazer cumprir as dÍsposições regulamentares do serviço
e as cIáusulas constantes no instrumento contratual 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,
informando ao Gestor do contnato 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 necessidade tendo como
diapasão o Termo de Refenência;
d) Efetuar a validação dos subsistemas, notificando a contratada
sobre possíveis inconsistências;
e) Avaliar os resuLtados/objetos entregues;
0 Atestar a Nota Fiscal e o nelatório de prestação dos serviços
(quantidade, modalidade de recebimento dos documentos, tarifas dos
serviços e dernais informações que se fizerem necessárias);
C) lilanter permanente vigilância sobre as obrigações da Contratada,
definidas nos dispositivos contratuais f undamentalmente quanto à

observância dos princÍpios e preceitos consubstanc iados na Lei no
L4.133/2L e suas aLtenações;
h) Receber e examinan as cníticas, sugestões e neclamações dos
usuários;
i) Relatar as ocorrências que exijam a comunicação às autoridades
de fiscalização, levando ao conhecimento do poder púbIico as
irregularidades de que tenham conhecimento referentes ao serviço
prestado;
j) Intervir na prestação do serviço, nos casos e condições
previstos em Iei;
k) Zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apunar 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 serviços
regulados, controlados e fiscalizados nas áneas delegadas a terceiros,
públicos ou pnivados, visando identificar e antecipan necessidades de
Ínvestimentos para expansão.

6. VALOR ESTII{'UD DA COilTRATAçÃO:
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PREFETT,RA im,3ltâl l3l, ÊsrRrDAs

6.1. R$ 23.942,?! (Vinte e três mil e novecentos e quarênta e dois
reais e trinta e um centavos);

6-2- A estimativa do valor a ser contretado inclui os senviços de mão
de obra e materiais necessários pana a execução dos serviços.
5.3. O valor estimado foi obtido mediante a média das cotações de
preços de mercado apresentados pelas empresas relacionadas no mapa de
preço.
6.4. 0 valor a sen proposto deverá conter a composição dos custos dos
senviços, conforme modelo de apresentação da proposta comencial -
Anexo II deste Edita] de Chamamento Púb1ico-
6.5. Nos preços acima mencionados estão incluÍdas todas as despesas
com impostos, obrigações trabalhistas, encargos sociais e demais
tributos que incidam sobre os senviços a senem contratados.

7. CONDIçõES DE PAGAI,IENTO:

7.1. O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mêdiante
processo regular, da seguinte maneira: 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
Oébitos Trabalhistas (CNDT); centificado de regularidade de FGTS-CRF;
centidão negativâ de tri.butos munÍcipais, estaduais e federais.

8. DOTAçÃO ORçAIIEilTÁRIA:
8.1. Os recursos para a realização deste serviço estão previstos na
seguinte dotação orçamentária:
Recursos próprios do Município de Duas Estnadas:
07.oo - 70.301.2007.2030 - 500. - 3.3.9a.30.o1.

9. VIGÊNCIA:
9.1. O contnato terá vigência de 02 (dois) meses, contado a partir da
data de sua assinatura.
9.2. O empenho de dotações orçamentárias suplementares até o Limite
do seu valon corrigido não caracteriza alteração do mesmo, podendo ser
negistnado por simples apostila, dispensando a celebnação de
aditamento.

10. DO REAJUSTE DO PREçO:
10.1. O reajuste contratual poderá ocorrer após o prazo de 72 (doze)
meses, a partir da data da assinatura do contrãto.
LO.2- A Contratada deverá pleitear o reajuste até ã data da prorrogação
de prazo seguinte, sob pena de configuração de preclusão lógica.
10.3. Pana o neajuste será aplicado o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA, fornecido pelo IBGE.
70.4- O reajuste do preço deverá ser apresentado em Fatura/Nota fiscal
complementar. Enquanto não divulgado o Índice correspondente do mês



pREFErruRÀ irm,3i-"lfliit ESTRADA'

em que os serviços forem executados, o reajuste será calculado de
acordo com o último Índice conhecido, cabendo a correção de cá1culo
quando publicado o índice definitivo.

11. DO ACRÉ5CD,!O (xJ SUPRESSÃO:
11.1. No interesse da Adninistração do MunicÍpio, o valor inicial
atualizado da contratação poderá ser aumentado ou suprimido até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento), com fundamento no art. 125
da Lei 74.133/27-
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 exceden o limite
estabelecido nesta condição, exceto as supressôes resultantes de
acordo entre as partes.

12. DA APRESENTAçÂO DOS ÍX)CI'IIENTOS DE HABILITAçÃO:
12.1 Habilitação 3urídica
a) Registro comercial, no caso de empresa individual.
b) Ato constitutivo, estatuto ou contnato social em vigor,
devidamente negistnado, em se tnatando de sociedades comenciais, e no
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de
seus administradores.
c) Decrêto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autoni.zação
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 dinetoria em exercÍcio.
e) O contrato social e suas alteraçõês, quando possÍve1, deverão
constan a denominação social e identificação do (s) ramo (s) de
atividade (s) da empresa, o gual deverá ser compatÍvel com o objeto
licitado.
f) Os pnoponentes gue tenham como ato constitutivo o ESTATUTo,
que o apresente juntamênte com a última ata que eLegeu sua diretoria
ou administ nadores .

12.2. Regularidade Fiscal
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional. de Pessoas lurídicas
no Ministério da Fazenda (cNPl).
b) Quando fon o caso:
b.1) Prova de inscrição no Cadastno de Contribuinte Estadual, nelativo
ao domicÍIio ou sede do proponente, pertinente ao ramo de atividade e
compatíveI com o objeto da presente dispensa de licitação *(no caso
de empresas dos setores do comércio, indústria e serviços de transporte
íntermunicipal e interestadual).
b.2) Prova de inscrição no cadastro de Contnibuinte Municipal, nelativo
ao domÍcÍlio ou sede do proponente, pertinente ao nano de atividade e

6
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PREFEITURA if,'{ICIPAL DE IX]AS ESTRÂDAS

compatívêl com o objeto da presente dispensa de licitação ou Alvará
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 Secnetaria da Receita Federal, da sede do
proponente, ou outra equivalente, na forma da Lei.
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante
apnesentação 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 Centidão Negativa de Débito, expedida pela Secnetaria
Municipal da Fazenda, do domiciLio ou sede do pnoponente, ou outra
equivalente, na forma da Lei.
f) Prova de regularidade reLativa à Seguridade Social (INSS) ou
ao Fundo de Garantia por Tempo de ServiÇo (FGTS), mediante apresentação
de Certidão Negativa de Débito, demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais.
g) Prova de regulanidade penante â lustiça do Trabalho (CNDT -
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas- Lei n" 72.MO/2O7L).
12.3 Qualificação EconômÍco-Financeira
a) Certidão negativa de falência ou concordata, recuperação
judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede
do proponente.

13. DA Q{JALIFICAçÃO TÉCNICA:
13.1 A empnesa licitante deverá apresentâr atestado de capacidade
técnica, fornecido por pessoa jurÍdica de Direito Púb1ico ou de Direito
Privado, comprovando ter realizado atividade compatíve1 e pertinente
ao objeto da presente dispensa de licitação.

14. DAS DTSPOSTÇõES FrMrS:
74.1 É vedada a subcontratação parciat ou total, do objeto contratado,
não podendo a contratada transferir a outrem a sua execução.
74.2 Os casos omissos serão resolvidos pelo contratante à 1uz das
disposiçôes constantes na Lei de n.s 74.733/27, dos princÍpios do
direito púbIico e, s ubsidia riamente, com base em outnas nonmas
jurídicas que sirvam ao suprimento de eventuais lacunas.
74.3 As comunicaçôes entre as partes serão feitas exclusivamente por
escnito, entregues sob protocoLo ou com recibo de entrega.
14.4 Fica eLeito o Foro do MunicÍpio de Guarabira - PB como único
competente para conhecimento e decisão de quaisquen questões oriundas
do pnesente Termo de Referência.

Duas Estradas - PB, 31 de Outubro de 2022.

@í,



ESIÂIX) OÂ PÂRAÍBA
PREFEINNA Í{'IICÍPAL DE UNs ESTUIDAS

ANEXOS AO EDITAL DE CHA!4AI4ENTO

Anexo I - Especificaçôes
Anexo II - Modelo da Proposta
Anexo IfI - l4inuta do Contrato

@



ESTÂDO DA PANÂÍBÂ
PREFEITURÂ iI'IICIPAL DE II'AS ESTRÂDAS

ANEXO r - DISPENSA No 06025/2e22 LEt 1,4.73312921,

ESPECIFICAçõES

1.0. DO OBIETo
1,1. Constitui objeto deste Processo de Dispensa de LicitaÇão:
Aquisição de materiais hospitalares destinado ao Fundo Municipal de
Saúde de Duas Estradas - PB.

2.0. ]USTIFICATIVA
2.1. Considerando as necessidades do ORC, tem o presente termo a
finalidade de definir, técnica e adequadamente, os pnocedimentos
necessários para viabilizar a contratação em te1a. As caractenísticas
e especificações do objeto ora licitado são:

c(brco DISCRII.UIAçÂO QlrÂrrÍTDADE P. u{rrÂRro P. ToraL

07 2.749,OO a9.521,Oà

07 631,33 4.4t9,3L

Total 23.942,31

OL Cama Fawler em aço con grade

lr{ÍÍrÂIrE

e rodÍzios Und

g2 Colchão hospitalar O-33 com napa e zÍper Und
adulto 1,9Ox9O cm

3.O. OBRIGAçõES OO CONTRATATX)

3.1. Responsabifizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à
legislação fiscal, civi1, tributária e trabalhista, bem como por todas
as despesas e compromissos assumidos, a qualquer tÍtulo, perante seus
fornecedones ou terceiros em razão da execução do objeto contratado.
3.2. Substituir, arcando com as despesas decornentes, os materiais ou
serviços que apresentarem alterações, deteriorações, impenfeições ou
quaisquen irregularidades discrepantes às exigências do instrumento
de ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou
pagamento.
3.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da
contratação, salvo mediantê prévia e êxpnêssa autonização do
Contratante.
3.4. Manten, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos
hábeis, em compatibilidade €om as obrigações assumidas, todas as
condiçôes de habilitação e qualificação exigidas no respectivo
processo licitatório, apresentando ao Contratante os documentos
necessários, sempre que solicitado,
3.5. Emitir Nota Fiscal conrespondente à sede ou filia1 da empnesa que
apresentou a documêntação na fase de habilitação.
3.6. Executar todas as obrigaÇôes assumidas com observância a melhor
técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos
legais, nonmas e especificações técnicas correspondentes .



PREFETT,RÁ iHril.tâf;nt E'TRADA'

4.O. DIO CRTTÉRIO DE ACETTÀBILTDADE 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 ta1 situação, não sendo possíve1 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
desconsideração do item.
4.2. Salienta-se que tais ocorrências não desclassificam
automaticamente a proposta, quando for o caso, âpenas o item
correspondente.
4.3, O valor estimado que o ORC se propõe a pagar pelo objeto da
presente dispensa - Valor de Referência -, que representa o somatório
total dos preços relacionados na nespectiva planilha dos serviços a

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

5.O. IIODELO DÂ PROPOSTA

5.1. É parte integrante deste Edita1 de chamamento Público o modelo
de proposta de preços correspondente, podendo o licitante aprêsentar
a sua proposta no próprio modelo fornecido, desde que seja devidamente
preenchÍdo, conforme faculta o instrumento convocatório - Anexo II.

t Jn ,to^s d-t^

Centrat de Coútrataçôes Municipais

10

@



ESÍADO DÀ PÂNÂÍBÂ
PNEFEITURA IiI'ICIPÂL DE DI'IS ESTR,ADAS

AIIEXO IT - ilOELO DE PROPOSTA

DrspENsA No ep02512022 LEt t4.t3rl2g2L

PROPOSTA

REF.: DfSPEI{SANa í,í,í,.2512022 LEI t4.t33l20.2l

oBJETo: Aquisição de materiais hospitalares destinado ao Fundo
Municipal de Saúde de Duas Estradas - PB.

PROPONENTE:

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

epígrafe, apnesentamos proposta conforme abaixo:

c(br@ DrscRrirrMçÃo

Ol cama Fawle. em aço colr grade e rodízios

02 Colchão hospitalar D-33 coir napa e ziper
cm

VALOR TOTAL DA PROPOSTA . R$

PRMo: 02 (dois) meses.

PAGAMENTO: Após trinta dias.
VALIDADE DA PRoPOSTA: 60 (sessenta) dias.
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ESTÀDO DÀ PÀRÀIBÀ
PREFEIII'RÀ MT'NICÍPÀI DE DIIÀS BSTRÀ,DÀS

ÀTIEXO III - MI}IIÍDÀ DO CONIIBÀTO

DrspENsÀ N" ooo25/2022 rar !Ío u.133,/2021

cotrrB,Aro N" ..../,..
TERMO DE CONTRÀTO
DUAS ESTRÀDÀS E
DISCR]MINÀDO NESTE

QUE ENTRtr 51 CEIJBRÀM A PREFEITURÀ MUNICIPAI DE

PÀRÀ EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONFORME
INS?RTJ}4EN?O NÀ FOR}.íÀ ÀBÀIXO:

Pê1o prêsêntê instrumênto particular de contrato, de um lado PREFEITORÀ I@NICIPÀr. DE DIrÀS
ESERÀD,ÀS - Rua do Comércio, 23 - Centrô - Duas Estradas - PB, CNPJ n" 08.787.01210001-10, nêste
ato representada pela Prêfej-ta Joyce Renally Felix Nuâes, Brasilêira, Softeira, Funcionaria
Publica. resadente e dooiciliada na Fazenda São Francisco, SN - Zona Rural - Duas Estradas -
PB, CP[. no 090.407.504-40, Carteira de Identidade n" 3.5?0.572 SSP, dorâvante simpfesmênte
CoNTRÀTÀNT, ê do outro -Iado ... CNPJ n"

neste ato rêp.êsêntado pôr .... lêsidentê ê domiciliado na ....,
-.., CPF no . -.... . . ., Cârtêira dê Idêntidade Do . . . ., doravantê

simplêsmênte CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o prêsênte contrato, o quâl-
sê rê9êrá pêlas cláusulas ê condiçôes seguintes:

CLÁU$'LÀ PRITGIRÀ - DOS ÊOTTDàUEIÍTOS:
Este contrato decorre da Dispensa de LicitaÇáo n" OOO25/2022, processada nôs têrmos da Lei n"
74.133/2021; Dêcrêto t un.icipaL n" 6'7 /2022; e legislaÇão pertinente, consideradas as alteraÇões
postêriorês das rêfêridas normas, às quais os contrâtantês êstâo sujêitos como tâlróém às
cLáusufas deste contrato.

cr.iiustEÀ SEGoNDà - Do oBirGro:
O prêsêntê contrato, tem po! objeto: Àquis.iÇâo dê materiais hospitalares dêstinado ao El,rndo
Municipal de Saúde de Duas Estradas PB.

O sêrviÇo deverá ser executado riqorosamêntê de acordo com as condiÇões expressas neste
instnmento, proposta apresentadâ, especificáções técnicas correspoildêntês, procêsso dê Dispensa
dê ticitaÇão ^" OOO25/2O22 Lêi n' 14.133/2021 e instruÇôes do Contratante, documentos esses que
ficêm fazêndo partês tntegrantes do presentê contrato, indêpêndênte de transcriÇão; ê sob o
regime de empreitada por prêÇo unitário.

cr.Áust LÀ rERcErRÀ - Do vÀroR E PRaços:
o valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de RS .-- (...)-
Represenlâdo por: .,- x R§ .,.

cLiít sul.À Qt ARtÀ - Do REÀin sràttlEtsTo Elí sENEÍDo EsTRrEo:
Os preÇos contlatados sãô fixos ê irrêajustáveis Iro prazo dê r]m ano.
Dentlo do plazo de vigência do contrato e mediante sôlicitaÇão do Contratado. os prêços poderão
soffe! rêajustê após o interregDo dê um ano, na mesna proporÇão da variaÇão verificada no IPCÀ-
IBGE acumulado, tomando se por base o mês do orçanento estjrado, exclusivaaente para as
obrigaçôes iniciadas e concfuidas após a ocorrência da anualidade.
Nos reajustês subsêquentês ao prireiro, ô interrêqío minimo de um ano aerá contado a partir dos
efeitos financeiros do ú1timo reajLtste.
No caso de atraso ou não divulgaçâo do índice de reajustamênto, o Contratante paqará ao Contratado
a impoltância calculada pela última variaÇão conhecida, Iiquidando a difêrênça correspondente
tão logo sêja divulgado o indicê dêfinitivo. Fica o Contratado obrigado a apresêntar memória dê
cálculo rêfêrente ao reajustamento de preÇos do vafor rêmanêscêntê, semprê quê este ocorrer.
Nas afêriçõês finais, o índicê util.izado para reajustê será, obrigatoliêmênte, o definitivo.
Caso o índicê estabelecido para rêajustamento venha a ser extinto ou de qualquer fotÍna não possa
mais sêr utiLizado, será adotado, em substituição, o que vier a sêl determinado pêla legislaÇeo
então em viqor.
Na ausência dê prêvisão legaL guanto ao indice substituto, as partes elêgerão novo índice
oficial, para reajustamênto do preço do valor rêmanescente, pôl mêio de termo aditivo.
O rêajustê podêrá ser realizado por: apostilamênto.
o prazo para resposta ao pêdido de restabelecimênto do eguilibrio econômico-financeiro, quando
for o caso, sêrá de até 1 (um) mês, contado da data do fornecimento da documentaÇáo comprobatór:ia
do fato imprêvislvel ou prêvisivêI dê consequência incalcufável, observadas as disposições dos
Àrts. 124 a 136, dâ Lêi 14.133/27

cLriust,I,À Q(,rlrrÀ - DÀ DorlÇão:
Às despesas corrêrâo por contâ da sêqrinte dotaÇão, constante do orÇamênto vigente:



Recursos Próprios do Município de Duas Estrada§:
07.00 - 10.301.2001.2030 s00. - 3.3.90.30.0r..

cr,Áusun srxEÀ - Do PÀcÀlcx:lp:
o pâgamêntô sêrá efêtuado mêdiantê procêsso rêqu.lar e em observância às normas e procêdirentos
adotadôs pelo Contratante, bêm como as disposiçõês dos Àrts- 141 a 146 da têi 14.133/21; da
sêguinte manêira: Para ocorrêr no prazo dê trinta dias, contados dô pêriodo dê adinplemento-

cr.Áusur.e sÉtnra - Dog pRÀzos E DÀ vrdNcrÀ:
os prazos úáxijtros de inicio dê etapas de execuçâo e de conclusão do objeto ora contlatado, quê
admitem prorrogaÇâo nas condiÇões e hipóteses previstas na ],ei 14.133/2021, estão abaixo
indicados ê sêrão considêrados da assinatura do Contrato:

Entrega: Iftediata -

À vigência do ptesente coDtrato será determinada: 02 (dois) meses, considerada da data de sua
assinatura, podenclo ser prorrogada, nas hipótêsês ê nos temos dos Àrts. 105 a 114, da Lei
74.733/21.

coÁosúI,À orrÀ'rrÀ - DAs oBRrcÀÇõEs Do coNERl:ItNtE:
a) - Efêtuar o pagamênto relativo ao fornêcimênto efetivamente realizado, dê
rêSpectivas cláusulas do contrato;
b) - Proporcionar ao Cootratado todos os mêios necessários para a fief êxecuÇão
contratado;
c) - Notificar: o Contratado sobrê qualquer irreg:ularidàdê encoÍrtrada quanto à qualidade do
fornecimento, exêrcendo a mais ampla ê completa fiscalizaçâo, o que não êxime o Contratado de
suas lesponsabilidades contratuais ê legais;
d) _ Designar lepresentantês com atribuições dê Gêstor e Fiscal destê contrato, nos termos da
norma vigentê. especiahente para acompanhar e fiscalizar a sua execuÇão, respectivamente,
pertnitida a contrataÇâo de terceiros para assistência e subsídio de informaÇõês pertinêntês a
êssas ataibuiÇões.

cuíusnr.e NorB - Dà.9 oERrGÀçõEs Do coNTRÀ:rÀDo:
a) _ Executar devj"daÍentê o fôrnecimento dêscrito no ôbjêto supracitado, dêntro dos mêlhoiês
parâmêtlos de qualidadê estabêIêcidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual,
com observâocia âos prazôs estipulados;
b) - Rêsponsabilj-zar-se por todos os ômrs e obrigações concerneÍttes à legislaçâo fiscal, civil,
tributária ê trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a quafquer
titulo, perante seus fornêcêdorês ou terceiros em razão da êxêcuÇáo do objelo contratado;
c) - Mantêr preposto capacitado e idônêo, acêito pelo Contratante, quando da êxêcuÇão do
contrâto, quê ô represente intêgrafmêntê em todos os seus atosi
d - Pêrirlitir ê faci.Litar a fiscalizaçâo do Contratante dêvendo prestar os informes e
êsclarecimentos solicitados;
e) - Será responsáve1 pefos danos causados dirêtamêntê ao Contratantê ou a terceiros, dêcorreÉtês
de sua cufpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidadê
a fiscalização ou o acompanhêmênto pelo órgão interessado;
f) _ Não ceder, transferir ou su.bcontratar, no todo ou em parte, o obieto destê instrumênto,
sêm o conhecirento e a devida autorização êxprêssa do Contratante;
g) - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assrurlidas,
todas as condições de habilitaÇão e guaLificação exigidas no respêctivo procêsso licitatório,
apresentando ao Contratantê os documentos necessários, sêmprê quê sôIicitado.

cl,Áusu!À oÉcnq, - DÀ àrIERÀçÃo E ExrDrÇÃo:
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificatiwa, unilatêralmêntê pêIo Contratantê
ou por acordo entre as partes, nos casos ê condiçôês previstas nos Àats. 124 a 136 ê sua
extinção, fomalmênte motivada úos autos do processo, assêgurados o contraditório e a amp-Ia
defesa, ocorrerá nas hipótesês ê disposiçôes dos Àrts- 137 a 139, todos da Lei 14.133/21
Nas altêraÇôês unilaterais a ç[rJe se refere o inciso I, do caput do Àrt. 124, da Lei 14.133/21,
o Contratado se!á obrigado a acêitar, nas Ílêsmas condições contratuais, acréscimos ou suprêssôês
quê sê fizerem nos serviÇos, de até o respectivo lirrlitê fixado no Àrt. 125, do mesmo diploma
legaI, do valor inicial atuafizado do contrato- Nenhum acréscimo ou supressào poderá exceder o
ljrite êstabefecido, salvo as suprêssõês rêsultantês de âcordo cêlêbrado entre os contratantes.

CLI{USUI.À DÉCDTÀ PR,IIíEIRÀ . DO RECEBIUEIÍTO:
Executada a presente contratação e observadas as condiçõês de adimplemento das obrigaÇões
pactuadas, os plocêdimêntos ê condiçõês para recêber o sêu objêto pêIo contratantê obedecêrão,
conforme o caso, às disposiÇõês do Àrt. 140, da Lei 14.133/21.
Por se tratar de sêrviÇo, a assinatura do têrmo dêtâIhado dê rêcêbimênto prowisório, se dará
pelas partes, quando verificado o cumprijtrênto das êxigências dê caráter técnico, até 15 (quinze)
dias da comunicâção êscÍita do Contatado. No caso do têrmo dêtafhado dê recebj-&ento defj.nitivo,
será emitido e assinatura pelas partes. apenas após o decurso do prazo de observaçáo ou vistoria,
quê comprove o âtendimento das exiqências contratuais, não podendo esse plazo sêr superior a 90
(noventa) dias, salvo em casos êxcepcionais, dêvidamêntê justificados.

cTJTTsuT.a DÉCD,A sEGÚIoÀ - DàIi PENãIDÀDES:
O Contratado será responsabili zado adnrinistrativamente, facultada a defesa no plazo legaL
intêressado, pelas infraçôes prêvistas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão apl.icadas,
fonna. condiÇões, regras, prazos e procêdimêntos dêfinidos nos Àrts. 156 a 163, do mêsmo dipl

âcordo com as

do fornecimento

do
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@



Iega1, as seguintes sançóes: a - advertência aplicada exclusivamente pêIa infraÇão administrativa
de dar causa à inexecuÇâo parcial do contrato, quando nâo sê justificar a imposiÇâo de pênalidadê
mais grave; b - multa de úola dê 0.5* (zêro virgnr.la cinco por centô) aplicada sobre o valor do
contlatô. por dia clê atraso injustificado na execuÇáo do objeto da contratâÇâoi c - mu]ta dê
1Ot (dez por cênto) sobrê o valor alo contrato pôr qualquer das infraÇões administrat-ivas
pr:evistas no referido Art. 155; d - impedilnento de ficita! e côntatar no â.mbito da AaL[inistraÇão
pública direta ê indirêta do entê fêdêrativo que tivêr âplicado a sanÇão, pelo prazo de dois
anos. aplicâdá âo rêsponsáveI pêlas infraÇões adninistrativas prev.istas nos incisos 1I, fII,
Iv, v, vI e vII do caput do rêferido Àrt. 155, quando não se justificar a imposiÇão de penalidade
mais grave; e - dêclaração dê inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Àdministlação
Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo dê cinco anos, aplicada ao
responsável pelas infraÇõês administiativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput
do referido Àrt. 155, bêm êomo pêlas infrações administrativas prêvistas nos incisos rr, rrf,
IV, V, Vf ê VII do caput do mêsmo artigo que justifiquem a ilnposiÇâo de penalidade mais grave
que a sanÇão referj.da no S 4'do referido A!t. 156; f - aplicaÇãô cumulâda dê outlas sanÇões
previstas na Lêi 14.133/21.
Se o valor da multa ou indenizaÇâo devida não for rêcolhido no prazo de 15 dias após â comunicâçào
ao Contratado. será automaticamentê descontado da prijnêira parcela do pagamento a que o
Contratado vier a fazer jus, acrescado de juros moratórios de 18 (um por cento) ao mês, ou,
quando for o caso. cobrado judiêialmente-

cUfu,sUIÀ DÉCD,TÀ TERCGIRÀ - DÀ coíPETÍsÀçÀo FINãNCETRÀ:
Nos casos dê êvêntuais atlasos dê pag:âÍIênto nos têroos dêstê instr:Dmênto, e desdê quê ô Contrâtado
nâo tênha concorrido de âIguma forma para o atraso, será a&flitida a compensaÇão financeira,
devida desde a data limite fi.xada para o pagamento até a data correspondente ao efêtivo pagamêoto
da paicêIa- os encarqos horatórios devidos em razão do atraso no pagaaento sêaão calculados com
utilizaçâodasêguintêfórmula:EM:NxVPxI.orde:EM=encarqosmoratóriôs;N-númerode
dias êntrê a data prevista para o pagamênto e a do êfêtivo pagênênto; VP : valor da parcela a
sêr paga; e I - índice de compênsaçâo financêira. assim apurado: r = (Tx + 100) :365, sêndo Tx
= pêrcêntual do IPCÀ-IBGE acumulado nos úItimos doze mêses ou, na sua fa1ta, r]m novo índicê
adotado pefo Governo Federa] gue o substitua. Na hlpótese do rêfêrido Índicê estabelecido para
a compênsaÇão financêira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa nais sê! utilizado,
será adotado, êm substituiÇáo, o que vier a sêr dêtêrminado pêIa fegislação então em vigor.

cüíosulÂ DÉcrt{A euÀRÍÀ - Do FoRo:
Pâra dirimir as quêstôês dêcorrentes dêste contrato. as partes êIêgem o Foro da Comaaca de
Atâtuna.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrâdo o presentê contrato em 02
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

DUAS ESTRÀDAS - PB, . .. dê

,I'ESTEMUN}IÀS PELO CONTRÀTANTE

PEIO CONTRÀTÀDO

(duas) vias, o qual vai

,....., dê .....



DúRI0 0FICIAJ,Do MT,NICÍPIo DE DUAS ESTMDAS
Criado pela Lei Municipal n" 4212000, de 21 de dezembro de 2000.

Duas Estradas/PB 0l de Novembro de 2022

ÂVTSO DE CH'IIIÂIIIEI{TO PÚBLICO PÂRA COI{TRÂTAçÀO DIRETA
DISPEIT|SA No oí,p.25129,22 LÉI t4.t3312o2L

A Pnefeitura Municipal de Duâs Estnadas - pB, através da prêfeita do
MunicÍpio de Duas Estradas - PB, no uso das suas atribuições e com
fundamento na Lei ns 14.!33/2021, art. 75, §3e e no Decreto Municipal
ne 67 /2O22, ant. 11, convoca as empresas intenessadas em fornecen o
seguinte oBlETo PoR r{Ero DE DISPENSA DE LICITAçÃO Eü RAZÃO DO VALOR:
Aquisição de materiais hospitalares destinado ao Fundo Municipal de
Saúde de Duas Estradas - PB.
PRAZO DE ENTREGA DAs PROPOSTASI 04/77/2022.
ElilAI L PARA ENVIO DAS PROPOSTAS: prefeituradeduasestradas. pbg$taiI. com.
0 termo de referência e demais infonmações podem ser baixados
diretamente no link disponibilizado logo abaixo desta publicação.

Duas Estnadas - PB, 31 de Outubro de 2022.
]OYCE RENALLY FELIX NUNES

PREFEITA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS - PB

Link para baixar Edital:
https : //www. duasestradas. pb. gov. brledital/edital - de - chamamento -
publico- dispensa - n -00025 -2O22-lei-n-14-!33-202L/

Rua do Comércio, 23, CentÍo, Duas Estradas/PB - CEP: 58.265{00
Tel: (83) 3265 1030 - E-mail: prefeitura@duãsestradas.pb.gov.br
cNPJ: 08.787.012l00O1-10


