
ESTÂID DÂ PARAÍBA
PREFÊIIURA Í.[,]{ICIPAL DE ÍX,AS ESTMDÀs

Avrso DE cHlüArirExro púBrrco pARlr coNTRATAçÃo orRera
DISPENSA No @02812022 LET. L4.L33120.2L

A Prefeitura Hunicipal de Duas Estradas - PB, através da Prefeita do
Município de Duas Estradas - PB, no uso das suas atribuições e com
fundamento na Lel ne L4.L33/2O27, a"t. 75, §3e e no Decreto Municipal
ng 67 /2822t art. 11, convoca as empresas interessadas em fornecer o
seguinte oBlETo PoR ÍitEIO DE DISPENSA DE LICITAçÃO EH RAZÃO DO VALOR:
Aquisição de ar condicionados destinados às Escolas Municipais e à
Secretaria de Educação da Prefeitura Hunicipal de Duas Estradas - PB

e, conforme discriminação no edÍta1 de chamamento púbIico.
PRAZO OE ENTREGA DAS PROPOSTAS. 02/72/2O22.
ErilAIL PAR t E]tlvIO DAS PROPOSTAS : prêfeituradeduasestradas. pb§gmaiI. com.
O termo de neferência e demais informações podem ser baixados
diretamente no link disponibilizado logo abaÍxo desta publicação.

Duas Estradas - PB, 29 de Novemb"o de 2O22.
]OYCE RENALLY FELIX NUNES

PREFETTA TIUNICTPAL DE DUAS ESTMDAS - PB

CHA,,IA}IENTO PUBLICO

PREÀ"TBULO

o t{uNlcÍPro DE DUAS ESTR lIrAS, inscrito no CNP] sob o ne
08.787.OL2|OOOL-\A, através da PREFEITA IIiUIIICIPAL, torna púbIico que
fará contratação mediante o procedimento de DISPENSA DE LICITAçÃo,
com fundamento no art. 75, inciso II, da Lei ne t4.733/2OZL,
obietivando a contratação do obieto adiante desc rito:

OBIETO: Aquisição de ar condicionados destinados às
e à Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal
PB, conforme discriminação no edital de chamamento

Escolas Municipais
de Duas Estradas -
púb1ico.

W

RECEBIITTENTO DAS PROPOSTAS AlÉ. A2l!2/2922 às 17:OO horas - HORÁRIO DE

BRASÍLIA
E-IíAIL PARA ENCAIITINHIIííET{TO DAS PROPOSTAS:

orefeituradeduasest radas . pb@gmai1. com
Responsáve1 (a): Central de
Contratações lt'lunicipais (CClil)

Contato: (83) 99158-0654

LEGfSLAçÃO APLICÃVEL: Lei Federal ns. !4.733/2621, Decreto Municipal
ne 67, de 14 de junho de 2o22.

INFORI4AçôES AITICIOiInIS: O edital e seus anexos encontram-sê disponÍveis
no link do Diário oficial ou poderá ser solicitado através do e-mail
de recebimento de propostas.
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REFERÊttlcrA DE TElttPo: Para todas as referências de tempo será observado
o horário de BrasíIia e contados em dias úteis.

DEIIITINDAilTE: MUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS cuja Prefeita Municipa
é a autoridade solicitante e a ordenadora de despesas, utiliza
recursos orçamentários do referido órgão para fazer face às despesa

1. JUSTIFTCATTVA E FUIIIDAiiIENTAçÃO:
1.1. 0 Município de Duas Estradas - PB, pessoa jurídica de direito
público Ínterno, tendo por finalidade exercer a representação do Poder
Executivo Municipal e exercer outras atribuições especialmente
designadas na Lei Orgânica do Município.
I.2. O Município de Duas Estradas - PB necessita da aquisição de ar
condicionados para suprir as necessidades da SecretarÍa de Educação
do Município.
1.3. Assim, o t4unicípio necessita desse fornecimento por sê tratar
de materiais essenciais para a manutenção de suas atividades.
1.4. 0 processo de contratação se dará por Dispensa de Licitação, com
base no art. 75, fI, da Lei Federal ns 14.133r de 01 de abril de 2021
e pelo art. 11 do Decreto Municipal ne 67, de 14 de junho de 2O22, El4
RAZÃO DO VALOR.

2. DESCRIçÃO DETALHIIDA DO OB]ETO:
2.1. Aquisição de ar condicionados destinados às Escolas Municipais e
à Secretaria de Educação da Prefeitura Hunicipal de Duas Estradas -
PB, conforme discriminação no edital de chamamento púb1ico.

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 relacionada ao objeto contratual, com
observância aos prazos estipulados;
b) - Responsabilizar- se por todos os ônus e obrigaçôes 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) - Hanter 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
fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
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f) - Não ceder, transferin ou subcontratar, no todo ou em parte, o
objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização
expressa do Contratante;
g) - Manten, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com
âs obnigações assumidas, todas as condiçôes de habilitação e
qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando
ao Contratânte os documentos necessários, sempre que solicitado.

4. DAS OBRIGAçôES DA CONTRATANTE:
a) - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente
realizado, de acordo com as respectivas cfáusulas do contrato;
b) - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel
fonnecimento contratado;
c) - Notificar o Contratado sobre qualquer inregularidade 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 atribuiçôes de Gestor e Fisca1 deste
contrato, nos tenmos da norma vigente, especialmente para ãcompanhar
e fiscafizar â sua execução, res pectivamente, permitida a contratação
de terceiros para assistência e subsídio de informações pertÍnentes a
essas atribuições.

5. DA GESTÃO E FTSCALTZACÂO on eXrCUçÃO OO COrrmrO:
5.1. A Gestão do instrumento contratual será de competência do Gestor
do Contrato designado.
5.2. Compete ao Gestor do Contrato:
a) Validar o relatório mensal resultante da prestação dos serviços;
b) Control.ar administrativamente os aspectos orçamentários e
financeiros inerentes à execução contratual no intuito de que haja seu
desdobramento de forma regulan;
c) Atestar a Nota de Empenho;
d) Verificar as negularidades fiscais (Federa1., Estadual e
Municipal) e trabalhista da contratada;
e) Manifestar-se sobre quaisquer solicitações da contnatada, em

especial aquelas pertinentes a valores do contrato e prazos,
submetendo-os à autoridade competente;
0 Propor à autoridade competente, de forma motivada e fundamentada
e com base nas anotaçôes da fiscalização contratual, a abertuna de
pnocesso administrativo para aplÍcação de penalidades ao contratado,
conforme previsto no contrato;
g) Administrar o pnocesso de aplicação de penalidades
reguLamentares no edital do pnocesso licitatórÍo e pactuadas no
contrato;
h) Quando da proximidade do encerramento da vigência contratual,
consultar, em tempo hábi], sobne o intenesse 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 requisitante, em prazo hábil, quando prever ou
verificar necessidade de modo promover acréscimos, supressôes e/ou
outras alterações no objeto do contrato.
5.3. A fiscalização e o acompanhamento do cumprimento das obrigações
decorrentes do contrato, nos termos do artigo 117 da Lei ne t4.133/21,
será de competência do Fiscal do Contrato designado.
5.4. Compete, ainda, ao fÍsca1 designado o cumprimento das seguintes

obrigações:
a) Cumprir e fazer cumprir as dísposições regulamentares do serviço
e as cIáusulas constantes no instrumênto contratual pâctuado;
b) Acompanhar e fiscalizar as condições de execução do contrato de
modo a fomentar seu cumprimento na estrita legalidade;
c) Rêgistrar todas as ocorrências qualitativas e/ou quantítativas,
informando ao Gestor 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 possíveis inconsistências;
e) Avaliar os resuftados,/objetos entregues;
0 Atestar a Nota Fiscal e o relatório de prestação dos serviços
(quanti.dade, modalidade de recebimento dos documentos, tarifas dos
serviços e demais informações que se fizerem necessárias);
g) Manter permanente vigilância sobre as obrigações da Contnatada,
definÍdas nos dispositivos contratuais fundamentalmente quanto à

observância dos princípios e preceitos consubstancj.ados na Lei n"
14.L33/2L e suas alterações;
h) Receber e examinar as críticas, sugestões e reclamações dos
usuários;
i) Relatar as ocorrêncÍas que exijam a comunicação às autoridades
de fiscalização, levando ao conhecimento do poder púbIico as
irregularidades de que tenham conhecimento referentes ao serviço
prestado;
j) Intervir na prestação do serviço, nos casos e condiçôes
previstos em 1ei;
k) Zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e
solucÍonar queixas e reclamações dos usuánios, que serão
cientificados, em até 30 (trinta) dias, das providências tomadas; e
l) Acompanhar a evolução e tendência
regulados, controlados e fiscalizados nas
públicos ou privados, visando identificar
investimentos pana expansão.

6. VALOR ESTIT{AI'O DA CONTRATAçÃO:

das demandas pelos servÍços
áreas delegadas a terceiros,

4
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6.1. R$ 48.547,10 (Quârênta e oito mil e quinhentos e quarenta e sete
reais e dez centavos);

6.2. A estimatÍva do valor a ser contratado não inclui os serviços de
mão de obra e materiais necessários para a execução dos serviços.
6.3. o valor estimado foi obtido mêdÍantê a média das cotações de
preços de mercado apresentados pelas empresas relacÍonadas no mapa de
preço.
6.4. O valor a ser proposto deverá conter a composição dos custos dos
senviços, conforme modelo de apresentação da propostâ comercial -
Anêxo II deste Edital de Chamamento Público.
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. CONDIçÔES DE PAGMENTO:
7.1. O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante
processo regular, da seguinte maneira: Para ocomer no pnazo de trinta
dias, contados do período de adimplemento.
7.2. A nota fiscal somente será aceÍta se nela estiver discriminado
detalhadamente o objeto do serviço pnestàdo no período, devendo ainda
estar acompanhada dos seguintes documentos: certidão negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT); certi'Ficado de negularidade de FGTS-CRF;
centidão negativa de tributos municipais, estaduais e federais.

8. DOTAçÃO ORçÀ'IEilTÁRIA:
8.1. Os recursos para a realização deste serviço estão previstos na
seguÍnte dotação orçamentária :

Recursos próprios do MunicÍpio de Duas Estradas:
o4.oo - L2.367.2002.20L2 - 500. - 3.3.90. 30.07.

9. VIGÊNCIA:
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 comigido não caracteriza alteração do mesmo, podendo ser
registrado por simples apostila, dispensando a celebração de
aditamento.

10. m REAIUSTE DO PREçO:
1O.1. O reajuste contratual poderá ocorrer após o prazo de 12 (doze)
meses, a pantir da data da assinatura do contrato.
].:O.2. A contratada deverá pleitear o reajuste até a data da prorrogação
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 - fPCA, fornecido pelo IBGE.
Lo.4. O reajuste do preço deverá ser apresentado em Fâtura/Nota fiscal
complementar. Enquanto não divulgado o índice correspondente do mês
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em que os serviços forem executados, o reajuste será calculado de
acordo com o último índice conhecido, cabendo a correção de cáLcu1o
quando publicado o ÍndÍce definÍtivo.

11. DO ACRÉSCII,IO (x' SUPRESSÃO:
11.1. No interesse da Administração do Município, o valor inicial
atual,izado da contratação poderá ser aumentado ou suprimido até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento), com fundamento no art. 125
da Lei 74.733/27.
11.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições
licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias.
11.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite
estabelecido nesta condição, exceto as supressões resultantes de
acordo entre as partes.

12. DA APRESEI{TAçÃO DOS DÍ,CIX4EilTOS DE }UrBrLrTAçÃO:
12.1 Habilitação JurÍdica

Registro comercial, no caso de empnesa individual .

Ato constitutivo, estatuto ou contnato social em vigor,
devidamente negistnado, em se tratando de sociedades comerciais, e no
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de efeição de
seus admin i st radores .

c) Decreto de autorÍzâção, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no PaÍs, e ato de registro ou autorização
pana funcionamento expedido pelo óngão competente, quando a atividade
assim o exigir.
d) Inscnição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercÍcio.
e) O contrato socÍal e suas alteraçôes, quando possíveI, deverão
constar a denominação social e identificação do (s) namo (s) de
atividade (s) da empresa, o qual deverá ser compatível com o objeto
licitado -

a)
b)

f) 0s proponentes que tenham como
que o apresente juntamente com a úLtima
ou adnini st radores .

12.2. Regulanidade Fiscal
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas lurÍdicas
no Ministénio da Fazenda (cNPl).
b) Quando for o caso:
b.1) Prova de inscrição no Cadastro de Contnibuinte Estadual, relativo
ao domicílio ou sede do proponente, pertinente ao ramo de atividade e
compatíveI com o objeto da presente dispensa de ficitação *(no caso
de empresas dos setores do comércio, indústria e senviços de transporte
intermunicipal e interestadual) ou;
b.2) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, relati

ato constitutivo o ESTATUTO,
ata que elegeu sua diretonia

ao domicílio ou sede do proponente, pertinente ao ramo de ati

/-
e
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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 serviços).

c) Pnova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante
apresentação de Certidão Negativa de Débito das Contribuições
Federais, expedido pela Secretaria da Receita Federal, da sede do
proponente, ou outra equivalente, na forma da Lei.
d) Prova de regulanidade 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) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante
apnesentação de Certidão Negativa de Débito, expedida pela Secretaria
Municipal da Fazenda, do domicilio ou sede do proponente, ou outra
equivalente, na forma da Lei.
f) Prova de regularidade relativâ à Seguridade Social (INSS) ou
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante apresentaÇão
de Certidão Negativa de Débito, demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais.
g) Prova de regularidade perante a lustiça do Tnabalho (CNDT -
Certidão Negativa de Débitos Trabalhlstas- Lei no L2.MO/2OLJ.).
12.3 Qualificação Econômico-Financeira
a) Certidão negativa de falência ou concordata, recuperação
judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede
do proponente.

13. DA QUATIFICAçÃO TÉCIiIICA:
13.1 A empresa licitante deverá apresêntar atestado de capacidade
técnica, fornecido por pessoa jurídica de Direito Púb1ico ou de Direito
Privado, comprovando ter reaLizado atividade compatÍvel e pertinente
ao objeto da presente dispensa de licitação.

14. DAS DTSPOSTçôES FrMUS:
tâ.t É vedada a subcontratação parcial ou totaI, do objeto contratado,
não podendo a contratada transferir a outrem a sua execução.
14.2 Os casos omissos serão resolvídos pelo contratante à 1uz das
disposições constantes na Lei de n.e L4.L33/21, dos princípios do
direito púbIico e, subsidiariamente, com base em outras normas
jurídicas que sirvam ao suprimento de eventuais lacunas.
].4.3 As comunicaçôes entre as partes serão feitas exclusÍvamente por
escrito, entregues sob protocolo ou com recibo de entrega.
14.4 Fica eleito o Fono do Município de Guarabira - PB como único
competentê para conhecimento e decisão de quaisquer questões
do presente Termo de Referência.

Duas Estradas - PB, 29 de Novembro de 2o22.
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ANEXOS AO EDITAL DE CHÁ,IIiIAT.IENTO

Anexo I - Especificações
Anexo II - Ilodelo da Proposta
Anexo III - Minuta do Contrato

$-
central de ContiataçõÉs Municipais
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ANEXO I - DISPEilSA No WO3O[2O22 LEÍ t4.t3312a27

ESPECIFICAçõES

1.O. DO OBJETO
1.1. ConstituÍ objeto deste Processo de Dispensa de Licitação:
Aquisição de ar condicionados destinados às Escolas Municipais e à
Secretaria de Educação da Prefeitura Ítlunicipal de Duas Estradas - PB,
conforme discriminação no edital de chamamento público.

2.O. ]USTIFICATIVA
2.1. Considerando as necessidades do ORC, têm o presente termo a
finalidade de definir, técnica e adequadamente, os procedimentos
necessários para viabilizar a contratação em te1a. As características
e especificaçôes do objeto ora licitado são:

isôrco Driclqlila@ _ i,rilfqfSÉ g4rqrooe i irun4Án1o ; l, ror4r- ,

i 3 .lqr.d.;ii:üüdo ü.o€la rrrul Hlr I una' ; ,4 i.{ao,\í +2.àíí',ô

3.0. OBRrGÀçôES OO CONTRATATX)

3.1. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concennentes à
legislação fiscal, civi1, tributária e trabalhista, bem como por todas
as despesas e compromissos assumidos, a qualquer tÍtuIo, perante seus
fornecedones ou terceiros em razão da execução do objeto contratado.
3.2. Substituir, arcando com as despesas dêcorrentes, os materiais ou
serviços que apresentarem alteraçôes, 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. Manter, 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 fi1ial da empresa que
apresentou a documentação na fase de habilitação.
3.6. Executar todas as obrigações assumidas com observância a melhor
técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos
legais, normas e especificações técnicas correspondentes.

4.O. DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PREçOS

@
9
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4.1. Havendo proposta com valor pâra o rêspectivo item relacionado no

Anexo I - Termo de Referência - EspecificaçÔes, na coluna código:
4.1.1. Superior ao estimado pelo ORC, o item será desconsiderado; ou
4.L.2. Com indÍcios que conduzam a uma presunção relativa de
inexequibilidade, em tal situação, não sendo possívêl a imediata
confirmação, poderá ser dada ao licitante a oportunidade de demonstrar
a sua exequibilidade, sendo-lhe facultado o prazo de o3 (três) dias
úteis para comprovar a viabilidade dos preços, sob pena de
desconsideração do item.
4.2. Salienta-se que tais ocorrências não desclassificam
automaticamente a proposta, quando for o caso, apenas o item
correspondente.
4.3. 0 valon estimado que o ORC se propõe a pa8ar pelo objeto da
presente dispensa - Valor de Referência -, que representa o somatório
total- dos preços relacionados na respectiva planilha dos serviços a
serem executados, referente ao correspondente item, está acima
indicado.

5.O. I4ODELO DA PROPOSTA

5.1. É parte Íntegrante deste Editat de Chamamento Púb1ico o modelo
de proposta de preços correspondente, podendo o licitante apresentar
a sua proposta no próprio modelo 'Fornecido, desde que seja devidamente
preenchido, conforme faculta o instrumento convocatório - Anexo II.

- "{-c- S*
tões Municipaís - CCH
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PREFEITURÂ ruIICIPÂL DE UJAS ESTRADAS

ANEXO II - I,IODELO DE PROPOSTA

DTSPENSA No OOO3O/2O22 LEt 74.733/2021

PROPOSTA

REF.: DISPENSA No OOO3OI2O22 LEÍ 74.713/2O2t

OBIETO: Aquisição de ar condicionados destinados às Escolas Municipais
e à Secretaria de Educação da Prefeitura Hunicipal de Duas Estradas -
PB, conforme discriminação no edital, de chamamento púb1ico.

PROPONENTE:

Pnezados Senhores, nos termos do pnocesso de dispensa de licitação êm

epígnafe, apnesentamos pnoposta conforme abaixo:

cóorco DrscRrilr açÀo u roaDE QuÂt'lrroADE
1 Ar Condicionado 9.000 BTUS HW Und )
2 Ar Condicionado 12.009 BTUS Hw Und 2o

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$

PRAZO: 01 (um) mês.

PAGAMENTO: Após trinta dias.
VALIDADE DA PROPOSTA: 66 (sessenta) dias.

Responsáve1

dede

CNP]
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EgràDo DÀ panaÍsÀ
PRETEITT'RÀ UI'NICIPÀII DE DI'AI' tsSTAEDàI'

ÀNEXO rÍr - !4t§trta Do colr3nàro

DrspBrrsÂ §o 00030/2022 r,Er !r" 1a.133/2021

@NaB,aro rÍ" ..../...
TERMO DE CONTP.ATO

DUÀS ESTRADAS E
DISCRI}1INÀDO NESTE

QUE ENTRE SI CELEBRÀM A PREFEITURÀ MUNICiPA], DE
pÀxÀ ExECUÇÀo DE sERVrÇo ccNroRME

INSTRUMI]NI'O NA TOP.\trA ABAiXO:

Pelo presentê instrlnnento parLicular de contrato, de um lado PREIEfTITRÀ ln IvICIPàI DE DUÀ§
ESERàDÀS - Rua do Comércio, 23 - Cêntro - Duas Estradas - PB, CNPJ ].tõ 0A"7a'7 -012/0001-10, neste
ato rêprêsêntada pê1a Prefeita Joyce Renally Eelix Nunês, Brasileira, Soltêira, Funcionaria
Pu.blica. rêsidente ê do[Liciliada na Fazenda São Francisco, SN - Zona Rural Duas Estradas -
PB, CPF rr" 090-40?,504-40, CarLeira de Identidade n" 3.570.572 SSP, doravante sirtrplesmente
CONIIRÀTÀNT, e do outro lado ... CNPJ no

-, nêste ato rêpresêntado por ..-- rêsidêntê ê doÍdciliado ôâ -.--.
..., CPF no ........., Carteira de ldentidade no ...., doravante

simplesmentê CONTRÀTADO, dêcidiram as partês eontratantes assinar o p.esente contrato, ô qual
se aegerá pelas c1áusulas e condiçõês sêqüintes:

CLiíUSUI,À PRIUEIRÀ - DOS FI'IIDÀMETIEOS:
Este contrato decorre da Dispensa de LicitaÇâo nó OOA30/2O22, processada nos têrmos da Lei n"
L4.133/2O2Ii Decreto MrDicipaa n" 61/2022i e legislaÇeo pertinente, consideradas as afLeraÇões
posteriores das referidas normas, às quais os contratanLes estão sujeitos como taíüém às
cláusulas deste contrato.

Cü{U$'IÀ SEGI'IIDÀ - DO OBi'EÍO:
O presênte contrato, têm por objeto: ÀquislÇão de ar cordicionados destinadôs às Escolas
Municipais ê à Secretaria dê EducaÇão da Prefeitura Muricipaf de Duas Estradas - PB e. conforme
discriminaÇão no êdital dê chamamenio púbfico.

O serviÇo dêverá ser executado riqorosaJnente de acordo com as condiÇõês êxpressas nestê
instrumênto, proposta aprêsêntada, especificaÇõês técnicas correspondertes. pÍocesso dê Dispê4sa
de LicitaÇão n" O0O3O/2O22 têi n" 14.133,/2021 e instruÇôes do Contratante, documentos esses que
ficam fazendo partes integraítês do prêsêntê corrtrato, independente de transcrição; ê sob o
rêgimê de êmpreitada por preço u.itário.

cl,i(o$tLÀ TERCETRÀ - DO VàrOR E PREÇOS:
O valor total desLe contrato, a basê dô prêço proposto, é de R$ ..- (---)-
Rep.rêsentado por: ... x R§ ...

CIáO$[,À QI'ÀRTÀ - DO RAÀJUSTÀUEI{TO EM SEITTIDO ESÍRÍTO:
Os preÇos contratados são fixos e irrêajustáveis no prazo de um aDo-
Dentao do prazo de vigência do contrato e mediaDte solicitaÇão do Contratado, os preÇos poderão
sofrer reajüstê após o iÊterregÍro de um ano, rra mesÍla proporÇão da variaÇão vêrificada no IPCA-
IBGE aclmulado, tomando-se por basê o mês do orçaüento estiÍado, êxclusivamente para as
obriqaÇões iniciadas e concluidas após a ocorrência da anuafidadê.
Nos rêajustes subsequêntes ao primeiro, o lnterrêgno Illinilno de um aIIo será contado a partir dos
efêitos íinanceiros do último reajustê-
No caso dê atraso ou não divulgaÇão do írdice de rêajustaaeÍrto, o Contratantê paqará ao Contratado
a irnportância calculadâ pela úftima variaÇão corú!êcida, liquidando a diferença correspondente
tão logo seja divulgado o índicê definitivo- Fica o Contratado obrigado a aprêsentar memória de
cáIculo referenLe aô rêajustamento de preços do valor rêmanêscêntê, sempre que êstê ocorrer.
Nas aferiÇôes finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoiiamente. o deflnitivo.
Caso o índicê êstabêfêcido para reaiustamentô vêaha a sêr extinto ou dê quafquer forma não possa
mais sêr utitizado, será adotado, êm substituiÇão, o gue viêr a sêr determinado pêIa lêqislaÇão
êntão em viqor.
Na ausência dê previsão 1eqa1 quanto ao indice sui)stituto, ês partes efegeráô novo índice
ôficiâl, para reajustamento do prêço do vâfor remanescentê, por mêio de termo aditivo-
O rêajustê poderá ser realizado por apostilamento.
o prazo para resposta ao pêdido de restabelecimênto do equifibrio
for ô caso, sêrá de até 1 (um) mês. contado da data do fornêcimênto
do fato irnprêvisivêf ou previsivel dê consêquência incafculável,
Arts- 124 a 136, da Lei a4.133/21

crÁusu,À QrrnIIÀ - DÀ DorÀÇÃo:

econôm.ico-f inanceiro, quando
dá documenLaÇão coÍiproba tória

)
L b.J)



As despesas correrão por corta da sequinte dotaÇão, constante do orçamento vigente:
Recursos Próprios do l.íünicipio de Duas Estradas:
04-00 - 12-361-2002-20L2 - s00- - 3.3.90.30.01.

cr.iiusur,À sErrrÀ - Do PÀ@uENÍo:
O pagameDto sêrá êfêtuado mediante procêsso regular ê em observância às normas ê procêdirnentos
adotados pê}o Contratantê, bem cômo as disposições dos Àrts- 141 a 146 da lei 1{.133/21; da
sêquintê manêira: Parâ ôcorrêr nô prazo de t.inta dias. contados do períôdô dê adimp]êmêato.

cLiftrsu,À sÉTnc. - Dos pRAzos E DÀ IrrdNcrÀ:
os prazos máximos de inicio de etapas de execuÇâo e de conclusão do objeto ora contratado, que
admitêm prorrogação nas condiÇôês ê hipótêses prêvistas na Lêi 14-133/2021, estão abaixo
indicados e serão considerados da assinatura do Contrato:

Entrega: Imediata.
Ã viqência do presente contrato será deternlinada: 01 (um) mês, consaderada da data de sua
assinatura, podendo ser prorroqada, nas hipóteses e nos têrmos dos Àrts. 105 a 114, da Lêi
'14.133/21..

cl.i(u$rr,à orrÀ\rÀ - DÀs oÊRÍcÀÇõEs Do coNTRÀràNTE:
a) - Efêtuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de
respectivas cláusulas do contrato;
b) - Proporcionar ao Co tratado todos os meios recessários para a fiêl execuÇão
contratado;
c) - Notificar o Contratado sobre quafquer iüegularidadê êncontrada quanto à qualidade do
fornecirnento, exercendo a mais ampfa e complêta fiscalizaÇâo. o que nAo exinle o Contratado dê
suas responsabilidades contratuais ê legais;
d) - Designar representantes com atribuiÇões de Gestor e Eiscaf deste contrato, nos l-entros da
norma vigênte, especialtrente para acompanhar e fiscalizar a sua êxêcuÇão, respectivâmêntê,
perm.itida a contrataÇão de terceiros para assistência ê su.bsidio dê informaÇões pertinentês a
êssas atribuições.

crÁu$Eà NorG. - DÀs oBR.IGÀçõES DO CONTRÀTÀDO:
a) - Executar devidamente o fornecimênto descrito no objeto supracitado, dentro dos melhores
parâmêtros dê qualidade estabelecidos para o ramo de atividade rêIacionada ao objeto contratual,
com observância aos prazos êstipulados;
b) - Respo[sabilizar-se por todos os ônus e obrigâÇõês concerÍrêntes à legisfaÇão fiscal, civi],
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execuÇão do objêto coÍrtratado;
c) - Manter preposto capacitado e idôneo, acêito pelo Cont.ataate, quando da execuÇão do
contrato. que o rêpresentê integralmenLe eIIr todos os sêus atos;
d - Pernlitiri ê facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar ôs informes e
esc lêrecimenLos sol ici L ados;
e) - Será lesponsáve1 pefos danos causados dirêtamênte ao Cootrataate ou a tercêiros, decorrentes
dê sua culpa ou dolo na êxêcução do contrato, aão excluindo ou reduzindo essa respôqsabilidadê
a fiscalização ou o acomparúamentô pelo órgâo iâteressado,
f) - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou êm parte, o objetô dêstê instrumento.
sêm o conhêcimento e a devida autorização êxpressa do Contratante;
q) - Mantêr, durante a vigência do contrato, êm compatibilidade com as obrigaÇões assrüLidas,
todas as condiqóes de habilitaÇâo ê quafificaqão exigidas no respêctivo processo Licitatório.
apresentando ao Contratantê os documerltos nêcessários, sêrnprê que solicitado-

cLifur$rl,À DÉcruÀ - Dà àr1ERÀçÀo Ê E;mrrÍÇÂo:
Esie contrato poderá ser afterado com a devida justificativa, ülilateralnlente pelo Contratante
ou por acordo entre as pârtês, nos casos e condiçóês prêvistas nos Àrts. 124 a 136 e sua
extinÇâo, fonnafmente motivada nos autos do processo, assegurados o cootraditório ê a ampla
dêfêsa, ocorrerá nas hipóteses e disposições dos Àr.ts - 13? a 139, todos da Lei a4-133/21
Nas alterações unilatêrais a que se refere o incíso I, do caput do Àrt- 124, da lei 14-133/21,
o Côntratado será obr.iqado a aceitar, nas mêsmas condiÇões contratuais, acrésciiaos ou supressôês
que sê fizêÍem nos serviÇos, de até o respectivo linite fixado no Art. 125, do mesmo dipfoma
legal. do walor inicial atuafizado do contrato- Nênhlrm acréscijno ou supressâo poderá exceder o
]imite estabêIecido, salvo as supressôes rêsuftantes de acordo cefêbrado êntre os contratantes.

CT,iíTTSUT,A DÉCI}IA PRNGIRÀ - DO RECEBI}iENTO:
Executada a prêsente contraLaÇãô ê observadas as condiÇõês dê adimplêmento das obrigraÇões
pactuadas, ôs procêdjnêntos e condiÇões para rêceber o seu objêto pefo Contratante obêdêcêrão,
conformê o caso. às disposiÇôes do AÍt. 140, da Lei 14-L33/2L.
Por se tratar de serviÇo, a assinatura do têrmo dêtalhado de recêbilnêIlto provisório,
pelas partes, quando vêrificado o cumprimentô das ê)<iqências dê carátêr técnico, até 15 (

acordo com as

do fornecir[ento

prazo
apli

se dâr.á
e)

dias da comunicaÇão escrita do Contatado. No caso do termo detafhado dê recebimento def
sêrá emitido e assinatura pelas partes, apenas após o decurso do prazo de observaÇão ou laa,
que comprovê o atendirento das exigências contratuais, não podêndo essê prazo ser
(noventa) dias, salvo em casos excepcionais. devidarnente justificados.

CLiigSI'LÀ DÉCN'À SE@IEÀ _ DÀS PENÀTIDÀDES :

C Contralado será responsabi Lizado admini strativamenl'ê, íacultada a defesa no
rnterêssado, pelas :irrf râçÕes previstas no Arr-. 155, da Lêi 14.133/21 e serão

(e



forma, condiÇôes, regras, prazos e pxocêdimentos definidos nos Arts, 156 a 1-63. do mesmo diploma
l-êgal, as sequintês sanções: a - advê:rtência apliêada êxclusivarentê pela infraÇão adÍLinistrativa
de dar causa à inexecuÇáo parcial do contrato, quando não se justificar a impôsiÇão de pênalidade
mais grawei b - multa de mora dê 0,5* (zêro vírgula cinco pôr cênto) aplicada sobre o valor do
contrato, por d-ia de atraso injustificado na execuÇâo do objeto da contlataÇãoi c - multa de
108 (dez por cento) sobre o valor do côntrato por qual.quer das infiaÇõês administrativas
prêvistas no rêferido Àrt- 155; d - irnpêdiÍênto dê licitar ê contatar no âúbito da Àdminist.aÇâo
Púb].icâ dirêta ê indirêta do eDte fêdêrativo quê tivêr âp]icâdo a sanÇão, pelo prazô dê dois
anos, aplicada ao responsávef pefas infraÇões administrativas previstas nos iDcisos II. III.
IV, V, VI ê vII do caput do refêrido Art. 155, quando não se justificar a imposiÇão de penalidade
mais glave; e - dêclaraÇão dê inidoneidade para licitar ou contratar no ârnbito da AdministraÇão
Pública dirêta ê indirêta de todos os entês fêdêrativos, peto prazô dê cinco anos. apficada ao
responsáwel pefas infraqôes admini.stratiwas previstas nos incisos VIII, IX, X, xI ê XIf do caPut
do rêfêridô Àrt- 155. bêm como pelas infraçõês adninistrativas previstas nos incisos II, III,
IV, v, VI e VII do caput do mesmo artigo quê justifiquem a i:nposiÇâo de pêIlalidade mais gravê
que a sanção referida no § 4" do rêfêaido Art" 156; f - aplicaÇão cumulada dê ouLras sanÇõês
previstas r\a Lei 14 -133 /21-
Sê o valor da multa ou iadêaizaÇão devida não for recolhido no prazo dê 15 dias após a comunicaÇão
ao Contratado. será automaticamente descontado da primeira parcefa do paqamento a qtle o
Coêtratado vier a fazer jus, acrescido dê juros moratórios dê 13 (um por cênto) ao mês, ou,
quando for o caso, cobrado judicialmente.

cLiiUsULÀ DÉcna TERCEIRÀ - DÀ COMPENSÀçÃO FÍNÀIiICEIRÀ:
Nos casos de evêntuais atrasos de pagamellto nos termos des!ê instrumênto, ê dêsdê quê o Contratado
não tenha concorrido de alguma fôrma para o atraso, será adnitida a compensaÇão financêira,
devida desdê a data lirnite fixada para o pagamênto atê a data correspondêotê ao êfetivo pagamênto
da parcela- Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão cafcufados com
utifizaçãodasegrlintêfôrmuta:EM=NxVPxI,ondê:EM:êncarçrosmoratórios;N:númerode
dias entre a data prevista para o pagamento ê a do efetivo pagamenLo; vP : valor da parcela a
serpaçÍa;eI=indlcêdêcompe$saÇãofinancei.a,assimapurado:l:(Tx+100)+365,sêndoTX
: pêacentual do fPCÀ-IBGE acumulado nos ú]timos doze me6es ou, na sua falta, um novô índice
adotado pelo coverno Fêdêral que o substitua- Na hipótêsê do rêfêrido índicê êstabêIêcido para
a colRpensaÇão finaoceira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado,
será adôtado. em substituiÇâo, o que vier a ser dêiêrminado pela tegislaÇão êntão em vigor.

cÍ.i(usu.À DÉcnÀ QrÍÀRrÀ - Do FoRo:
Para dirimir as quêstôes decorrentes destê contrato, as partês elegem o Foro da CoÍLalca de
Guarabira, Estado da Paraiba.

E, por êstarêm dê pleno acordo, foi Iavrado o prese.rte contrato em 02 (duas) vias, o qual vai
assinado pê1as partes e por duas têstemunhas.

TESTEMIINHÀS IELO CONTP.ÀTANTE

PELO CONTR.ATAI-]C

€b



DIÁRIO OFICIAT DO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS
Criado pela Lei M:untcipal n" 4212A00, de 21 de dezembro de 2000.

Duas Estradas/PB 30 de Novembro de 2022

AVISO DE CHII!'IAI{EI{TO PÚBLTCO PARA CONTRÂTAçÂO DIRETÂ
DTSPENSA No W3O|2O22 LEt L4.L31|2O2L

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

fundamento na Lei ns L4.!3312O21, art. 75, §3s e no Decreto l4unicipal
ne 67 /2O22t art. 11, convoca as empresas interessadas em fornecer o
seguinte oBlETo PoR lrlEIo DE DISPET{SA DE TICITAçÂO EIi',l RAZÃO DO VALOR:

Aquisição de ar condicionados destinados às Escolas Municipais e à

Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Duas Estradas - PB

e, conforme discriminação no edital de chamamento público.
PRAZO DE ENTREGA DÂS PROPOSTAS. O2/L2/2O22.
ElttAIt PARA Eil\rIO DAS PROPOSTAS: prêfeituradeduasestradas.pb§gmail.com.
O termo de referência e demais informações podem ser baixados
diretamente no link disponibilizado logo abaixo desta publicação.

Duas Estradas - PB, 29 de Novembro de 2022.
]OYCE RENALLY FELTX NUNES

PREFEITA MUNICIPAL DE DUAS ESTMDAS - PB

Link para baixar Edital:
https : //u,r,,,w. duasestradas . pb. gov. bnledital/edital-de-chamamento-
pu b l i c o - d i s pen s a - n - OA8 30 - 2O22 - leí - n - 74 - 733 - 2021 /

Rua do Comércio, 23, Centro, Duas Estradas/PB - CÊP: 58.265{00
Tel: (83) 3265 103o - E-mail: prefeiturd@duasestradas.pb.gov.br

CNPJ; O8.787.O12IO0O1-10


