
ESTÂI'O DA PÂNÀÍBA
PREFEITURA ÍifiICIPÂL DE Í'I.lÀS ESTRADÀS

avrso DE cHÂnAnENTo púBlrco pARA coI{TRATAçÃo otRrra
DrspENsA No 0po.2612022 LEt L4.L33l2O2t

A Prefeitura Municipal de Duas Estradas - PB, atnavés da Prefeita do
MunicÍpio de Duas Estradas - PB, no uso das suas atribuições e com
fundamento na Lei ns 74.L33/ 2O21, art. 75, §3e e no Decreto Municipal
ne 67 /2O22, ant. 11, convoca as empnesas interessadas em fornecer o
seguinte oBlETo PoR írtEIO DE DISPENSA DE LTCITAçÃO Elt RÂZÃO tx) VALOR:
Aquisição de água potável destinada à Secretaria de Agnicultura e Meio
Ambiente da Pnefeitura Municipal de Duas Estradas - PB.
PRAZO DE ENTREGA DAS PROFOSTAS: 17/17/2022.
EttiÂIL PARA EinIO DAS PROPOSTAS: prefeituradeduasestradas. pbQgrnail. com.
O termo de referência e demais informaçôes podem ser baixados
dinetamente no link disponibilizado logo abaixo desta publicação.

Duas Estradâs - PB, 08 de Novembto de 2022.
]OYCE RENALLY FELIX NUNES

PREFETTA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS - PB

CHAÍiiAI{ENTO PÚBLICO

PREÂ}TBULO

O ltuNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS, inscrito no CNPI sob o ne
08.787.O72/OOO7-|O, através dâ PREFEITA MUNICIPAL, tonna público que
fará contratação mediante o procedimento de DISPENSA DE LICITAçÃO,
com fundamento no art. 75, inciso II, da Lei ne 74.133 / 2027,
obietivando a contnatacão do obietio adiante descrito:

CBIETO: Aquisição de água potáveI destinada à Secnetaria de Agricultuna
Ca Prefeituna Municipal de Duas Estradas - PB.

RECEBTüENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 1U11 /2022 às !7:AO horas. HORÁRIO DE

BRASÍLIA
E-ilATL PARA ENCAIIIINHAIIENTO DAS PROPOSTAS:
pnefeit u radeduasêst radas . pb@gmail . com
Responsáve1 (a) : Central de
Contratações ttlunicipais (CCltl)

Contato: (83) 99158-0654

LEGISLAçÃO APLICÁVEL: Lei Federal ns. !4.133/2021, Decreto Municipal
ne 67, de 14 de junho de 2022.

It{FoRl,lAçôES ADrcIOiüus: O edital e seus anexos encontram-se disponíveis
no link do Diário Oficial ou poderá ser solicitado através do e-mail
de recebimento de propostas.
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DE TEttlPO: Para todas as referências de tempo será observado
o horário de BrasíIia e contados em dias úteis.

DE!4ANDAI{TE: MUNrCÍPrO DE DUAS ESTMDAS cuja Prefeita Municipa
é a autoridade sol"icitante e a ordenadora de despesas, utiliza
necursos onçamentários do referido órgão para fazer face às despesa
da contratação.

ESTÂDO DÂ PÂRAiBÀ
PREFEIIURÂ r{ ICPÂL DE ÍX.iÂS ESTRADÂS

1. ]USTIFICATIVA E FUNDAIIIEilTAçÃO:
1.1. O Município de Duas Estradas - PB, pessoa jurÍdica de direito
público interno, tendo por finalidade exercer a representação do Poder
Executivo Municipal e exercêr outras atribuições especialmente
designadas na Lei Orgânica do MunicÍpio.
1.2. O MunicÍpio de Duas Estradas - PB necessita da aquisição de água
potável para o abastecimento da população da zona rural do Município,
uma vez que nesta não tem senviço de abastecimênto de água e esgoto.
1.3. Assim, o Município necessita desse fornecimento pon se tratar
de serviço essencial para a manutenção do abastecimento à população
da zona rural do Município.
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 2O21
e pelo art. 11 do Decreto Municipal ne 67, de 14 de junho de 2022, EM

RAZÃO DO VALOR.

2. DESCRIçÃO DETALHIDA DO OB]ETO:
2.1. Aquisição de água potável destinada à Secretaria de Agricultura
e Meio Ambiente da Prefeitura Hunicipal de Duas Estnadas - PB.

3. OBRIGAçõES DA CONTRATADA:

a) - Executar devÍdamente o fornecimento descrito no objeto
supracitado, dentro dos melhones parâmetros de qualidade estabelecidos
para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com

observância aos prazos estipulados;
b) - Responsabiliza r - se por todos os ônus e obrigações concernentes à
legislação fiscal, civil, tributária e trâbalhista, 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 contnato, que o represente integralmente em

todos os seus atos;
d) - Permitir e facilitan a fiscalização do Contratante devendo pnestar
os informes e esclarecimentos solicitados;
e) - Será responsáve1 pelos danos causados diretamente ao Contrãtante
ou a terceiros, decornentes de sua culpa ou dolo na execução do
contrato, não excfuindo ou reduzindo essa responsabilidade a

fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
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f) - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o
objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização
expressa do Contrâtante;
g) - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com

as obrigações 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 nelativo ao fornecimento efetivamente
realizado, de acordo com as respectivas cláusulas do contrato;
b) - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel
fornecimento contratado;
c) - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada
quanto à qualidade do fornecimento, exercendo a mais ampla e completa
fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades
contratuais e legais;
d) - Designar representantes com atrÍbuições de Gestor e Fiscal deste
contrato, nos termos da norma vigente, especialmente pana acompanhar
e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contnatação
de terceiros para assistência e subsídio de infonmações pertinentes a

essas atribuições.

s. DA GESTÃO E FTSCALTZAçÃO Oa SXECUçÃO OO CoilrmrO:
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 relatónio mensal nesultante da prestação dos serviços;
b) Controlar adminÍstnativamente os âspectos orçamentários e

financeinos 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
Municipal) e trabalhista da contratada;

(Fedenal, Estadual e

e) Manifestar-se sobre quaisquer solicitações da contratada, em

especial aquelas 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
processo administrativo para aplicação de penalidades ao contratado,
conforme pnevisto no contrato;
g) Administrar o processo de aplicação de penalidades
regulamentares no edital do processo licitatório e pactuadas no
contrato;
h) Quando da proximldade do encerramênto da vigência contratual.,
consultar, em tempo hábi1, sobre o interesse da renovação e, em

havendo, promover a respectiva prorrogação;
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i) Executar lustificativa Técnica e Estudo de Compatibilidade do
Preço que ensejarão os ajustes e/ou renovação do contrato; e
j) Informar à área nequisitante, em prazo hábiI, quando prever ou
verificar necessidadê de modo promover acréscimos, supressões e/ou
outras alterações no objeto do contrato.
5.3. A fiscalização e o acompanhaínento do cumprimento das obrigações
decorrentes do contrato, nos termos do artigo 117 da Lei ne !4.]..33/2!,
será de competência do Fiscal do Contrato designado.
5.4. Compete, ainda, ao fiscal designado o cumprimento das seguintes

obrigaçôes:
a) Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço
e as cláusulas constantes no instrumento contnatual pactuado;
b) Acompanhan e fiscalizar as condiçôes de execução do contrato de
modo a fomentar seu cumprimento na estrita legalidade;
c) Registrar todas as ocorrências quafitativas e/ou quantitativas,
informando ao Gestor do contrato sobne infrações e/ou discrepâncias
que necessitem de ajustes no pacto para 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 incons istências;
e) Avaliar os resultados/objetos entregues;
0 Atestar a Nota Fiscal ê o nelatório de prestação dos serviços
(quantidade, modalidade de recebimento dos documentos, tarifas dos
serviços e demais informações que se fizerem necessárias)j
g) Manter permanente vigilância sobre as obrigações da Contratada,
definidas nos dispositivos contratuais fundamentalmênte quanto à
observância dos princípios e preceitos con s ubstanciados na Lei n"
74.]^33/27 e suas a lterações;
h) Receber e examinar as crÍticas, sugestões e reclamações dos
usuários;
i) Relatar as ocorrências que exijam a comunicação às autoridades
de fiscalização, levando ao conhecimênto do poder público as
irregularidades de que tenham conhecimento referentes ao serviÇo
pnestado;
j) Intervir na prestação do serviço, nos casos e condições
previstos em 1ei;
k) zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e
solucionar queixas e reclamações dos usuários, que serão
cientificados, em até 36 (trinta) dias, das pnovidências tomadas; e
l) Acompanhar a evolução e tendência das demandas pelos serviços
negulados, controfâdos e fiscaLizados nas áreas delegadas a terceiros,
públicos ou privados, visando identificar e antêcipar necessidades de
investimentos pana expansão.

6. VALOR ESTII4'TTD DA CONTRATAçÃO:
6.1. R$ 24.W,oo (vinte e quatro mil reais)j
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6.2. A estimativa do valor a sen contratado inclui os serviços de mão
de obra e materiais necessários para a execução dos serviços.
6.3.0 vaLor estimado foi obtido mediante a média das cotações de
preços de mercado apresentados pelas empresas relacionadas no mapa de
preço.
6.4. O valor a ser proposto deverá conter a composição dos custos dos
serviços, conforme modelo de âpnesentação da proposta comercial -
Anexo II deste Edital de Chamãmento Púb1Íco.
6.5. Nos preços acima mencionados estão incluídas todas as despesas
com impostos, obrigações trabalhistas, encargos sociais e demais
tributos que incidam sobre os serviços a serem contratados.

7. CONDIçÕES DE PAGAT{EÍ{TO:

7.L. O pagamento será efetuado na Tesourania do Contratante, mediante
processo regular, da seguinte maneira: Pâna ocorren no prazo de trinta
dias, contados do perÍodo de adimplemento.
7.2. A nota fiscal somente será aceita se nela estiven discriminado
detalhadamente o objeto do serviço prestado no período, devendo ainda
estan acompanhadâ dos seguintes documentos: certidão negativa de
Débitos Tnabalhistas (CNDT); certificado de regularidade de FGTS-cRF;
certidão negativa de tributos municipais, estaduais e federais.

8. DOTAçÃO ORçAT{ENTÁRIA:
8.1. 0s recursos para a nealização deste senviço estão previstos na
seguinte dotação orçamentária:
Recursos próprios do Município de Duas Estradas:
12.OO - 20.606.2007.2053 - 5o,0. - 3.3.90.30.OL.

9. VIGÊilCIÂ:
9.1. O contrato terá vigência de 01 (um) mês, contado a partir da data
de sua assinatuna.
9.2. o empenho de dotações orçamentárias suplêmentares até o limite
do seu valor corrigido não caracteriza alteração do mesmo, podendo sen
registrado por simples apostila, dispensando a celebração de
aditâmento.

10. DO REAIUSTE DO PREçO:
10.1. O reajuste contratual poderá ocorrer após o prazo de 12 (doze)
meses, a partin da data da assinatura do contrato.
70.2. A Contratada deverá pleitêar o reajuste até a data da prornogação
de prazo seguinte, sob pena de configuração de preclusão lógica.
10.3. Para o reajuste será aplicado o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA, fornecido pelo IBGE.
]r0.4. O reajuste do preço deverá ser apnesentado em Fatura/Nota fiscal
complementar. Enquanto não divulgado o Índice correspondente do mês

em que os serviços forem executados, o reajuste será calculado de



a)
b)
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acordo com o ú1tino Índice conhecido, cabendo a correção de cáfculo
quando publicado o Índice definitivo.

11. DO ACRÉSCil4o 0U SUPRESSÃO:

L1.1. No interesse da Administração do MunÍcÍpio, 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 14.\33121.
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 nesultantes de
acordo entre as partes.

12. DA APRESENTAçÂO DOS D(TUÍIIENTOS DE TUIBILITAçÃO:
12.1 Habilitação Jurídica:

Registro comercial, no caso de empresa individual.
Ato constitutÍvo, estatuto ou contrato social em vigor,

devidamente registrado, em se tratândo de sociedades comerciais, e no
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de
seus administradores.
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcÍonamento no País, e ato de registro ou autorização
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade
assim o exlgir.
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício.
e) O contrato social e suas alterações, quando possÍve1, deverão
constar a denominação social e identifícação do (s) ramo (s) de
atividade (s) da empresa, o qual deverá ser compatíveI 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 administradores.
c) Cédula de identidade, se pessoa fÍsica.
12.2, Regularidade Fiscal
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas lurÍdicas
no Ministério da Fazenda (CNPI) ou prova de inscrição no Cadastro de

Pessoas Físicas (cPF).
b) Quando fon o caso, se pessoa jurídica:
b.1) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, relativo
ao domicíIio ou sede do proponente, pertinente ao ramo de atividade e
compatÍvel com o objeto da presente dispensa de licitaÇão *(no caso
de empresas dos setores do comércio, indústria e serviços de transporte
intermunicipal e interestadual) ou;
b.2) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo
ao domicílio ou sede do proponente, pertinente ao ramo de atividade e
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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 senviços).

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, medÍante
apresentação de Certidão Negativa de Débito das Contribuições
Federais, expedido pela Secretaria da Receita Federal, da sede do
proponente, ou outna eguivalente, na forma da Lei.
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante
apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela
SecretarÍa 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 Secretaria
Municipal da Fazenda, do domicilio ou sede do proponente, ou outra
equivalente, na fonma da Lei.
f) Prova de regularidade relativa à Seguridade Sociaf (INSS) ou
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante apresentação
de Certidão Negativa de Débito, demonstrando sÍtuaÇão regular no
cumprimento dos encargos sociais., se pessoa jurÍdica.
c) Prova de regularidade perante a lustiça do Trabalho (CNDT -
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas- Lei n" 12.44O/2O77).
12. 3 Qualificação Econômico- Financeira
a) Certidão negativa de faIência ou concordata, recuperação
judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidon judicial da sede
do proponente, se pessoa jurÍdica.

13. DA QUALIFICAçÃO TÉCNICA:
13.1 A empresa Licitante deverá apresentan atestado de capacidade
técnicâ, fornecido por pessoa jurÍdica de Direito Púb1ico ou de Direito
Privado, comprovando ter realizado atividade compatíveI e pertinente
ao objeto da presente dispensa de licitação, se pessoa jurídica, ou a

Escritura/INCM/Compnovante de ITR do imóve1 nural onde será netirada
a água potáve1, se pessoa fÍsica.

14. DAS DrsPosrçõES Frtülrs:
].4.7 É vedada a subcontratação parcial ou total, do objeto contratado,
não podendo a contratada transferir a outrem a sua execução.
].4.2 Os casos omissos serão resolvidos pelo contratante à 1uz das
disposições constantes na Lei de n.e 74.733/27, dos princÍpios do
dineito público e, subsidiariamente, com base em outnas normas
junÍdicas que sirvam ao suprimento de eventuais lacunas.
14.3 As comunicãções entre as partes serão feitas exclusivamente por
escnito, entnegues sob protocolo ou com recibo de entnega.
14.4 Fica eleito o Fono do Município de Guarabira - PB como único
competente para conhecimento e decisão de quaisquer questões oriundas
do presente Termo de Referência.
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ESTÀDO DA PARAiBÀ
PREFEXÍUNÀ ,iIICIPAL DE U'AS ESTRADAS

Duas Estradas - PB, 08 de Novembro de 2O22.

ANEXOS AO EDITAL DE CHAHAMENTO

Anexo I - EspecifÍcações
Anexo II - Hodelo da Proposta
Anexo III - l4inuta do Contnato

y'..,.,,.--,*. ,1-*,, L*írrrl ,ô Sr:
Central de Contratâçõés Municipais
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ESTADO DÂ PÂRÂÍBA
PREFEITURA If,tr{ICIPAL DE Dtl45 ESTRÂDÀS

ANEXO r - DTSPENSA No 0g02612022 LEI 14.133/2O2L

ESPECTFTCAçõES

1.0. DO OBIETO
1.1. Constitui objeto deste Processo de Dispensa de Licitação:
Aquisição de água potáve1 destinada à Secnetaria de Agnicultura e Meio
Ambiente da Prefeitura Municipal de Duas Estnadas - PB.

2.O. ]USTIFICATIVA
2.1. Considerando as necessidades do ORC, tem o presente termo a
finalidade de definir, técnica e adequadamente, os procedimentos
necessários para viabilizar a contratação em teLa. As características
e especificações do objeto ora licitado são:

cóor@ DrscRIir açÃo I,I{TDADE

01 Água potável em carradas de 10.oo0 litros carràdas 3OO AO,Oà

TotaI

P. TOTAL

24.gOO,gO

24.OOO,gO

3.O. OBRrGÂçôES OO CONTRATATX)

3.1. Responsabilizar- se por todos os ônus e obrigações concernentes à
legislação fiscal, civi1, tributária e trabalhista, bem como por todes
as despesas e compromissos assumidos, a qualquer tÍtulo, perante seus
fornecedones ou tenceiros em razão da execução do objeto contratado.
3.2. Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os mateniais ou
serviços que apresentarem alteraçôes, detenioraçôes, imperfeiçôes ou
quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do instrumento
de ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou
pâgamento.
3.3. Não transferir a outrem, no todo ou em pante, o objeto da
contratação, salvo mediante prévia e expressa autorização do
Contratante.
3.4. Manten, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos
hábeis, em compatibilidade com as obnigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo
processo licitatório, apresentando ao Contratantê os documentos
necessários, sempre que solicitado.
3.5. Emitir Nota Fiscal conrespondente à sede ou filial da empnesa que

apresentou a documentação na fase de habilÍtação.
3.6. Executar todas as obrigações assumidas com observância a melhor
técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos pneceitos
legais, normas e especificações técnicas correspondentes.

4.O. DO CRITÉRIO DE ACETTABILIDADE DE PREçOS

9
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4.1. Havendo proposta com valor para o respectivo item relacionado no
Anexo I - Têrmo 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 pnesunção relativa de
inexequibilidade, em tal situação, não sendo possíve1 a imediata
confirmação, poderá ser dada ao licitante a oportunidade de demonstran
a sua exequibilidade, sendo-1he facultado o prazo de 03 (três) dias
úteis para comprovan a viabilidade dos preços, sob pena de
desconsidenação do item.
4.2. Salienta-se que tais ocorrências não desclassificam
automaticamente a proposta, quando for o caso, apenas o item
correspondente.
4.3. O valor estimado que o ORC se propõe a pagar pelo objeto da
pnesente dispensa - Valon de Referência -, que repnesenta o somatónio
total dos preços relacionados na respectiva planilha dos serviços a
serem executados, referente ao correspondente item, está acima
indicado.

5.0. !,I$)ELO DA PROPOSTA

5.1. É parte integrante deste Edital de Chamamento Público o modelo
de proposta de preços correspondente, podendo o licitante apresentar
a sua proposta no próprio modelo fornecido, desde que seja devidamente
pneenchido, conforme faculta o instrumento convocâtório - Anexo II .

^'->\9,
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ESTADO DA PÂRÀÍBA
PREFEITURA IX-I{ICIPAL DE ÍX.IAS ESTRÀDAs

ANEXO IT - IODELO DE PROPOSTÂ

DrspEl{sA No ooo26/2a22 LÉt L4.L1ll2O21

PROPOSTA

REF.: DISPÊNS^ No 0@2612022 LÊI 74.L3312O2L

0BIETO: Aquisição de água potável destinada à Secretaria de Agricultura
e l.leio Anbiente da Prefeitura Muni.cipal de Duas Estradas - PB.

PROPONENTE:

Pnezados Senhores, nos termos do processo de dispensa de LicÍtação em

epÍgnafe, apnesentamos proposta confonme abaixo:

I.Í{TDAI'E QI,,UTIDÂI'E

camadas 3gO

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$

PRAZO: 01 (um) mês.

PAGAI4ENTo: Após trinta dias.
VALfDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

/de

Responsáve1

de

CNP]

11

cóorco

g7 Ãgua potável em carradas de 1A.600 litrcs



ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
PRBFEITU&à MI'ITCIPÀI DE DUàS ESTRÀDÀS

ÀIIEXO III - MIIII'IA DO CONERÀTO

DrsptslrsÀ N" ooo25/2022 r,tsr N" 1a.133/2021

col+TRÀro N" ---./...
TERMO DE CONTRÂTO OUE ENTRN SI CE],EBRÀI,I Â PREEEITURÀ MUNTCIPÀI DE
DUÀS ESTRÀDAS E .. ......., PARÀ ÊXECUÇÃO DE SERVIÇO CONEORME
DISCRIMINÀNO NESTE INSTRT]MENTO NA EORMA ÀBÀIXO:

Pelo presentê instrumento particular dê contrato. de um lado PREEEIUTRÀ MTNICIPÀ,r DE DIIÀS
ESIB,ADAS - Rua do Comêrcio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, CNPJ nõ 08.7A'7 -01,2/0001-10, nêstê
ato rêprêsêntada pela Prefeita Joyce RenaIIy Felix Nunes, Brasileira. Solteira, FuncioÊaria
Publica, residente ê domicifiada na Fazênda São Francisco, SN - zona Rural Duas Estradas -
PB, CPE n" 090.407.504-40, Carteira de Identidade no 3.570.572 sSP, doravante simplesmênte
CONTRÀTÀNT, e do outro lado ... CNPJ no

, nêste ato reprêsentado por .. - - residente e domiciliado na -. . .,
.., CPF n" ., Caatêira de fdêôtidade no ...., doravante

simplêsmente CONTRATAIO, decidlram as partês contratantês assinar o presente contrato, ô qual
se regerá pelas cláusulas e condiÇões seguintes:

CT.ÁUSUTÀ PRITGIRÀ - DOS FOND'IXEÚÍoS:
Este contrato decorle da Dispensa de Licitaçâo n" 00026/2022, processada nos termos da Lei n"
74.133/2O2Lt Decreto Municipal. n" 6'1/2022; e legisfaÇão peltinente, consideradas as alteraÇõês
postêriorês das referidas normas, às quais os contratantes estão sujeitos como também às
cláusu.Ias dêstê contrato.

CLiiUStEà SEGOIDÀ - DO OB"ESO:
O presente contrato, têm por objeto: Agrlisição de água potáveI destinada à Secrêtaria de
Àgricultura ê Meio Ànbiêntê da Prêfêitula uunicipal dê Duas Estradas - PB.

o serviÇo develá ser exêcutado rigorôsamente de acordo com as condiÇôês êxpressas neste
instnnnento, proposta apresêntada, especif.icações técÍ)icas correspondêntês, procêsêo dê Dispênsa
de Licítação n" 00026/2022 Lei n' 14-133/2021 ê instruÇóes do contratantê, docunêntos esses que
ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcriçâoi e sob o
regime de enpreitada por preÇo unitário.

s,Áusul À a,ERcErrÀ - Do rrÀroR E pRBços:
o valor total- deste contrato. a base do preÇo proposto, é de R§ ... (...).
Represenlado por: ... x R§ ..,

CIáUSUI,À QI'ÀRTÀ . DO RE,À.'T'SIà!I!ENEO EId SETIEIDO ESTRISO:
os prêços contratâdos são fixos ê irreajustávêis no prazo dê um aoo.
Dêntro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitaÇão do Contratado, os preÇos poderão
sofrêr leajuste apôs o interregno de um ano, na mesrll;r ploporção da variação vêrificada no IPCÀ-
IBGE acrmulado, tomando-se por basê o mês do orÇâmento êstinâdo, êxclusivamente par.a as
obrigaÇõês iniciadas e concluídas após a ocorxência da anualidadê.
Nos reajustes subsequeÍ1tes ao primeiro, o interrêgno minimo de um alro será contado a partir dos
efeitos financeiros do úftimo rêajustê.
No caso de atraso ou não divulgaÇão do índice dê rêajustamênto, o Contratante pagar:á ao Contratado
a importância calculada pêl.a últijua variaÇáo corüecida, liguidando a difêrenÇa correspondêntê
táo logo sêja divulgado o indice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória dê
cál-cu1o referente ao rêajustamênto de preços do valor rerurllescentê, sempre que este ocorrer-
Nas aferiçôês finais, o iÍrdice utilizado para reajuste será, obrigatoÍiâmente, o definitivo.
Caso o índicê êstabelecido para reajustamento venha a ser êxtinto ou de quafquer forma não possa
mais ser utilizado, sêrá adotado, em substituiÇão, o que vier a ser dêterminado pela legislação
êntão em vigor.
Na ausência dê previsão 1egal quanto ao Índicê substituto, as partes eIêqerão novo índicê
oficial, para reajustamênto do prêço do va]or remanescente. por mêÍo de termo aditivo.
o rêajustê pode!á ser realizado poi apostilamento-
o prazo para rêsposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econônico-financeiro, quando
for o caso, sêrá de até 1 (um) mês, coltlado dâ data do fornecimento da documentação complobatória
do fato imprevisível ou previsívêI dê consêquência incalculáve1, obsêrvadas as disposiçôes dos
Àrts. 124 a 136, da Lei 74-133,/21,

cLlios(,IÀ aú§rÀ - DÀ DorÀção:
Às despesas correláo por conta da seguintê dotaÇão, constante do orÇamênto vigentê: @



Recursos Próprios do Municipio de Duas Estradas:
12.00 - 20-606-200't.2053 - 500. - 3.3.90.30.01.

cr.Áusua sBxEÀ - Do PÀcàDrENEo:
O pagamênto sêrá êfêtuado mêdiante processo rêguIar e em observância às nornas e procedimento§
adotados pelo Contratante, bêm como as disposiçõês dos Àrts. 141 a L46 da Lêi 14.133/21; da
seguinte manêira: Para ocorlêÍ no prazo dê trinta dias, contados dô periôdo de adimplemenlo -

crágs(,I.À sÉrnn - Dos pRAzos r oÀ, wrdncre:
os prazos náximos de início de etapas de execuÇão ê de concl.usão do objeto ôra contratado, guê
adúj.têm prorrogação nas condÍçõês e hipótêsês prêvistâs na Lei 14.133/2021, estão abaixo
indicados ê serão considerados da assinatura do Contrato:

Entrega: Iúediata.
À vigência do presente contrato será determinada.
assinatura, podendo sêr prorrogada, nas hipótêsês
14 .133/2L.

01 (um) mês, considerada da data dê sua
e nôs termos dôs Arts. 1Ô5 a 114, da Lei

cLÁsgul À orrÀvÀ - Drs oBRrGrçõEs Do corsrRÀtàNrE:
a) - Efetuar o pagamento !êlatlvo ao fornecimentô êfetivamente realizado, de acordo com as
rêspêctivas cláusulas do contratot
b) - Proporcionar ao Contratâdo todos os meios necêssários para a fiel execução do fornecimento
contratado;
c) - NoLificâr o Contratado sobre qualquer ir:rêqularidadê êncontrada quanto à quâl-idade do
fornêcimento, exercendo a mai-s ampla e completa fiscalizaçâo, o que não êxime o Contratado de
suas rêsponsabifidades contratuais ê lêgais;
d) - Desiqnar representantes com atribuiÇões de Gêstor e Fiscal dêste contrato, nos termos da
norÍna vigentê, especiahente para acompanhar e fiscalizar a sua êxêcuçâo, rêspectivamente,
permitida a contrataÇâo de terceiros para assistência e subsídio dê informaÇõês pertinentês a
êssas atribuiÇões.

cr.ÁIrstEÀ r[oüÀ - DÀs onnrcaçôzs Do cosrRÀTÀDo:
a) - Executar dêvidamente o forneciftento descrito no objeto supracitado, dentro dos mêlhorês
parâmetros de qualidadê êstabelêcidos para o ramo de atividade relacionada ao objêto contratual,
com observância aos prazos estipulados;
b) - Rêsponsabif izar-sê por todos os ônus e obrigações concêrnentes à lêgisl-ação fiscal, civil,
tributária e trabalhista. bem como por todas as despesas e compromissos assunidôs, a quâlquê!
títuIo, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da exêcuÇáô do objêtô contratado;
c) - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pel-o Contratante, quando dâ êxêcução do
contrato, que o represente integralmerrte êm tôdos os sêus atos;
d - Permitir. e facilitar a fiscalizaçâo do Contrâtantê devendo prêstar os informes e
escfarecimenLos solic-L t ados;
e) - Será rêsponsável pefos danos causados dirêtameote ao Contratante ou a terceiros, decorrêntês
de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou rêduzindo essa rêsponsabilidade
a fiscalizaÇão ou o acompaohamênto pelo órgâo interessado;
f) - Não cedêr, transfêlir ou su.bcontratar, no todo ou em parte, o objeto destê instrumento.
sem o conhêciflento ê a dêvida autorizaÇão expressa do Contratantê;
g) - t'lanter, durante a vigência do contrato, êm compatibilidade com as obriqaÇôês assumidas,
todas as condiÇões de habilitaÇão e qualificaçâo êxigidas no rêspectivo processo licltatório,
apresêntando ao Conti:atante os documênLos nêcêssários. sempre que sol-icitado,

cüíusu.À DÉcD'c - DA ÀIIERÀçÃo E ExrrlfÇÃo:
Este contrato poderá sêr alterado com a devida justificativa, urifatêralmente pêlo Contratante
ou por acordo entrê as partês, nos casos e condições previstas nos Àrts. 124 a 136 e sua
êxtinção, forma]mente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a amplâ
dêfesa, ocorrêrá nas hipótêses ê disposiÇóês dos Ãrts. 137 a 139, todos da Lei 14-133/21
Nas alteraçõês unilaterais a que se rêfêre o inciso I, do caput do Àrt. 124, da Lei 14-133/21,
o Contratado sêrá obriqado a acêitar, nas mêsmas condiçôes contratuais, âcréscimos ou supressôês
que se fizeaem nos serviÇos, de até o respectivo liÍLitê fixado no Àrt. 125, do mêsmo diploma
lega1, do valor iniciaf atualizado dô côntrâto. Nenhum acréscjmo ou supressâo poderá excedêr o
lj-mite estabê1êcido, salvo as supressões resultantês de acordo celebrado êntrê os contratantês.

CLiiU$'I,À DÉCN.À PRD'IEIRÀ - DO RECEBIUEITTO:
Exêcutada a preseÍlte contratação e observadas as condiÇôes de adimplemento das obrigaÇôês
pactuadas, os procedirentos e condiÇõês para receber o seu objeto pêIo Contratantê obêdêcêrão,
conforme o caso, às disposiÇões do Ãrt. 140, da Lei 1,4.1,33/21-
por se tratar de sêrviço, a assinatura do têrmo detalhado de rêcêbi-nênto provisório, sê dará
pe-Ias partês, quando vêrificâdo o cuÍq)rjmento das exiqências de caráter técllico, até 15 ($rinze)
dias da comunicaçâo escrita do Contatado. No caso do têrmo dêtalhado de rêcêbimênto definitivo,
será emitido ê assinatura peLas partes, apenas após o decurso do prazo de observaçáo ou vistoria,
que comprovê o atendimentô das exigências contratuais, não podendô ê5sê prazo ser §uperior a 90
(novênta) dias, salvô êm casos excepciônais, devidamente justificados'

cLÁq$,IÀ DÉCI À SEGT,TDÀ - DA§ PEIIAI.IDàDES:
O Contratado será responsabili. zadô administrativamentê, facultada a defesa no prazo legal do
intêlessado, pêfas infiaÇões previstas no Àrt, 155, da Lei 14.133/21 e serâo aplicadas, na
forma. condiÇóes, legras, prazos e procedimêntos dêfinidos nos Arts- 156 a 163, do mêsmo diploma

,^>(,:,



1ega1, as seguintes sançôes: a advertência aplicada exclusivamentê pela infração administrativa
dê dar causa à inexecuÇào parcial do contrato, quando não se justificar a ijnposiÇão de penalidade
mais gravei b - multa de mora de 0,5t (zêro vir$rfa cj.nco por cento) aplicada sôbrê o valor do
contratô, por dia dê atraso injustificado na execuÇão do objeto da contrataÇãot c - mu-Ita de
108 (dez por cento) sobrê o valor do contrato por qualquer das infraÇõês administrativas
previstas no rêferido Àrt. 155; d - iúpedirnento de licitar e contatar no âÍüito da AdÍtrinistração
Pú]c1ica direta e indireta dô entê fêdêratiwo quê tiwêr âplicâdô e sanção, pê1ô prazo de dois
ânos. apficadà ao rêsponsávê] pêlas infrâÇÕês aalminlstrativas previstas lros incisos If, III,
IV, V, vI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se justificar a imposiÇão de penalidade
mais gravê; ê - declaração dê inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da AdninistraÇão
Púbfi-ca direta e indireta de todos os êntês federativos, pelo prazo dê cinco anos, aplicada ao
rêsponsável pêIas infrâções adninistrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XfI do caput
do referido Àrt. 155, bêtn como pelas infraÇôês administrativas pr:evistâs nos incisos II, III,
IV, V. VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiguem a imposiÇao de penalidadê mais gtave
que a sanÇão referida no § 4o do referido Àrt. 156; f aplicaÇão cumulada dê outras sanÇõês
prêvistâs nâ Lei 14.I33/2I.
Se o valor da multa ou indênizaçáo devida não for rêcôIhido no prazo dê 15 dias após a comunicaÇão
ao Contratado, sêrá âutomaticamentê descontado da primeira parcela do pagamento a que o
Contratado vier a fazêr jus, acrescido de juros morâtórios de 1ts (um por cento) ao mês, ou,
quando for o caso, cobrado judicialmênte.

cr,iíusslÀ DÉcltl| IERCETRÀ - DÀ co{pErrsÀÇÃo EtNàtfcEnÀ:
Nos casos de eventuais atÍasos dê pagamento nos termos deste instrumênto, ê dêsdê quê o Contratado
não tenha concorrido de alquna forma para o atraso, será admitida a cornpensaÇáo financeira,
dêvida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondetltê ao êfêtivo pagamento
da parcêla. Os encargos moratórios devidos en razão do atraso no paga&ento serão calcufados com
utilizàçãodasêguintêfórmula:EIil=NxVPxI,onde:EM:encargosmoratóriosiN-númêrode
dias êntre a data prevista para o pagamênto ê a do efetivo pagâmênto, VP : valor da parcefa a
serpaçraiêI-índicedecompênsaçãofinanceira,assimapurâdo:I:(TX+100)+365,sendoTX
= percentuaf do IPCÀ-IBGB acumufado nos úItimos doze meses ou, Íra sua fa1ta, um novo índice
adotado peLo Governo Fêdêra1 quê o substitua, Na hipótêsê do referido indice estabelêcido para
a compensaÇão financêira vênha a ser extinto ou de quâlquer forlna não possa Elais ser utilizado,
será adotado, em sul,stituiÇão, o que vier a sêr dêtêrminado pela legislaçâo êntão em vigor.

e,i(usul À DÉcrt4, errARrÀ - Do FoRo:
Para diriÍLir as questõês dêcorrentês deste contrato, as paÍtês êlêgêm o Forô da Comarca de
Âraruna.

E, poÍ estarêm de pleno acordo, foi lavrado o prêsêntê coDtrato em 02 (duas) vias, o quaL vai
assinado pêlas partês ê por duas testemunias.

TESTEMUNIIÀS PELO CONTRÀTANTE

PELO CONTRÀTADO



DI}íRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS
Criado pela Lei Municipal n'4212000, de 2l de dezembro de 2000.

Duas EstradaVPB 09 de Novembro de 2022

AVISO DE CHII|I4'I"IENTO PÚBLICO PARA CONTRATAçÃO DIRETA
DTSPENSA No 0@26/2022 LÊÍ 74.733/2027

A Prefeitura Municipal de Duas Estradas - PB, atnavés da Pnefeita do
Município de Duas Estrâdas - PB, no uso das suas atribuiçôes e com
fundamento na Lei ne ].4-133/2027, ant. 75, §3e e no Decreto Hunicipal
ne 67 /2@22, art. 11, convoca as empnesas interessadas em fonnecer o
seguinte oBlETo PoR titElo oE DISPENSA DE LICITAçÂO EÍrí RAZÃO D0 VALOR:
Aquisição de água potáveI destinada à Secretaria de Agricultura e
Meio Ambiente da Prefeituna Municipal de Duas Estnadas - PB.
PRAZO DE ENTREGA DAS PROPOSTAST 77/a7/2O22.
EIIAI L PARA EiVIO DAS PROPoSTAS: prefeituradeduasêstradas. pbfgmail. com.
O termo de referência e demais informaçôes podem ser baixados
diretamente no link disponibilizado logo abaixo desta publicação.

Duas Estradas - PB, 98 de Novembto de 2022.
]OYCE RENALLY FELIX NUNES

PREFEITA HUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS - PB

Link para baixar Edital:
https : //vrww. duasestnadas. pb. gov. bnledital/edital -de- chamamento -
publico - dispensa - n -00026 -2O22-|ei-n-74-133-2021/

Rua do Comércio, 23, Centro. Duas Estrâdas/PB - cEP: 58.265{00
Tel: (83) 3265 1O3O - E-mail: prefeiturâ@duasestradâs.pb.Bov.br

CNPJ : 08.787.O12l0OO1-10


