
ESTÂI!o DA PANAÍBA
PREFEITURA ITiIICIPAL DE DI,,As ESTRAI'ÂS

AVISO DE CH'IIII,IIIEI{TO PÚBITCO PARA COÍÚTRATAçÂO DIRETA
DrspENsA No OOO29|2O22 LEr L4.133/2O2L

A Prefeitur a Municipal de Duas Estradas - PB, através da Prefeita do
Município de Duas Estradas - PB, no uso das suas atribuições e com
fundamento na Lei ns 14.733/ 2027, art. 75, §3e e no Decreto Municipal
ne 67 /2022, art. 11, convoca as empresas interessadas em fornecer o
seguinte oBlETo PoR ITiEIO DE DISPEI'|SA DE TICITAçÃO Eü RÂZÃO DO VALOR:
Aquisição parcelada de água mineral destinadas às diversas Secretarias
da Prefeitura Municipal de Duas Estnadas - PB.
PRAZO DE EI'ITREGÂ DAS PROPOSTASI 18/1L/2O22.
EilAIL PARÂ ENVIO DAS PROPOSTAS: prefeituradeduasestradas. pbQgmail. com.
0 termo de refenência e demais informações podem ser baixados
dinetamente 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

CHAÍiIÂÍiíENTO PÚBLICO

PREÂilBULO

0 l,lUt{ICÍPIO DE DUAS ESTRADAS, inscrito no CNPI sob o ne
08.787.O72/OOO7-7O, através da PREFEITA IIiUNICIPAL, tonna público que
faná contratação mediante o procedimento de DISPENSA DE LICITAÇÃO,
com fundamento no art. 75, inciso fI, da Lei ne 74.t33/ 2O2t,
obietivando a contnatacão

@

vando a contnatacão do obieto adiante desc rito:

0BIETO: Aquisição parcelada de água mineral destinadas às diversas
Secretarias da Prefeitura Municipal de Duas Estradas - PB.

RECEBIIIEI{TO DAS PROpOSTAS ATÉ: 18/11 /2022 às 17:OO horas - HORÁRIO DE

BRASÍLIA
E-üATL PÂRÂ ENCAIIII{HA'iiIEI'ITO DAS PROPOSTAS:

orefeituradeduasest radas . pb@gmail . com

Responsável (a) : Central de
Contratações ltíunicipais (CCltl)

Contato: (83) 99158-0654

LEGISLAçÃO APLICÁVEL: Lei Federal ne- !4.733/2021, Decneto Municipal
ns 67, de 14 de junho de 2O22.

INFoRilAçõEs AITICIOiüIrS: o edital e seus anexos encontran-se disponíveis
no link do Diário oficial ou poderá sêr solicitado através do e-mail
de recebinento de propostas.
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ESTAI}O DA PÀRAÍBÀ

PREFEITURÀ Í{'IICIPÂL DE DT.|AS ESTMDAS

REFEREI{CIA DE TEüpto: Para todas as referêncías de tempo será observado
o honário de BrasÍ]ia e contados em dias úteis.

DE!4ANDANTE: MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS cuja Prefeita Municipa
é a autoridade solicitante e a ordenadora de despesas, utiliza
recunsos onçamentários do referido óngão para fazen face às despesa
da contnatacão.

1. ]USTIFICATIVA E FUNDAüEIIITAçÃO:

1.1. 0 Município de Duas Estradas - PB, pessoa jurÍdica de direito
púbIico interno, tendo por finalidade exercer a representação do Poder
Executivo Municipal e exencen outrâs atnibuições especialmente
designadas na Lei Orgânica do MunicÍpio.
1.2. O l,tunicípio de Duas Estradas - PB necessita da aquisição de água
mineral pana suprir as necessidades de distribuição de água para a

sede e as divensas secretarias do Município.
1.3. Assim, o Município necessita desse fornecimento por se tratar
de matenial essencial para a manutenção de suas atividades.
1.4. O processo de contratação se dará por Dispensa de Licitação, com

base no a''t. 75, II, da Lei Federal ns 14.133r de 01 de abril de 2O21
e pelo art. 11 do Decreto Hunicipal ne 67, de 14 de junho de 2A22, É|,4

RAZÃO DO VALOR.

2. DESCRIçÃO DETALHADÂ DO OB]ETO:
2.7. Aquisição parcelada de água mineral destinadas às diversas
Secretarias da Prefeitura Municipal de Duas Estradas - PB.

3. OBRIGAçÔES DA CONTRATADA:

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

observância aos prazos estipulados;
b) - Responsabiliza r - se por todos os ônus e obrigações concernentes à
legislação fiscal, civiI, tributánia e trabalhista, bem como por todas
as despesas e compromissos assumidos, a qualquer tÍtulo, perante seus
fornecedores ou tenceiros 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 fiscafização do Contrâtante devendo prestar
os informes e esclarecimentos solicitados;
e) - Será responsáve1 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;
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f) - Não ceder, tnansferir ou subcontratar, no todo ou em pante, o
objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização
expressa do Contrâtante;
g) - Hânter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando
âo Contnatante 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 cIáusulas do contrato;
b) - Proporcionar ao Contnatado todos os meios necessários para o fiel
fonnecimênto contrâtado;
c) - Notifican o Contratado sobre qualquen 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 represêntantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste
contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar
e fiscalizar a sua execução, res pectivamente, permitida a contratação
de tenceiros para assistência e subsÍdio de in'formações pertinentes a

essas atribuições.

5. DA GESTÃO E FTSCALTZAçÃO DA EXECUçÃO OO COntmtO:
5.1. A Gestão do instrumento contratual será de competência do Gestor
do Contrato designado.
5.2. Compete ao Geston do contrato:
a) Validar o relatório mensal resultante da prestação dos serviços;
b) Controlar admi nist rativamente os aspectos orçamentários e

financeiros inenentes à execução contnatual no intuito de que haja seu
desdobramento de forma regular;
c) Âtêstar a Nota de EÍnpenho;
d) Verificar âs regularidades fiscais (Federal, Estadual e
Municipal) e trabalhista da contratada;
e) Manifestar-se sobre quaisquer solicitações da contratada, em

especial aquelas pertinentes a valores do contrato e prazos,
submetendo-os à autoridade competente;
0 Propor à autonidade competente, de forma motivada e fundamentada
e com base nas anotações da fiscalização contratual, a abertura de
processo administnativo pana aplicação de penalidades ao contratado,
conforme previsto no contrato;
g) Administrar o pnocesso de aplicação de penalidades
regulamentares no edital do processo licitatório e pactuadas no
contrato;
h) Quando da pnoximidade do encerramento da vigência contratual,
consultar, em tempo hábi1, sobre o intenesse da renovação e, em

havendo, promover a respectiva prorrogação;

@
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i) Executar fustificativa Técnica e Estudo de Compatibilidade do
Preço que ensejarão os ajustes e/ou renovação do contrato; e
j) Informar à área requisitante, em prazo hábil, quando prever ou
verificar necessidade de modo pnomover acréscimos, supressões e/ou
outras alteraçôes no objeto do contrato.
5.3. Â fiscalização e o acompanhamento do cumprimento das obrigações
decornentes do contrato, nos termos do antigo 117 da Lei ne 74,133/27,
será de competência do Fiscal do Contrato designado.
5.4. Compete, ainda, ao fiscal designado o cumprimento das seguintes

obrigações:
a) Cumpnir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço
e as c1áusulas constantes no instnumento 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 contrato sobre 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 inconsistências;
e) Avaliar os resultados/objetos entnegues;
0 Atestar a Nota Fiscal e o relatório de prestação dos serviços
(quantidade, modalidade de recebimento dos documentos, tarifas dos
senviços e demais infonmações que se fizerem necessánias);
g) Manter permanente vigilância sobre as obrigações da Contratada,
definidas nos dispositivos contratuais f undamentalmente quanto à
observância dos princípios e preceitos con s ubsta nciados na Lei no
t4.733/2! e suas alterações;
h) Receber e examj.nar as crÍticas, sugestões e reclamações dos
usuários;
i) Relatar as ocorrências que exijam a comunicação às autoridades
de fiscalização, levando ao conhecimento do poder púb1ico as
irregularidades de que tenham conhecimento referentes âo serviço
prestado;
j) Intervir na prestação do serviço, nos casos e condições
previstos em lei;
k) Zelar pela boa qualidade do serviço, receben, apurar e
solucionar queixas e reclamações dos usuánios, que serão
cientificados, em até 30 (trinta) dias, das pnovidências tomadas; e
l) Acompanhan a evolução e tendência das demandas pelos serviços
regulados, controlados e fiscalizados nas áreas delegadas a terceiros,
públicos ou privados., visando Ídentificar e antecipar necessidades de
investimentos para expansão.

6. VALOR ESTII4ADO DA CONTRATAçÃO:

6.1. Rt 3.101,25 (Três mil e cento e um reais e vinte e cinco centavos );
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6.2. A estimativa do valor a ser contratado incLui os serviços de mão

de obna e mateniais necessários pana a execução dos serviços.
6.3. 0 valor estimado foi obtido mêdiante a médÍa 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
senviços, confonme modelo de apresêntação 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 PAGAI4ENTO:

7.1. O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante
processo regular, da seguinte maneira: Para ocorren 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 aconpanhada dos seguintes documentos: certidão negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT); certificado de regularidade de FGTS-CRF;
certidão negativa de tnibutos municipai.s, estaduais e federais.

8. DOTAçÃO ORçA}TENTÁRIA:
8.1. Os necursos para a realização deste serviço estão previstos na

seguinte dotação orçamentária :

Recursos próprios do Município de Duas Estradas:
ot.oo - o4.122.].002.2004 - 500. - 3.3.90.30.Ou
o2.oo - 04.722-1002.2006 - 500. - 3.3.90.10.Ot;
03.oo - o4.123.7ao2.2009 - 500. - 3.3.94.30,Ot;
o4.oo - 72.367.2002.2012 - 50A. - 3.3-90.30.OL;
o5.oo - 27.872.2003.2925 - 500. - 3.3.90.30.07;
06.00 - 73.392-2003.2926 - 5oO. - 3.3.9o.3o.Ott
07.oo - to.30t.2091.2030 - 500. - 3.3.90.30.01;
o8.oo - 79.451-7002.2037 - 5OO. - 3.3.9O.3A.OU
09.oo - 26.782.7002.2039 - 500. - 3.1.90.1O.O7;
7O.OO - O8.247.20,06.2040 - Sao. - 3.3.9O.1O.O7I
t!.ao - 08.244.2006-2048 - 500. - 3.3.90.30.OL;
12.OO - 20.606.2007.2053 - sOO- - 3.3.9s.30.O1.

9. VIGÊilCTA:
9.1. O contrato terá vigência de e1 (um) mês, contado a pantir 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 sen
negistrado por simples apostila, dispensando a celebração de
aditamento.

/.l)
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10. Ix) REA]USTE DO PREçO:
tO.L. O reaJuste contratual poderá ocorrer após o prazo de t2 (doze)
meses, a partir da data da assinatura do contrato.
tO,2. A Contnatada deverá pleitear o reajuste até a data da prorrogação
de prazo seguinte, sob pena de configuração de preclusão tógica.
1O.3. Para o reajuste será aplicado o Índice Nacional de preços ao
Consumidon Amplo - fPCA, fonnecido pelo IBGE.
LO.4. O reajuste do preço deverá ser apresentado em Fatura/Nota fiscal
complementar. Enquanto não divulgado o Índice correspondente do mês
em que os serviços forem executados, o reajuste será calculado de
acordo com o úl-timo Índice conhecido, cabendo a correção de cálcu1o
quando publicado o Índice definitivo.

11. DO ACRÉSCil.tO Ot SUPRESSÂO:
11.1. No interesse da Administração 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 t4.133/27.
11.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiçôes
licitadas, os acnéscimos 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 APRESENTAçÂO DOS ürcUNENTOS DE HABILITAçÃO:
12.1 Habilitação lurÍdica

Registro comercial, no caso de empresa individual.
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigon,

devidamente registnado, em se tratando de sociedades comerciais, e no
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de
seus admini st nadores .
c) Decreto de autorizaÇão, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeina 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 câso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercÍcio.
e) O contrato socÍal e suas alterações, quando possÍvel, deverão
constar a denominação social e identificação do (s) ramo (s) de
atividade (s) da empresa, o qual deverá ser compatÍvel com o objeto
licitado.
f) Os proponentes que tenham como ato constitutivo o ESTATUTO,
que o apresente juntamente com a ú1tima ata que elegeu sua diretoria
ou administradores.
12.2. Regularidade Fiscal-
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas

a)
b)

no Ministénio da Fazenda (CNPI).
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Quando for o caso:
b.1) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, nelativo
ao domicÍLio ou sede do proponente, pertinente ao ramo de atividade e
compatível com o objeto da presente dispensa de ficitação *(no caso
de empnesas dos setores do comércio, indústria e serviços de transporte
intermunicipal e interestadual) ou;
b.2) Prova de inscrição no cadastno de Contribuinte Í'lunicipal, relativo
ao domicílio ou sede do proponente, pertinente ao ramo de atividade e

compatÍve1 com o objeto da presente dispensa de licitação ou Alvaná
de Licença para Localização e Funcionamento. *(no caso de empresas com

atividade de prestação de serviços).

c) Prova de negularidade para com a Fazenda FedenaI, mediante
apresentação de Certidão Negativa de Débito das Contribuições
Federais, expedido pela Secrêtariâ 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 Regulanidade Fiscal, expedida pela
Secretaria de Estado da Fazenda, da sede do proponente, ou outna
equivalente, na forma da Lei.
e) Prova 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 fonma 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
cumpnimento dos encargos sociais.
g) Prova dê regularidade pêrante a lustiça do Trabalho (CNDT -
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas- Lei n" t2.MO/2077).
12. 3 Qualificação Econômico- Financeira
a) Certidão negativa de falência ou concordata, recuperação
judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede
do pnoponente.

13. DA QUALIFICAçÀO TÉCNICA:
13.1 A empresa licitante deverá aPresentar atestado de capacidade
técnica, fornecido pon pessoa junÍdica de Dineito Público ou de Direito
Privado, comprovando ter realizado atividade compatível e pertinente
ao objeto da pnesente dispensa de licitação.

14. DAS DTSPOSTçõES FIilÂrS:
J4.7 É vedada a subcontratação pancial ou tota1, do objeto contratado,
não podendo a contratada transfenir a outrem a sua execução.
t4.2 os casos omÍssos serão resolvidos pelo contratante à Luz das
disposições constantes na Lei de n.s 14.L33/21' dos princÍpios do

@
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direito púb1ico e, subsidiariamente, com base em outras normas
jurídicas que sirvam ao suprimento de eventuais lacunas.
14.3 As comunÍcações êntre as partes senão feitas exclusivamente por
escrito, entregues sob protocolo ou com recibo de entrega.
14.4 Fica elêito o Fono do Município de Guarabira - PB como único
competente para conhecimento e decisão de quaisquer questôes oriundas
do presente Tenmo de Referência.

Duas Estnadas - PB, 18 de Novembto de 2022.

ANEXOS AO EDITAL DE C}IAIIAI4ENTO

Anexo I - E specÍficações
Anexo II - Modelo da Proposta
Anexo III - Minuta do Contrato

Centnal de Contnataiões Municipais - CCM
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ANEXO r - DTSPENSA N' Wn29l2O22 LEt t4.A73l2g2l

ESPECIFICAçôES

1.O. DO OBIETO
1.1. Constitui objeto deste Processo de Dispensa de Licitação:
Aquisição parcelada de água mineral destinadas às diversas Secretanias
da Prefeitura Municipal de Duas Estrâdas - PB.

2.0. lusrIFIcATrvA
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 tela. As caractenÍsticas
e especificações do objeto ora licitado são:

c(brco DrscRr r açÃo
1 ÁGUA r.rü,tERAL Elr BALDE DE 20 LrrRos

Lfl rÂrrE Qt arsTrDADE p.L rÁRro p. Torar
l..F'tD 175 8,27 3.lOr,2S

3.tor,25

3.0. OBRTGAçõES oO CONTRATAÍX)
3.1. Responsabilizar - se por todos os ônus e obrigaçôes concennentes à
legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas
as despesas e compromissos assumidos, a qualquer títuIo, perante seus
fonnecedones ou terceiros em razão da execução do objeto contratado.
3.2. Substituir, ancando com as despesas decornentês, os materiais ou
serviços quê 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, salvo mediante prévia e expressa autorização do
Contratante.
3.4. Manten, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos
hábeis, 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.
3.5. Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que
apnesentou a documentação na fase de habilitação.
3.6. Executar todas as obrigações assumidas com observância a melhor
técnica vigente, enquadnando-se, rigorosamente, dentro dos pnecêitos
legais, normas e especificações técnicas correspondentes .

4.O. ÚO CRITÉRTO DE ÂCEITABILIDADE 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 sená desconsiderado; ou

9



o*.r.r'u*tiÍ#rll."Plilr EsrRA,as

4.1.2. Com indícios quê conduzam a uma presunção relativa de
inexequibilidade, em taI situação, não sendo possíve1 a imediata
confirmação, poderá ser dada ao licitante a oportunidade de demonstrar
a sua exequibilidade, sendo-lhe facultado o prâzo de 03 (três) dias
úteis para comprovar a viabilidade dos preços, sob pena de
desconsideração do item.
4.2. Salienta-se que tais ocorrências não desclassificam
automaticamente a proposta, quando for o caso, apenas o item
correspondente.
4.3. O valon estimado que o ORC se propõe a pagar pelo objeto da
presente dispensa - Valon de Referência -, que representa o somatório
total dos preços relacionados na nespectiva planilha dos senviços a
serem executados, refenente ao correspondente item, está acima
indicado.

5.0. Í{(»Eto DA PROPOSTA

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

- ccM
,{ Sr..

Municipais
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ANEXO TT - üODELO DE PROPOSTA

DISPEI,ISA No OW)29/2O22 LÉT L4.t33/2O21

PROPOSTA

REF.: DISPENS^ No 0@29120.22 LÊI 74.L3312O2L

OBIETO: Aquisição parcelada de água minenal destinadas às divensas
Secnetarias da Prefeitura Municipal de Duas Estradas - PB.

PROPONENTE:

Prezados Senhones, nos termos do processo
epígnafe, apresentamos proposta confonme

cóDr@ DrscRr rraçÃo
1 ÁGUA HINERAL E}I BALDE oE 29 LITRoS

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$

PRAzo: 01 (um) mês.

PAGAI4ENTO: Após trinta dÍas.
VALIDADE DA PRoPoSTA: 60 (sessenta) dias.

de dispensa de licitação em

abaixo:

QI'ÂT{TTDÀDE
375

TT{IDADE

UNO

dede

Responsáve1

CNP]

11
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ESTÀDO DÀ PÀNÀiBà
PNEFEITT'Rà IíT'NICIPÀIJ DE DI'ÀS EgTRÀDÀ§

ÀllExo III - rdl!úrÀ Do coN.1BÀllo

DISPENSÀ No OOO29/2O22 r.Er N" 14.133/2021

coNTRÀTo t{. ---./---

TERMO DE CONTRATO
DUAS ESTRÀDÀS E
DISCRÍMINÀDO NESTE

QÚE ENTRE SI CELEBRAM À PREFEITURÀ MUNICIPAL DE

PARÀ EXECUÇÀO DE SERVIÇO CONFORME
INSTRUMENTO NA !"OR},ÍÀ ABÀIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, dê um lado PREFEITUBÀ llt NICIPÀ! DE DUÀS
ESaRÀDÀs - Rua do Comércio. 23 - Centro - Duas Estradas - PB, CNPJ no 08.'lB1 .OL2/0001-10. neste
ato rêprêsêntada pela Prêfêita Joycê Renally Felix Nunes, Brasileira, Solteira, Funcionaria
Publica, residênte e domicili-ada na Fazenda São Francisco, SN - Zona Rural - Duas Estradas '
PB, CPF n' 090.407.504-40, Cartêira dê Identidade n" 3.570.5?2 SSP, doravante siinplesmente
CONTBÀTANT, e do outro lado .,. CNPJ n"

, nêstê ato rêpresêntado por ...- residênte e domi.ciliado Dô ....r
no ........., Carteira de Identidade ôo ...., doravantê

simplêsmêntê CONTRÀTADO, dêcidir:am as partês contratantês assinar o presêntê contrato, o qual
se regerá pelas cláusulas e condiÇões seguintes:

cr.Áusur,a PBITTEIRÀ - Dos rt NDNrtEtúTos:
Este contrato decorre da Dispensa de Licitaçãô tr" 00029/2022, processada nos termos da Lei n"
14.L33/2021; Decreto t'íunicipal- n" 6-l/2022; e tegislação pêrtinentê, considêradas as alteraÇões
posteriores das rêfêridas noflnas, às quais os contratantes êsteo sujeitos como também às
cláusulas deste contrato.

CU{USÚI,À SEq'NDÀ - DO OBJEM:
O presêntê contrato, têm por objeto: AquisiÇão parcelada de áqua minêra] dêstinadas à5 diversas
Secretarias da Prefêitura l.tunicipal de Duas Estradas - PB.

O serviÇo deverá ser exêcutado rigorosamêntê dê acordo com as côndiÇões exprêssas ]1este
instrumênto, pioposLa apresentada, êspêcificaÇôes técnicas coarespondentes, processo dê Dispênsa
dê LicitâÇão nô 0OO29/2022 LeL n" 14.133/2021 e instruÇôês do Contratantê, docr.mentos esses çnle
ficam fazendo partes inteqr:antês do pÍêsênte contrato, independente de transcriÇão; ê sob o
regime dê emprêitada por preÇo unitário.

cLÁusurÀ IERCBIRÀ - DO r,rroR E PRBçOS:
o valor total dêstê contrato, a base do preÇo proposto, é de R$ . .. (... ) .
Representado por: --- x R§ ...

CLÁSSI,I,À Q['ÀRTÀ - DO REÀ,JI'STÀI,IE!+TO EÚ SENTIDO ESTRIIO:
os preÇos contiatados sâo fixos e ilrêajustávêis no prazo de r]m ano.
Dêntro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitaçâo do Contratado, os prêÇos podêrão
sofrer reajustê após o interrêgno de r.un ano, na mesma proporÇãô da r/ariaçâo verificada no IPCÀ-
IBGE acr]mulado, tomando-se por base o mês do orçanênto êstimado, exclusivamentê para as
obrig:aÇões iniciadas ê concluÍdas após a ocorrência da anualidade.
Nos reajustes subsequêntes ao primeiro, o interregno lltini.mo de um ano seÍá contado a partir dos
êfêitos financeiros do últinlo reajustê.
No caso de atraso ou não divulgação do indicê de reajustamênto, o Contlâtantê pagará ao Contratado
a inportância calculada pela última variaÇão conhêcida, liguidando a difêrêÍrÇa corrêspôndênte
táo logro seja divulgado o íodice definitivo. Pica o Contratado obrigado a aprêsêntar memória de
cá1cu1o refeaente ao leajustãmênto dê preços do valor remanescênte, sêmpre que estê ocorrêr'
Nas aferiÇões finais, o índicê utifizado para rêajustê será, obrigatoriamentê, o definitivo.
Caso o índice êstabê1êcido para reajustameDto venha a sêÍ êxtinto ou de qualquer forma nâo possa
mais sêr utilizâdo, sêrá adotado, em substituiÇão, o ç!]ê viea a ser dêterminado pefa leqrislaÇeo
entáo eln vigor.
Na ausência dê previsão fegal quanto ao lndice substituto, as partês elegerão novo índice
oficial, para rêajustamento do preÇo do valor remanescente, por meio dê termo aditivo.
O reajuste poderá ser realizado por apostilê.hento.
o prazo para resposta ao pedido de restabelecimênto do eguifiblio econômico-financeiro, quando
for o caso, será de até 1 (um) mês, contado da data do fornêcimênto da documentaÇão comprobatória
do fato imprêvisivêf ou previsivel de consequência incafculável. obsêrvadas as disposiÇõês dos
Àrts- 124 a 136, da Leí 1,4.a33/27

c,,iiusur.À QrrrNrÀ - DÀ Do!ÀçÃo:
Às despesas corrêrão por conta da seguinte dotaÇão, constantê do or:Çamento vigênte:

@



Rêcursôs Próprios do Município dê Duas Estraclas:
ot.o0 - 04.t22.7002.2004 500. - 3.3.90.30.01,
02.00 - 04.122.1002.2006 500. - 3.3.90.30.0r.;
03.00 - 04 .123 - LOO2 -2009 500. - 3.3.90-30.01,
04.00 -.. 12.361.2002.20t2 - 500. - 3.3.90.30.01;
0s.00 - 27-812-2003.2025 - 500. - 3.3.90.30.01,
06.00 - 13.392.2003.2026 - s00. - 3.3.90.30.01;
07.00 - 10-301.2001".2030 - s00. - 3-3-90-30.01,
08.00 -- 15.451.L002.2031 - 500. - 3.3.90.30.01;
09.oo - 26-1A2-1002-2039 - 500- - 3-3-90.30.01;
10.00 - 08.241.2006.2040 500. - 3.3.90.30.01;
11.00 - 08.244.2006.204A - 500. - 3-3-90.30.01;
L2.00 - 20.606.200'7.2053 - 500. - 3.3.90.30.01.

CLiÚEUI.À sE:R!À - DO PàEàiGN:BO:
O pagamento será efetuado mediante processo regular ê em observância às normas e procedirneltos
adotados pelo Contratantê, bem como as disposições dos Àrts. 141 a l-46 da Lei 14.133/21; da
seguinte manêira: Para ocorler no prazo de trinta dias, contados do periodo de adimplemento.

crÁusul,À sÉTno. - Dos pRÀzos E DÀ vrdNcla:
Os prazos [Éxirnos de inicio de êtapas dê execução e de concfusão do objeto ora contratado, que
admitêm prorrogaÇão nas condiÇÕes e hipóteses prêvistas na lei 14.133/2021, estáo abaixo
indicados e serão considerados da assinatu!-â do Côntrato:

Entreg,a: Imediata -

À vigência do presente contrato será detêrminada: 01 (r.nn) mês, considêrada da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Àrts. 105 a 114, da Lei
74.1,33 /2t.

crÁusu,À orrÀ1rÀ - DAs oBRrcÀçõEs Do cotsrRÀrÀrrrE:
a) - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente rêâlizado, de
respectivas cláusulas do contrato t
b) - Proporcionar ao Contrâtâdo todos os meios necessários para a fiel execuÇão
contratado;
c) - Nôtificar ô Contrâtado sobrê quafquer irregufaridadê encontrada quanto à qualidade do
fornecimento, exercendo a mais ampla e corÀpleta fiscafização, o quê não êximê o Contratado de
suas responsalilidades côntratuais e legais;
d) - Dêsigrnar representantes com atribuições de Gestôr ê Fiscal deste contrato, nos termos da
norna vigente. espêcialmente para acompanhar e fiscalizar a sua exêcuÇão, respectivameatê.
pernitida a contrataÇão de telceiios para assistência e su-bsidio de infornaçõês pêrtinentês a

essas atribuiçóes.

cLàuslrr.à lroNÀ - Dàs oBRrcÀÇõEs Do coFaRÀrÀDo:
a) - Exêcutar devidamente o fornêcimênto descrito no objêto supracitado, dêntro dos melhores
parâmetros dê qualidadê êstabêIecidos para o rallro de atividade relaci-onada ao objêto conLratual,
com observâÊcia aos prazos êstipulados;
b) - Re sponsabi-li zar:-s e por todos os ônus e obrigaÇôês concernentês à lêgislaÇão fiscal, civil,
tributária ê trabalhista, bem como por todas as dêspesas ê comprohissos assunidos, a qualquer
título, pêrante seus fornêcedores ou terceiros êm lazâo da execução do objeto contlatado;
c) - Manter preposto capacitado e idônêo, aceito pelo Contratante, quando da execuÇão do
contrato, que o representê inteqralmente em todos os seus atos;
d - Permitir e facilitar a fiscatizaÇão do Contlatante devêndo prestar os info.mês e
êsclarêcimentos so]'ici tados;
e) - Será respolrsável pelos danos causados dirêtamente ao Contratantê ou a têrceiros, decorÍentes
dê sua culpa ou dolo na êxêcuÇâo do contrato, náo êxcluindo ou reduzindo essa responsabifidade
a fj.scalizaÇão ou o acompanhamênto pêlo órgão intêrêssado;
f) - Não cedêa, transfêrir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objêto destê instrunênto,
sem o conhecimento ê a devida autorizaÇão exprêssa do Côntratante;
g) - Manter, durantê a vigência do contrato, em compatibilidade com as obriqaÇóes assumidas,
todas as condiçôes de habilitaÇão e qualificaÇâo exigj-das no .êspêctivo procêsso licitatório,
apresentando ao Contratante os docr&entos necessários, semple gue solicitado-

cLiíu$rr.À DÉcno, - DÀ ÀrrERÀção E E:m§ÇÃo:
Este contrato poderá ser aftêrado com a devida justificativa, unifateralmentê pêfo Contratante
ou por acordo êntre as partês, nos casos e condiÇôês previstas nos Arts- 124 a 136 e sua
êxtinção, formalmênte motivada nos autos do procêsso, assegurados o contraditório e a ampla
defesa, ocorre!á oas hipôteses e disposiÇões dos Àrts. 137 a 139, todos da Leí 1'4 -L33/27
Nas alteraÇões unilatêrais a quê se refêre o inciso f. do caput do Àrt. 124' da Leí 14.133/2!,
o Contratado será obrigado a acêj-ta!, nas mesmas condiçóes contratuai§, acréscirtos ou supressões
que se fizerem nos serviÇos, de até o rêspectivo limitê fixado no Àrt. 125, do mêsmo diploma
fêgal, do valor iniciaf atuafizado do côntrato. Nenhum acrésciro ou supressão poderá exceder o

limitê estabefecido. salvo as supressõês rêsultantes de acordo celebrado entae os contratantes.

CLIÚSUI.À DÉCI!{À PRNGINÀ - DO RECTBI}IENTO:
Executada a prêsente contrataÇão e observadas as condiÇôês de adimplêmênto das obriga
pactuadas, os procedimêntos e condiÇôês para recebêr o seu objeto pelo Contratantê obêdecê
confôrmê o caso, às disposições do A]]t- 140, da tei 14.133/21.

acordo com as

do fornecirento

qóês
lão,
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Por se tratar de serviÇo, a assinatura do termo detalhado de recebiinento provisório, se dará
pelas partes, quando verificado o cumprimeDto das exigências dê carátêr técnico, até 15 (guinze)
dias da comunicâÇão êscrita do Contatado. No caso do termo detalhado dê lêcêbimênto dêfinitivo,
sêrá emitido ê assinatura pelas partes, apenas após o dêculso do plazo dê observaÇão ou vistoria,
quê comprove o atendimento clas exigências contratuais, nâo podendo esse prazo sêr superior a 90
(novênta) dias, salvo em casos excêpcionais, devidamentê justificados-

q,Áosur,e DÉcDa sE@lDÀ - DÀs pENArrrDâDBs:

O Contr:atado será responsabi.Iizado adÍLinistrativamentê, facultada a defesa no prazo lega1 do
interessado, pelas infrações previstas no Àrt. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, na
forma, condiçõês, rêgras, prazos ê procêdirnentos definidos nos Àrts. 156 a 163, do mesmo diploma
legal, as seguj-ntês sanÇões: a - adveltência aplicada exclusiwamente pela infraÇão administrativa
de dar causa à inexecuçào parcial do contrato, quando não se justificar ã imposiçáo de penalidade
mais grave; b - mutta de mora de 0,5t (zero vírgula cinco por cento) apficada sobrê o vaLôr do
contrato, por dia de atÍaso injustÍficadô na êxêcuÇão do ot,jêto da contrataÇãoi c - multa de
103 {dez por cent.o) sobre o valor do contrato por qua.Iquer das infraÇóes administrâtivàs
previstas no referido Àrt. 155; d - impedimento de tj-citâr ê contatar no âmbito da ÀdministrâÇão
Pública dirêta ê indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanÇão, pelo prazo de dois
anos, aplicada ao responsávêI petas j.nfraçõês admj-nistrativas plevistàs nos incisos II, III,
IV, V. VI e VII do caput do referido Àrt. 155, quando não se justificar a imposiÇão dê pênalidade
mais gravei ê - declarâÇão de inidoneidade para licitar ôu contratar no âmbito da ÀdtninistraÇão
Pública dirêta e indiaeta de todos os entes federativos, pelo prâzo de cinco anos, aplicada ao
responsável pefâs infraÇões administ!âtivas previstàs nos incisos VITI, IX, X. XI e XfI do caput
do refelido Àrt. 155, bêm como pelas inflações administrativas previstas nos incisos II, III,
IV. v, VI e VfI do caput do mesmo altiqo gue justifiquêm a jrposição dê penalidadê mais qrave
que a sanÇão referida no § 40 do referido Art. 156; f - aplicaÇão cumulada de outras sanÇôes
previstas na Lei 14.133/21.
Se o valor da multa ou indenizaÇâo dêvida nâo for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação
ao Contlatado. será automaticamêntê dêscôntado da primeira parcêfa do pagamênto a que o
Contratado vier a fazer jus, acrescido dê juros moratórios de 1E (um por cênto) ao mês, ou,
quando for o caso, cobrado judicialmênte-

crÁusulÀ DÉcnÀ lERcErRÀ - DÀ corpEnsÀçÀo EtNÀNcErRÀ:
Nos casos dê êvêntuais atrasos de pagamento nos termos dêste inst4mento, e dêsde quê o Contratado
nâo tenha côncorrido dê afguma forma parâ o atraso, será admitida a coÍrpênsaçãô financêira,
devida desde a data lirite fixada para o pagamentô até a data correspondente ao efetivo paqamênto
da parcela. Os êncargos moratórios devidos ern razão do atraso Íro pagamênto serãô calculados com
utilizaçãodaseguintefórmu.la:EM:NxVPxI,onde:Elil=encargosmoratórios;N=númerodê
dias êntrê a data prevista para o paçÍamento e a do efêtivo pagamento; VP : valor da paacefa a
serpaçÍa;êI-indicedecompensaÇãofinancêira,assimapurado:I:(TX+100)=365.sendofx
= percentual do IPCÀ-IBGE acurnulado nos últimos doze mêsês ou, na sua fa1ta, um novo índice
adotado pelo Govêrno Eederal que o substitua. Na hipôtêsê do rêfêrido indice estabefecido para
a compênsaÇão financeira venla a ser extinto ou dê qualquer fôúna não possa mais ser utilizado,
será adotado, em substituiÇão, o que vier a sêr deteErlinado peLa legislação êntâo em viqor.

cLÁrrssrÀ DÉcrtíÀ QrrãRTÀ - Do FoRo:
Para dirimir as quêstôês decorrêntes deste contrato, as partês elegêm o Foro da Comarca dê
Guarabira, Estado da Paraíba.

E. por estarem
assinado pelas

TESTEMUNHAS

de pl-êno acordo. foi lavrado o presente contrato em 02 (duas) vias, o qual vai
partes e por duas têstêmunhas.

DUÀS ESTRÀDÀS - PB, ... dê ... .... de .....

PELO CONTRÀTÀNTE

PELO CONTRÀTÀDO



DIÁRIo oFIcIÂI Do MT,NICÍPIO DE DUAS ESTRADAS
Criado pela Lei Municipal o" 42120O0, de 2l de dezembro de 2000.

Duas Estradas/PB 15 de Novembro de2022

AVISO DE CHAIIIAIIIENTO PÚBLICO PARA CONTRATAçÃO DIRETA
DrspEt{sA No ooo29 /20'22 LET. 74.L371202L

A Prefeitura Municipal de Duas Estradas - PB, através da Pnêfeita do
MunicÍpio de Duas Estradas - PB, no uso das suas atribuiçôes e com
fundamento na Lei ne 74.733/2021, ant. 75, §3s e no Decreto Municipal
ne 67 /2O22, art. 11, convoca âs empresas interessâdas em fornecen o
SEgUiNtê OB]ETO POR I{EIO DE DISPENSA DE LICITAçÃO EI{ RAZÃO tx) VALOR:
Aquisição parcelada de água mineral destinadas às diversas
Secretarias da Prefeitura lrlunicipal de Duas Estradas - PB.
PRAZO DE EilTREGA DAS PROPOSTAS.. !8/LL/2O22.
El,lAI L PARA ENvIo DAS PROPoSTAS: prefeíturadeduasestradas. pbfgmail. com.
o termo de refenência e demais informações podem ser baixados
diretamente no link disponibilizado logo abaixo desta publicação.

Duas Estradas - PB, 14 de Novembro de 2A22.
]OYCE RENALLY FELIX NUNES

PREFEITA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS - PB

Link para baixar Edital:
https : //www. duasestnadas. pb. gov . bnledital/edital - de - c hamamento -
publico - di s p ensa-n-Oo@29 -2022-Iei-n-14-733-2027/

Rua do Comércio, 23, Centro, Duas Estradas/PB - CEP: 58.265{00
Tel: (83) 3265 1030 - E-mail: prefeitura@duaseíradas.pb.gov.bÍ
CNPJ : 08.787.O12l0oo1-10


