
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA iTXIICIPAL DE IUÂS ESTRADAS

Avrso DE cHlwtrEtTo púBrrco nARA corrRATAçÃo ornrm
DISPEI'ISA No W28/2O22 LET t4.t3312a27,

A Prefeitura Municipal dê Duas Estradas - PB, através da Prefeita do
Município de Duas Estradas - PB, no uso das suas atribuições e com
fundarnento na Lei ne 14.133/ 2021, art. 75, §3s e no Decreto Municipal
ns 67 /2822t art. 11, convoca as empresas interessadas em fornecer o
seguinte oBlETo PoR ÍrtEIO DE DISPEIiTSA DE LICITAçÃO Ett RAZÃO DO VALOR:
AquÍsição parcelada de materiais de limpeza destÍnados às diversas
Secretarias da Prefeitura Municipal de Duas Estradas - PB.
PRAZO DE ENTREGA DAS PROPOSTÂS. t8/tL/2O22.
EI{Af L PARA EttMO DAS PROPOSTÂS: prefeituradeduasestradas . pbQgrnil . com .

0 termo de referência e demais informações podem sêr baixados
diretamente no link disponibilizado logo abaixo desta publicação.

Duas Estradas - PB, 14 de Novembro de 2022.
]OYCE RENALLY FELIX NUNES

PREFEITA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS - PB

CHÂIÚIÂI.IENTO PÚBLICO

PREÂilBUtO

o l,luNIcÍPIo DE DUAS ESTMDAS, inscrito no CNPI sob o ne
08.787.O72/AOO\-7O, através da PREFEITA MUNICIPAL, torna público que
fará contratação mediante o procedimento de DISPENSA DE LICITAçÃo,
com fundamento no art. 75, inciso II, da Lei ns L4.133/2021,
obietivando a contratacão do obieto adiante descrito:

OBIETO: Aquisição parcelada de materiais de limpeza destinados às
diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Duas Estradas - PB.

RECEBItttENTo DAS PRoPosTAs ÂTÉ: 18/11 /2O22 às 17:Oo honas - HoRÁRIo DE

BRASÍLIA
E-I4AIL PARA EÍTCAI4INHAITENTO DAs PROPOSTAS:

oref eitunadeduasestradas . pb@gmai1. com

Responsável (a) : Central de
contrataçõês itunicipais (CClt)

Contato: (83) 99158-0654

LEGISLAçÃO APLICÁVEL: Lei Fedenal ns. !4.!33/2021, Decneto Municipal
ns 67, de 14 de junho de 2a22.

INFoR {AçÔES ADIGIO!|AIS: O edital e sêus anexos encontram-se disponíveis
no link do Diário Oficial ou poderá ser solicitado através do e-maÍI
de recebimento de propostas.



ESTAID DA PÀRÀÍBÀ
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1. ]USTIFICATIVA E FUNDAI'iENTAçÃO:

1.1. O I'lunicípio de Duas Estradas - PB, pessoa jurídica de direito
púbIico interno, tendo por finalidade exercer a representação do Poder
Executivo Municipal e exercer outras atribuições especialmente
designadas na Lei Orgânica do Município.
L.2. O Município de Duas Estradas - PB necessita da aquisição de
materiais de limpeza para suprÍr as necessidades de limpeza da sede e
das diversas secretarias do Hunicípio.
1.3. Assim, o Município necessita desse fornecimento por se tratar
de materiais essenciais para a manutenção de suas atividades.
1.4. O pnocesso de contratação se dará por Dispensa de Licitação, com

base no art. 75, II, da Lei Federal ne 14.133r de O1 de abril de 2021
e pelo art. 11 do Decreto Municipal ne 67, de 14 de junho de 2022' Éll
RAZÃO DO VALOR.

2. DESCRIçÃO DETALHIU'A DO OB]EIO:
2.1. Aquisição parcelada de materiais de lÍmpeza destinados às diversas
Secretarias da Prefeituna Hunicipal de Duas Estradas - PB.

3. OBRrCÀçôES DA COITITRATADA:

a) - Executar devidamente o fornecimento descrito no objeto
supracitado, dentro dos melhores parâmetnos de qualidade estabelecidos
para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com

observância aos prazos estipulados;
b) - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à

legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas
as despesas e compromissos assumidos, a qualquer tÍtuIo, 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 integralmente em

todos os seus atos;
d) - Permitir e facilitar a fiscalização do contratante devendo prestar
os informes e esclarecimentos solicitados;
e) - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do

contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a

fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

DE TEI{PO: Para todas as referências de tempo será observado
o horário de BrasÍIia e contados em dias úteis.

DÊi4ANDANTE: MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS cuja Pnefeita Munic
é a autoridade solicitante e a ordenadora de despesas, util
recursos orçamentários do referido órgão para fazer face às des
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f) - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em partê, o
objeto deste instrumênto, sem o conhecimento ê ã devida autorização
expressa do Contnatântej
g) - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando
ao contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

4. DAS OBRIGAçõES DA CONTRATANTE:

a) - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente
realizado, de acordo com as respectivas cláusulas do contrato;
b) - Proporcionar ao Contrâtado todos os meios necessárÍos para o fiel
fornecimento contratado;
c) - Notificar o Contratado sobre quafquer inregularidade encontrada
quanto à qualidade do fornecimento, exercendo a mais ampla e completa
fiscalização, o que não exime o Contratado de suas respon sabilidades
contratuais e legais;
d) - Designan representantes com atribuições de Geston e Fiscal deste
contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar
e fiscalizar a sua execução, respecti.vamente, permitida a contratação
de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a
essas atribuições.

5. DA GESTÃO E FTSCALIZAçÃO ol rXeCUçÃO oO COmnarO:
5.1. A Gestão do instnumento contnatual será de competência do Geston
do Contrâto designado.
5.2. Compete ao Gestor do Contrato:
a) Validar o relatório mensal resultante da prestação dos senviços;
b) Contnolar administrativamente os aspectos orçamentários e
financeiros inerentes à execução contratual no intuito de que haja seu
desdobramento de forma regular;
c) Atêstar a Nota de Empenho;
d) Verificar as negularidades fiscais
Municipal) e trabalhista da contnatada;

(Federa1, 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 motivadâ e fundamentada
e com base nas anotações da fiscalização contnatual, a abertuna de
pnocesso administrativo para aplicação de penalidades ao contnatado,
conforme pnevisto no contrato;
c) Administrar o processo de aplicação de penalidades
regulamêntares no edital do processo licitatório e pactuadas no
contrato;
h) Quando da proximidade do encerramento da vigência contratual,
consultar, em tempo hábi1, sobne o interesse da renovação e, em

havendo, promover a respectiva prorrogação;
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i) Executar lustificativa Técnica e Estudo de Compâtibilidade do
Preço que ensejarão os ajustes e/ou renovação do contrato; e
j) Informar à área requisitântê, em prazo hábil, quando prever ou
verificar necessidade de modo promover acréscimos, supressões e/ou
outras alteraçôes no objeto do contrato.
5.3. A fiscalização e o acompanhamento do cumprimento das obrigações
decorrentes do contrato, nos tenmos do antigo 117 da Lei ns 74.733/27,
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 disposições regulamentares do serviço
e as cIáusulas constantês no Ínstrumento contratual pactuado;
b) Acompanhar e fiscalizar as condições de execução do contpato de
modo a fomentar seu cumprimento na estrita legalidade;
c) Registrar todas as ocorrências qualitativas e/ou quantitativas,
informando ao Gêstor do contrato sobre infraçôes 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 possÍveÍs inconsistências;
e) Avaliar os resultados/objetos entregues;
f) Atestar a Nota Fisca1 e o reLatório de prestação dos serviços
(quantidade, modalidade de recebimento dos documentos, tarifas dos
serviços e demais informaçôes que se fizerem necessárias);
g) Manter permanente vigÍ1ância sobre as obrigações da Contratada,
defínidas nos dispositivos contratuais fundamentalmente quanto à

observância dos princípios e preceitos consubstanciados na Lei no

14.L33/2L e suas alterações;
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 conhecÍmento do poder público as
irregularidades de que tenham conhecimento referentes ao servíço
prestado;
j) Intervir na prestação do serviço, nos casos e condições
previstos em lei;
k) Zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e

solucionar queixas e reclamações dos usuánios, que serão
cientificados, em até 30 (trinta) dias, das providências tomadas; e
l) Acompanhar a evoluÇão e tendência das demandas pelos servÍços
regulados, controlados e fiscalizados nas áreas delegadas a terceiros,
públicos ou privados, visando identificar e antecipar necessidades de
investimentos para expansão.

6. VALOR ESTIÍITADO DA COilTRATAçÃO:

4
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6.1. R$ 34.485,46 (Trinta e quatro mil e quatrocêntos ê oitenta e
cinco reais e quarenta e seis centavos);

6.2. A estimativa do valor a ser contratado inclui os serviços de mão

de obra e materiaÍs necessários para a execução dos serviços,
6.3. o vaLor estimado foi obtido mediante a média das cotações de
preços de mercado apresentados pelas empresas relacionadas no mapa de
preço.
6.4. O valor a ser proposto deverá conter a composição dos custos dos
serviços, conforme modelo de apresentação da proposta comercial -
Anexo II deste Edital 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 serviços a serem contratados.

7. CONDIçõES DE PAGA}IENTO:

7.1. o pagamento será efetuado na Tesouraria do contratante, mediante
processo regulan, da seguinte maneira: Para ocomer no prazo de trinte
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 Trabalhistas (CNDT); certificado de negularidade de FGTS-CRF;
certidão negativa de tributos rnunicipais, estaduais e federais.

8. DOTAçÃO ORçAI4EI{TÁRIA:
8.1. Os recursos para a realização deste serviço estão previstos na
seguinte dotação orçamêntária :

Recursos próprios do Município de Duas Estradas:
oa.oo - a4.122.Loo2.2004 - 500. - 3.3.90.34.OL;
o2.oo - o4.122.too2.2006 - 500. - 3.3.90.30.01;
o3.oo - o4.723.tOO2.2009 - s80. - 3.3.90.30.6L;
o4.oo - L2.361.2002.20L2 - 50A- - 3.3.9Q.30-O]-;
05.oo - 27 .aL2.2003.2025 - 50A. - 3. 3. 90. 30. 01;
06.A0 - 73.392.2003.2026 - 5OO. - 3.3.9O.3O.O7t
07.oo - Lo.307.200r.2o30 - 500. - 3.3.90.30.OL;
o8.oo - a5.451.too2.2037 - 500. - 3.3.90.30.Ot;
o9.oo - 26.7a2.70A2.2039 - 500. - 3.3.90.30.07;
lo.oo - o8.24t.2006.2040 - 500. - 3.3.94.30.01;
LL.OO - Oa.2M.2OO6.2948 - 5OA. - 3.3.9O.3O.O7i
72.OO - 20.606.2007.2053 - s00. - 3.3.90.30.07.

9. VIGÊNCTA:
9.1. o contrato terá vigência de 01 (um) mês, contado a partir da data
de sua assinatura.
9.2. o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite
do seu valor cornigido não caracteriza alteração do mesmo, podendo ser
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registrado por simples apostila, dispensando â celebração de
âditamento .

10. DO REAIUSTE DO pREçO:

10.1. 0 reajuste contratual poderá ocorrer após o prazo de 72 (doze)
meses, a partir da data da assinatura do contrato.
LO.2. A Contratada devená pleitear o reajustê até a data da prorrogação
de prazo seguinte, sob pena de configuração de preclusão lógica.
10.3. Pana o reajuste será aplicado o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA, fornecido pelo IBGE.
LO.4. O reajuste do preço deverá ser apresentado em Fatura/Nota fiscal
complementar. Enquanto não divulgado o índice corrêspondente do mês
em que os serviços fonem executados, o neajuste será calculado de
acordo com o último índice conhecido, cabendo a correção de cálcu1o
quando publicado o índice definitivo.

11. DO ACRÉSCilO OU SUPRESSÃO:
11.1. No interesse da Administração do l.íunicípio, o valon 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 14.1?3121,.
11.2. A Contratada fica obrÍgada 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 il)S ilrcUilENTOS DE HABILITAçÃO:
12.1 Habilitação Jurídica

Registro comencial, no caso de empresa individual.
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,

devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e no
caso de sociedades por aç6es, acompanhado de documentos de eleição de
seus admÍnistradores.
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro 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 diretonia em exercício.
e) o contrato social e suas alterações, quando possíveI, deverão
constar a denominação socÍaI e identificação do (s) ramo (s) de
atividade (s) da empresa, o qual devená ser compatíveI com o objeto
licitado.
f) Os proponentes que tenham como ato constÍtutivo o ESTATUTo,
que o apnesente juntamente com a última ata que elegeu sua diretoria
ou administradores.

a)
b)

6



.REFETT,RA imril..tâltilt EsrRAr,Âs

12.2. Regularidade Fiscal
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas lurÍdicas
no Ministénio da Fazenda (CNPI).
b) Quando for o caso:
b.1) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, relativo
ao domicíIio ou sede do proponênte, pertinente ao ramo de atividade e
compatível com o objeto da presente dispensa de licitação *(no caso
de empresas dos setones do comércio, indústria e serviços de tnansporte
intenmunicipal e interestadual) ou;
b.2) Pnova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo
ao domicíIio ou sede do proponente, pertinente ao ramo de atividade e
compatível 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, mediante
apresentação de Certidão Negativa de Débito das Contribuições
Fedenais, expedido pela Secretâria da Receita FederaI, da sede do
pnoponente, ou outra equivalente, na forma da Lei.
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante
apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela
Secretaria de Estado da Fazenda, da sede do proponente, ou outra
equivalente, na forma da Lei.
e) Pnova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante
apresentação de Certidão Negativa de Débito, expedida pela Secretaria
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 pon Tempo de Serviço (FGTS), mediante apresentação
de Certidão Negativa de Débito, demonstnando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais.
g) Prova de regulanidade perante a lustiça do Trabalho (CNDT -
Centidão NegatÍva de Débitos TrabaLhistas- Lei n" 72.MO/2O77).
12.3 Qualificação Econômico-Financeira
a) Centidão negativa de falência ou concordata, recuperação
judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede
do proponente.

13. DA QUALIFICAçÃO TÉCNICA:
13.1 A empresa lj.citante deverá apresentar atestado de capacidade
técnica, fornecido por pessoâ jurÍdica de Direito Público ou de Direito
Privado, comprovando ter realizado atividade compatÍve1 e pertinente
ao objeto da presente dispensa de licitação.

14. DAS DISPOSIçÔES FIMIS:
!4.t É vedada a subcontratação parcial ou totaI, do objeto contratado,
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não podendo a contratada tnansferin a outrem a sua execução.
74.2 Os casos omissos sêrão resolvidos pelo contrâtante à 1uz das
disposições constantes na Lei de n.e t4.733/27, dos princÍpios do
direÍto púb1ico e, subs idia niamente, com base em outras normas
jurídicas que sirvam ao suprimento de eventuais lacunas.
14.3 As comunicações entne as partes serão feitas exclusivamente por
escrito, entregues sob protocolo ou com recibo de entrega.
74.4 Fica eleito o Foro do MunicÍpio de Guarabira - PB como único
competente para conhecimento e decisão de quaisquer questões oriundas
do presente Termo de Referência.

Duas Estradas - PB, 14 de Novembro de 2O22.

ANEXOS AO EDITAL DE CHAI4AI4ENTO

Anexo f - Especificações
Anexo II - Modelo da Proposta
Anexo III - Minuta do Contrato

s,.-,:.$ j,-J..., 1)^,. Lra,,\7 r( )ra )(.-
Central de Contratações Municipais - CCM

a
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AI{EXO I - DISPEITISA No 0@28120,22 LEÍ t4.L33/2O2t

ESPECIFICAçÔES

1.0. DO oBIETO
1.1. Constitui objeto deste Processo de Dispensa de Licitação:
Aquisição parcelada de materiais dê limpeza destinados às diversas
Secretarias da Prefeitura Municipal de Duas Estradas - pB.

2.O. ]USTIFICATIVA
2.1. Consi.derando as necessÍdades 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:

cóorco DrscRrt(rNAçÃo UITDADE
1 ÁGUA sÀNrrÁRra 1 LrrRo LrrRo
2 BUCHA PARA PRATO5 CAIXA C/ 60 UND CAIXÂ
3 copo DEscaRTÁvEL 180 ttl pacorE 1aa UND pAcorE

4 DESINFETANÍE 2 LITROS UND

5 DEIERGENTE 5OO ML UNO

6 FLANELA 39 X 59 CM UI'ID

7 FósFoRo PAcorE 10 UND PAcorE
8 FRAUDA DEscaRrÁvEL TNFANTTL TAI.I,ANHo xG pcr pÂcorE

72 UÀID

INSETICIDA MULTIUSO 330 I4L UND

LÃ DE aço 60 G PAcorE
LII4PA VIDROS 5OO I.lL UND

LIMPÂDOR MULTIUSO 5OA ML UND

ODORIZANTE DE AMBIENTE 330 ML UND

PÁ DE Lrxo PLÁsrrco UND

PANo DE cHÃo 50 x 50 cM UND

PANO DE PRATO UND
papEl HrcrÊNrco 3a M pacorE 4 UND pAcorE

PAPEL TOALHA 23 X 30 CH UND
pAsrrLA saNrrÁRra 19 G carxa 12 UND carxa
PRÊNDEmR oE RoUPA PLÁsÍrco DUzrA
RODO 40 CI4 UND

saBÃo EH BARRA 2go G UND

saBÃo EM Pó soa G UND

SACO PÀRA LIXO 2OO LITROS PACOTE 1OA UND PACOTE

SACO PARÁ LIXO 1OO LITROS PÂCOTE 1OO UND PCT

SACO PARA LIXO 50 LITROS PACOTE 1OA UND PCT

VASSOURA NYLON CASO 1,30 M UND

vassotrRA saNrrÁRro cor.! supoRTE MATERTaL ut'rD
pLÁsÍrco
vÀssouRÃo GARr

3.0. OBRTGAçôES OO CONTRATADo

3.1. Responsabilizar-se por todos os
legislação fiscal, civil, tributária

9

LO

11
12
13
74
15
16
77

18
19
20
27
22

24

26

27
28

29

QUAI{ÍIDÀ)E
6ga
o5

6@
300
240

5A

40
tgo

60
70
72
36
36
20

200
200
320
a50
05
ao
60

aa6
6g0

50
50
50

aoo
10

P. r-slrrÁRro
2,53

45,Oà
5,77
4,23
2,ao
5,7O
3,t2

88,33

t4,43
2,2?
6,O3
6,39

L4,Og
7 ,77
7,67
6,5O
t,60
4,33

26,Og
4,r3
7 ,9O
3,ao
4,2]

3A,67
35,OO
34,93
13,83
a2,77

24,33

P. TOTAL

1.5r4,oo
225,OO

3 .462,OO
7.269,OO

672,O4
245,OO
124,aO

8 . 833, OO

865,80
156,10
434,76
226,AO
504,OO
155,49

1-.5)4,OO
7.3OO,OO
7.752,06

649,56
73O,06

4J.,30
47 4,OO
370,O6

2.538,OO
1.933,50
L.754,06
t.7o1,50
1.383,00

r27 ,70

729,9O
34.445 ,46

ônus e obrigaçôes
e trabalhista, bem

concernentes à
como por todas
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as despesas e compromissos assumidos, a qualquer tÍtuIo, perante seus
fornecedores ou terceiros em razão da execuÇão do objeto contrâtado.
3.2. Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou
serviços que apresentarem alterações, deteriorações, imperfeições ou
quaisquer 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, sal.vo mediante pnévia e expressa autorização do
Contratante.
3.4. Manter, durante a vigência do contaato ou outros instrumentos
hábeis, em compatÍbilidade com as obrigaçôes assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo
processo licitatório, apresentando ao Contrâtante os documentos
necessários, sempne que solicitado.
3.5. Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que
apresentou a documentação na fase de habilitação.
3.6. Executar todas as obnigações assumidas com observáncia a melhon
técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentno dos pneceitos
legais, nonmas e especificaçôes técnicas cornespondentes.

4.O. DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDAI'E DE PREçOS

4.1. Havendo proposta com valon 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 umâ presunção relativa de
inexequibilidade, em tal situação, não sendo possíveI a imediata
confirmação, poderá ser dada ao licitante a oportunidade de demonstrar
a sua exequibilidade, sendo-lhe facultado o pnazo de 03 (três) dias
úteis para comprovan a viabilidade dos preços, sob pena de
desconsidenação do itêm.
4.2. Salienta-se que tais ocorrências não desclassificam
automaticamente a proposta, quando for o caso, apenas o item
cornespondente.
4.3. O valor estimado que o ORC se propôe a pagar pelo objeto da
presente dispensa - Valor de Referência -, que representa o somatónio
total dos preços relacionados na respectiva planilha dos serviços a
senem executados, referente ao correspondente item, está acima
indicado.

5.O. HX)ELO DA PROPOSTA

5.1. É parte integrante deste Edital de Chamamento Público o modelo
de proposta de preços conrespondente, podendo o licitante apresentar
a sua pnoposta no próprio modelo fonnecido, desde que seja devidamente
preenchido, conforme faculta o instrumento convocatório - Anexo II.
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ESTAM DÀ PÂNÂÍBA
PREFEITURA I.{fiICTPAL DE IX,AS ESTRÂDÀS

Central de Cíntrafaçôes Municipais - CCH
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ESTADO DÂ PARÀÍBÀ
PREFEITURÂ TT'NICIPAL DE I'TJAS ESTRAI'ÂS

ANEXO II - I(»ELO DE PROPOSTA

DTSPENSA ilo 0po2812a22 LÉt t4.t33l2à2t

PROPOSTA

REF.: DISPENSA No OgO28l2O22 LÉÍ.74.133120.27

0BIETO: Aquisição parcelada de refeições (quentinhas e almoços)
desti.nadas às diversas Secnetarias da Prefeitura Municipal de Duas
Estrâdas - P8.

PROPONENTE:

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

epÍgrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

cóorco DrscRrnrMçÃo
1 ÁGUA sANrrÁRrA 1 LrrRo
2 SUCHA PARÁ PRÂTOS CAIXA C/ 60 UND

3 copo DEscaRTÁvEL 1ao HL pAcorE 1oo UND

4 DESINFETAI{TE 2 LITROS

5 DETERGEI{TE 5OO ItL
6 FLÁNELA 39 X 59 CH

7 FósFoRo PAcorE 10 UND

8 FRAUDA DEscaRTÁvEL TNFANTTL TAIlar{Ho xG pcr 72 uÍ{D

9 INSETICIDÂ I.IULTIUSO 334 Í{L
to ú DE aço60c
11 LrtitPA VIDROS 500 L

12 LIHPADOR ITULTIUSO 5OO I,IL

13 ODORIZÁIITE DE AIIBIENTE 330 IlL
L4 PÁ DE Lrxo PlÁsrrco
15 PANo DE cHÃo sg x 50 cH

16 PAiO DE PRATO

17 PAPEL HrGrÊ rco 30 M PAcorE 4 rrND

18 PAPEL TOALHA 23 X 30 CIt

19 pAsrrLA saNrrÁRrA 19 6 cArxA 12 UND

29 PRÉNDEDoR DE RoUPA PlÁsrrco
27 RODO 40 CM

22 saBÂo Ett BARRA 2oo G

23 sABÃo Etí Po 5og c
24 SACO PARA LTXO 2OO LITROS PACOTE 1OO UND

25 SACO PARÂ LIXO 1OO LITROS PACOTE 1OO UND

26 SACO PARÂ LIXO 50 LITROS PACOTE 1OO UND

27 VASSOURA NYLON CABO 1,34 !l
2a vassouRÂ saNrrÁRro co supoRTE MATERTaL pliÁsrrco
29 vassouRÃo GARr

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$

PRAZO:. 07 (um) mês.

UiIII}ADE QUAI{TIOADE
LITRO 600
CAIXA 05
PACOTE 600
Ltt{D 300
UND 240
UND 50

PACOTE 40
PACOTE TOO

UND 60
PACOTE 70

UND 72
UND 36
UND 36
UND 20
UND 2OO

UND 2OO

PACOTE 32O

UND I5g
carxÁ 05
DUZIÂ 10
UND 6O

UND AqO

UND 600
PACOTE 50

PCT 50
PCT 50
UND IOg
UND 7g
uitD 30

12
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ESTÂID Í'A PAMÍBA
PREFEIIURA II.iIICIPAL DE ÍII'AS ESTMDAS

PAGAÍ"IENTo: Após trinta dias.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

/ae

Responsáve1

de

CNP]
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ESTàDO DÀ PÀRÀÍBÀ
PREEEITI'RÀ üI'ITCÍPÀ! DE DI]AA ESIFÀDÀ,g

ÀNEiXO f,rr - tírNIrTÀ Do coNrRÀro

DrspENsà N" ooo2a/2o22 r,Er N" 14.133,/2021

co[rRÀTo H' _ -../...

TERMO DE CONTRÀTO
DUÀS ESTRADÀS E
DISCRTMTNÀDO NESTE

QUE ENTRE SI CELEBRÀM À PREFEITURÂ MUNICIPÀI DE

. PÀRÀ EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONFORME
INSTRUMENTO NA EORMÀ ÀBÀIXO:

Pelo prêsêntê instrumento particular de contrato, de rm lado PREFEIIOBà MTNICIPÀ! DE DUÀS
ESltsãtrIÀS - Rua do Comércio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, CNPJ no 08.787.01210001-10, nêste
ato rêp!êsentada pela Prefêita Joyce RenaJ.Iy Eefix Nunês, Brasileira, Soltêira, Euncionaria
Publica, residente ê domicifiada na fazenda São Francisco, SN - Zona Rural - Duas Estradas -
PB, CPF nÔ 090.407-504-40, Carteira de Identidadê n" 3.570.572 SsP, doravante siinplesmêntê
CONTRÀTÀNT, e do outro lado , CNPJ nO

.. nêste ato representado por .--. residente e domiciliado oô -...,
..., CPF no ........., Carteira de Identidadê no ..,., doravantê

simplêsmêntê CONTRÀTÀDO, decidiram as partes contratantes assinar o preseôtê contrato, o qual
se regerá pê1as cláusulas e condiÇões sêguintes:

cr.iiu$rr,À PRDTEIRÀ - Dog FInE)ÀtGN.Tos:
Este contrâto decôllê da Dispensa dê LicitaÇão n" 00028/2022, procêssada nos têr.mos da Lei no
14.a33/2021,; Decteto Municipal o" 6'7 /2022; ê legislação pertinente, considêradas as aItêraçõês
postêriores das rêferidas nonnas. às quais os contratantes estão sujeitos como também às
cláusulas destê contrato.

CLÁUSUIÀ gEq'T{DÀ - DO OB"EIO:
O presente côntrato, tem por objêto: Aquisição parcêfada de materiais de 1iÍpeza dêstinados às
diversas Secrêtarias da Prefeitura Municipal dê Duas Estradas - PB.

O serviÇo develá se! executado rigorosamente de acordo com as condiÇõês exprêssas nêstê
instrrmento, proposta aprêsêntada, especificaçôes têcnicas correspondentês, procêsso dê Dispênsa
de Licitaçâo no OOO2A/2022 Le\ n" 14.1,33/2021. e iostruçõês do Contratante, documentos esses que
ficam fazendo partês intêgrantes do presente contrato, indepêndente de transcriÇão; e sob o
rêqimê de êmpreitada por preço unitário.

cr.ÁusurÀ tTRcBrRÀ - DO vÀraR E pREÇos:
O valor total dêste contrato, a base do preÇo proposto, é de R$ ..- (-..).
Reprêsentado por: --- x RS ..,

cI,irr$rLÀ et âRrf, - Do REÀirusràrGNEo Elt sExTIDo EsrR:IIo:
Os prêços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.
Dentro do prazo de vigência do contrato ê mediante solicitação do Contratado, os preÇos poderâo
sofrer reajuste após o intêrregno de tm ano, na mesma proporÇão da variaÇâo verificada no IPCÀ-
IBGE acumulado, tomando se poa base o mês do orÇamento estimado, êxclusivamênte para as
obrigaÇões inj-ciadas ê conc.Iuidas apôs a ocolrência da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao prireiro, o interregno minimo dê um ano será contado a partir dos
efeitos financeiros do último rêajustê.
No caso dê atraso ou não divulgação do indice dê rêâjustamento. o Contratante pagará ao Contratado
a j-mportância cafculada pela úItima variaÇão conhecida, liguidando a diferenÇa corrêspondente
tão 1ôgo seja divulgado o índice dêfinitivo. Fica o Contratado obrigado a apresêntar memória de
cálcufo refêrente ao reajustamento de preÇos do valor remanescente, sempre que este ocorrêr-
Nas aferiÇôes finais, o indice util-izado para rêajuste sêrá, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o indicê estabelecido para rêajustamênto vênha a sêr extinto ou de qualquêr foÉna não possa
mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o çfuê viêr a sêr determinâdo pêIa legislaÇão
êntão êm vigior.
Na ausência de previsão legal quanto ao indice substituto, as partes elegerão novo índice
oficial, para reajustamento do prêço do valor renanescêntê, por mêio dê termo aditivo.
O reajuste poderá ser realizado por apostilanênto.
O prazo para resposta ao pêdido de rêstabêleciÍento do equilibrio ecônômico-financeiro, quando
for o caso, será dê até 1 (um) nês, contado da data do fornecirento da documentaÇâo comprobatória
do fato iinprevisível ou prêvisivêl de cônsequência incafculávêI, observadas as disposiÇôês dos
Àrts- 124 a 136, da Lei 74.133/21,

cuÚsrrr,À QurNrÀ - Dà DorÀçÃo:
Às despêsas corrêrão por conta da seguintê dotaÇâo, constante do orÇanento vigente:



Reculsos Próprios do Municípi.o dê Duas Estradas:
01,-oo - 04.1,22.1002.2004 500. - 3.3.90.30.01;
02.00 - 04-L22-L002.2006 - s00. - 3,3.90.30.01;
03.00 - 04.123.1002.2009 - 500. - 3.3.90.30.01;
04.00 - 12.361.2002.20L2 - 500. - 3-3-90.30-01;
05.00 - 2?-812.2003.2025 - 500. - 3.3.90.30.01;
06.00 - 13.392.2003.2026 - 500. - 3.3.90.30.01;
07.00 - 10.301.2007.2030 - 500. - 3.3.90.30.01;
08.00 .. 15.451.7002.2031 - 500. - 3.3.90.30.01;
09.00 - 26.782.1002.2039 500. - 3.3.90.30.01,
10.00 - 08.241.2006.2040 - s00. - 3-3-90-30-01,
11.00 - 08.244.2006.2048 500. - 3.3.90.30.01;
t2.00 - 20.606.2007.2053 - 500. - 3.3-90.30.01.

cüfursur.À sB:r8À - Do PÀcAuErsr9:
O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observâDcia às normas ê procêdimêntos
adotados pelo Contratante, bem como as disposiçôês dos Àrts. 141 a 146 da Lêi 14.133/21; da
segu-intê manêira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do pêrlodo de adimplêmento.

cIÁDsI,I,À sÉÍItíÀ . Dos PRÀzos E DÀ IrIGÉNCIà:
Os prazos máximos de iDício de etapas dê execuçâo ê dê conclusão do objêto ora contratado, que
admitêm prorrogâçáo nas condiçóes e hipótêses previstas na Lei 14.133/202L, esteo abaíxo
indicados e serão considerados da assinatura do Contrato:

Entrêga: Imediata.
À vigência do prêsêntê contrato sêrá dêtêrminada: 01 {um) mês. considêrada dâ data dê sua
assinatura, podendo ser prorrogada. nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei
L4 .L33/21.

cl.iiúsul À orrÀ\rÀ - DÀr, oBRrGÀçõEs Do coN:rRÀrÀtr$r8:
a) - Efêtuar o pagarnento relativo ao fornecimento êfetivamente r:eâlizado, dê
nêspêctivas c}áusulas do contrâto;
b) - Proporciônar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução
contratado;
c) - Notificar o Contratado sobre quafquer irregufaridadê encontrada çF.ranto
fornecimentô, exercendo a mais êmpIa ê completa fiscalizaÇão, o quê não exime

acoldo com as

do fornêcirento

à gualidadê do
o Contratado de

obÍiqações
obedecerão,

suas responsabilidades contratuais e legais;
d) - Designar rêpresêntantes com atribuições de Gesto! e Fiscal dêste contrato, nos têrmos da
norna vigente, especial,nente para acompanhar e fiscaLizar a sua execuçeo, respectivanente,
pernitj-da a contrataÇão dê tercêirôs parâ assistência e subsidio dê informâÇões pertinentes a
essas atribuiÇÔes.

cúusurÂ Not{À - DÀs oERreÀçôEs Do coNERÀtàDo:
a) - Exêcutar dêvidamêntê o fornecimento descrito no objeto supracitado, dêntro dos melhorês
parâmetros de gualidade estabelecidos para o ramo de atividade rêlacionada ao objêto contratual,
com obsêavância aos prazos êsti.pulados;
b) - Responsabi-li zar-se por todos os ônus ê obrigaÇõês concêrnentes à leqislaÇão fisca-I, civif,
tributária e txabalhista, bem como por todas as dêspesas ê compromissos assuftidos, a qualquer
título, perante seus fornecedorês ou têrcêiros em razáo da execuÇão do objeto côntratado;
c) - Manter preposto capacitado ê idôneo. acêito pelo Contratante, quando da êxêcução do
contrato, que o represente inteqralrente em todos os seus atos;
d - Permitir ê facilitar a fiscalizaÇão do Contratantê dêvendo prestar os infonnes ê
esclarêcimentos so1.i cit ados;
e) - Será rêsponsávêl pelos danos causados diretamentê ao Contratante ou a tercêiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execuÇão do contrato, não êxcluindo ou rêduzindo essa rêsponsabif idadê
a fiscalizaÇão ou o acompanhamento pelo órgáo intêrêssado;
f) - Nâo ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou êm parte, o objeto destê instn]meIlto,
sem o conhecjJrento e a devida âutoiizaÇâo êxprêssa dô Contaatante;
q) - Manter, durante a viqência do coDtrato, em compatibifidade com as obrigaÇõês assumidas.
todas as condições dê habilitação ê qualificaÇão exigidas no respectivo processo Licitatório,
apresentando ao Contratante os documentos nêcêssários, sempre que sôIicitado.

cráosul.À DÉcrra - DÀ ÀIIERÀÇÃo E ErrrrçÂo:
Este contrato podêrá ser aftêrado com a devida justificâtiva, unilateralmente pêIo Contratante
ou por acordo entrê as partes, nos casos ê condiçôes previstas nos Àrts. 124 a 136 ê sua
êxtinção, formalmente motivada nos autos do procêsso, assegurados o contraditório e a ampla
defesa, ocoÍrerá nas hipóteses e disposiÇões dos À.ts. 137 a 139, tôdos da Lei L4.133/21
Nas alteraÇõês unilaterais a quê sê refere o inciso r, do caput do À!t. 124, da Leí 14.133/2L,
o Contr:atado será obrigado a aceitar, nas mesmas coodiÇões contratuais. acrésciros ou suprêssões
que se fizerem nos serviÇos, de até o respectivo ljrDite fixado no Àrt. 125, do mesmo dipLoma
Iega1. do valor inicial atualizado do contrato. Nenhurn acréscimo ou suprêssão poderá êxceder o
fimitê estabelecido, salvo as suprêssõês resultantes de acordo cêlêbrado entre os contratantes.

cu(usulÀ DÉcnÀ PRDGIRÀ - DO RECEBN,ENIO:
Executada a plesente contrataÇão e observadas as condiçõês de adimplemento dês
pactuadas, os procedimentos ê condiÇõês para receLrer o seu objeto pelo Contratante
conformê o caso, às disposiçõês do Art- 140, da Lei 14-133/21-



Por sê tratar de sêrviÇo, a assinatura do termo detalhado de iecêbimento provisório. se dalá
pêfas partês, quando verificado o cutrq)rimênto das exigências de caráte! técnico, até 15 (quinze)
dias da comunicaÇão escrita do Contatado. No caso do termo detafhado dê rêcêbirênto definitiwo,
será emitidô ê assinatura pêlas partes, apenas após o decurso do prazo de observaÇão ou vistoria,
que comprove o atendimênto das exigências contratuais, náo pôdêndo êssê prazo sêr superior a 90
(noventa) dias. salvo êm casos excepcionais, devidamentê justificado§.

cLÁrr$rr.À oÉcna, setrru - uÀs pxt{Àr.rDÀDEs:
O Contratado será responsabil-izado adLli.nistrativamente. facultada a defesa no prazo legal do
intê!êssado, pêIas infraqõês prêvistas no Art. 155, da Lei 14-133/21 e serão aplicadas, na
forma, condiÇôes, regras, prazos e procedimentos definidos nos Àrts. 156 a 163, do mêsmo diploma
legal, as sêguintês sanÇões: a - advertência aplicada êxclusivamêntê pela infração administrativa
de dar causa à inexecuÇão parcial do contrato, quaÍrdo não se justifica! a iftposiÇão dê pênalidadê
mais grave; b - multa dê mora dê 0,58 (zêro virqula cinco por cênto) aplicada sobre o valor do
contrato, por dia de atraso injustificado na execuEão do objeto da contrataÇão; c - multa de
10t {dez por cento) sobrê o vafor do contrato por gualquer: das inflaÇõês adminlstrativas
previstas no rêferido Àrt. 155, d - irüpedimento de licitar e contatar no âmbito da ÀdministraÇão
Púb1ica direta e indireta do ênte fêdêrativo que tivêr ap-Iicado a sanÇão, pelo prazo de dois
anos, aplicada ao responsáve.L pelas inflaÇôes administrativas previstas nos incisos II, III,
IV, V, VI ê VII do caput do rêfêrido Àrt. 155, quando não se justificar a imposiÇão de penalidadê
mais grave; ê - declaraÇão de inidoneidade para licitar ou contratar no âÍüito da ÀdministraÇâo
Pública direta e indirêta dê todos os êntes fêdêrativôs, pefo prazo de cinco anôs, âplicada ao
responsáve1 pelas infraÇôês administrativas prêvistâs nos inc.isos VIII, IX, X, XI e XfI do caput
do rêfêrido Àrt. 155, bêm como pelas infraÇóes administlativas prêvistas nos incisos II, III,
IV. V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquêm a jÍposição de penalidade mais grawe
que a sanção rêfêrida no § 40 do rêfêrido Àrt- 156; f - aplicaÇão cumulada dê outras sançôes
previstas na têi 14.133/21.
Sê o valor da multa ou indenizaÇão devida não for recolhido no prazo dê 15 dias após a comunicaÇào
ao Contratado, será autonaticamente descontado da primeira parcela do pagarento a que o
Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1t {um por cento) ao mês, ou,
quando for o caso, cobrado judicialmentê.

ct.áust,I.À DÉcrrÀ rBRcErr,À - DÀ co,tpElrsÀção FINANCETRA:
Nos casos de eventuais atrasos de paqamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado
nâo tenha concorrido dê alguna forúra para o atraso, será admitída a compensaÇão financêira,
devida desde a data liinite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efêtivo pagramento
da parcela. Os encarqos moratórios devidos em razão do atraso no paqamento serâo calcul-ados com
utilizaÇãodâseguintêfórmu1a:EM:NxVPxI,ondê:EM=encargosmoratóaiosiN=númerode
dias entrê a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamênto; vP : valor da parcela a
serpaçÍa;eI=lndicêdêcompênsaÇãofinanceira,assilnapurado:1=(fX+100)+365,sêndoTx
: percentuaf do IPCÀ-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo indice
adotado pelo Govêrno Federal que o sul,stituê. Na hipótêsê do .êfêrido indice estabelecido para
a compênsação financeira veÊha a ser extinto ou de qualquer forma nâo possa mais ser utilizado,
será adôtado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 1êgislação então em vigor-

CLliUg'I.À DÉCIIA QqÀRTÀ - DO FORO:
Para dirinir as questões decorrentês deste contrato, as partes êIêgêm o Eoro da Comarca de
Guarabira, Estado da Paraíba.

E, por êstarêm
assinado pelas

TESTEMT'NIIÂS

dê plêno acordo, foi tavrado o preseDte contrato êm 02 (duas) vias, o qual wai
partes e por: duas testêmunhas.

DUÀS ESTRÀDÀS - PB, .

PELO CONTRÀTANTE

âô 
^ô

PELO CONTRÀTADO



DLíRIO OFICIAL DOMUNICÍPIO DE DUAS ESTMDAS
Criado pela Lei Municipal n" 42i2000, de 21 de dezembro de 2000.

Duas Estradas/PB 15 de Novembro de 2O22

AVISO DE CHÂIIIAIIIENTO PÚBLICO PARA CONTRATAçÀO DIRETA
DrspENsA No dil,'2812022 LEÍ Í4.1331202L

A Prefeitura Municipal de Duas Estrâdas - PB, através da Prefeita do
t4unicÍpio de Duas Estradas - PB, no uso das suas atnibuições e com
fundamento na Lei ne 14.733/ 2021, art. 75, §3e e no Decneto Municipal
np 67 /2822, art. 11, convoca as empresâs interessadas em fonnecer o
seguinte oBlETo PoR ltElo DE DISPENSA DE LTCITAçÃO EÍ.r RA:ZÃO DO VÀLOR:
Aquisição parcelada de materiais de limpeza destinados às diversas
Secretarias da Prefeitura Municipal de Duas Estradas - PB.
PRAZO DE ENTREGA DAS PROPOSTAS. TA/7U2O22.
EI4AIL PARA ENVIO DAS PROPOSTAS : prefeituradêduasestradas. pbggmail. com.
O termo de referência e demais infornações podem sen baixados
diretamente no link disponibilizado logo abaixo desta publicação.

Duas Estradas - PB, 14 de Novembto 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 - dlspen sa - n - 00028 -2022-lei-n-74-3,33 -2O21, /

Rua do Comércio, 23, Centro, Duas Estradâs/PB - CEP: 58.265-000
Iel: (83) 3265 1030 - E-mail: prefeitura@duasestradas.pb.gov.br
cNPJ: 08.787.012/OOO1 10


