
ESTÂDO DÂ PÂRAÍBÂ
PREFEITURA Í'II ICIPAL DE [X,AS ESTRÂI,AS

AVISO DE CHArulllENTO PÚBIICO PARA CONTRATAçÃO DIRETA
DTSPEilSA N" @07212922 LEt L4.L3312021

A Prefeitura MunicÍpal de Duas Estradas - PB, através da Prefeita do
Município de Duas Estradas - PB, no uso das suas atribuições e com
fundamento na Lei ng 14.733/2O21, art. 75, §3e e no Decneto Municipal
ne 67 /2O22, art. 11, convoca as empresas interessadas em fornecen o
seguÍnte oBlETo PoR r|rElo DE DISPENSA DE LICITAçÃO EÍrt RAZÂO Íx) VALOR:
Aquisição de computadones (desktop) destinados à Secretaria de
Educação e escolas municipais do MunicÍpio de Duas Estradas - PB,
conforme discriminação no edital de chamamento púb]ico.
PRAZO DE EITITREGA DAS PROPOSTAS| O2/12/2022.
EüAf L PARA ENVIO DAS PROPOSTAS : prefeituradeduasestradas. pbpgmail. com.
0 termo de neferência e demais infonmações podem ser baixados
diretamente no link disponibilizado logo abaixo desta publicação.

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

PREFEITA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS - PB

CHÂIII'ITIIENTO PÚBIICO

PREÂIIiBULO

0 l4uNIcÍPIO DE DUAS ESTRAITAS, inscrito no CNPI sob o ns
08.787.O72/OOS7-7O, atnavés da PREFEITA IIIUiIICIPAL, torna público que
fará contratação mêdiante o procedimento de DISPENSA DE LICTTAçÃO,
com fundamento no art. 75, inciso fI, da Lei ne !4.733/2027,

k

@

obietivando a contratação do obiet:o adiante descrito:

OBIETO: Aquisição de computadores (desktop) destinados à Secretaria de
EducaÇão e escolas municipais do Município de Duas Estradas - PB,
conforme discniminação no edital de chamamento público.

RECEBII'IENTO OAS PROFOSTAS ÀTÉ.2 02/12/20.22 às 17:OO horas - HORÁRIO DE

BRASÍLIA
E-IJIAIL PARA ENCAIITIÍ{I{A'IEÍ{TO DAS PROPOSTAS:

rrefeituradeduasest nadas . ob0gmail. com
Responsável (a): Central de
Contratacões llunicipais (CCll)

Contato: (83) 99158-9654

LEGISLAçÃO APLfCÁVEL: Lei Federal ns. 74.733/2021, Decneto Municipal
ne 67, de 14 de junho de 2022.

Il,lFoRl,tAçõES ADIcIotlAIs: o editat e seus anexos encontram-se disponÍveis
no link do Diário Oflcial ou poderá ser solicitado através do e-mail
de recebimento de propostas.



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

DEITIANDATTITE: MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS CUJA PTEfEitA MUNiC

é a autorÍdade solicitante e a ordenadora de despesas, uti
recursos orçamentários do referido órgão para fazer face às despesa
da contratacão.

1. ]USTIFICATIVA E FUNDAÍiiENTAçÃO:

1.1. O MunicÍpio de Duas Estradas - PB, pessoa jurídica de direito
púbIico interno, tendo por finalidade exercer a representação do Poder
Executivo Municipal e exercer outras atri.buições especialmente
designadas na Lei Orgânica do I'tunicÍpio.
1.2. O MunicÍpio de Duas Estradas - PB necessita da aquisição de
computadores (desktop) para suprir as necessidades da Secretaria de
Educação e escolas do Município.
1.3. Assim, o Hunicípio necessita desse fornecimento por se tratar
de materiais êssenciais para a manutenção de suas atividades.
1.4. O processo de contratação se dará por Dispensa de Li.citação, com

base no art. 75, II, da Lei Federal ne 14.133r de 01 de abril de 2021
e pelo art. 11 do Decreto Municipal ne 67r de 14 de junho de 2022 ' EM

RAZÃO DO VALOR.

2. DESCRIçÃO DETALHIU'A DO OB]ETO:
2.1. Aquisição de computadores (desktop) destinados à secretaria de
EducaÇão e escolas municipais do MunicÍpio de Duas Estradas - PB,

conforme discriminação no edital de chamamento público.

3. OBRIGAçõES DA COTTRATAI'A:
a) - Executar devidamente o fornecimento descrito no objeto
supracitado, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos
para o ramo de atÍvidade relacionada ao objeto contratual, com

observância aos prazos estipulados;
b) - Responsabilizar- se por todos os ônus e obnigações concernentes à
legislação fiscal, civi1, tributániâ e trabalhistâ, bem como por todas
as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus
fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c) - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito peLo Contratante,
quando da execução do contrato, que o represente 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, decomentes de sua culpa ou dolo na execução do
contrato, não excluindo ou reduzindo essa nesponsabilidade a

fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
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f) - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o
objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização
expnessa do Contratânte;
g) - Manter, durante a vigência do contrâto, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando
ao Contratante os documentos necessários, sempne que solicitado.

4. DAS OBRIGAçôES DA CONTRATÀNTE:
a) - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente
realizado, de acordo com as respectivas cIáusulas do contrato;
b) - Proporcionar ao Contratâdo todos os meios necessários para o fiel
fornecimento contratado;
c) - Notificar o Contratado sobre qualquer innegularidade encontnada
quanto à qualidade do fornecimento, exercendo a mais ampla e completa
fiscalização, o que não exime o Contratâdo de suas respon sabilidades
contratuais e legais;
d) - Designar representantes com atribuições de Geston e Fisca1 deste
contrato, nos termos da norma vigente, espêcialmente para acompanhar
e fiscaLizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação
de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a
essas atribuições.

s. oA cEsTÃo E FrscALrzAçÃo DA ExEcuçÃo Oo coumro:
5.1. A Gestão do instrumento contratual será de competência do Gêstor
do Contrato designado.
5.2. Compete ao Gestor do Contrato:
a) Validar o relatório mensal resultante da prestação dos serviços;
b) Controlar administrativamente os aspectos orçamentários e
financeiros inerentes à execução contratual no intuito de que haja seu
desdobramento de forma regular;
c) Atestar a Nota de Empenho;
d) Verificar âs regularidades fiscais (Federa1, Estadual e
Municipal) e trabalhista da contratada;
e) Manifestar-se sobre quaisquen solicitações da contratada, em

especial aquelas pentinentes a valores do contrato e prazos,
submetendo-os à autoridade competente;
0 Propor à âutoridade competente, de fonma motivada e fundamentada
e com base nas anotações da fiscalização contratual, a abentura de
processo administrativo para aplicação de penalidades ao contratado,
conforme previsto no contrato;
g) Administrar o processo de aplicação de penalidades
regulamentares no edital do processo Iicitatório e pactuadas no
contrato;
h) Quando da proximidade do encerrâmento da vigência contnatual,
consultar, em tempo hábil, sobre o interesse da renovação e, em

havendo, promoven a respectiva prornogação;
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i) Executar lustificativa Técnica e Estudo de Compatibilidade do
Preço que ensejarão os ajustes e/ou renovação do contrato; ê
j) Informar à área requisÍtante, em prazo hábi1, quando prever ou
verificar necessidade de modo promover acréscimos, supressões e/ou
outras alterações no objeto do contrato.
5.3. A fiscalização e o acompanhamento do cumprimento das obrigações
decorrentes do contrato, nos termos do artigo 117 da Lei ns ].4.t33/2!,
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 cláusulas constantes no instrumênto contratual pactuadoj
b) Acompanhan e fiscalizar as condiçôes 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 entregues;
0 Atestar a Nota Fiscal e o relatório de prestação dos serviços
(quantidade, modalidade de recebimento dos documentos, tarifas dos
serviços e demais i.nformações que se fizerem necessárias);
g) Manter permanente vigÍlância sobre as obrÍgações da contratada,
definidas nos dispositivos contratuais fundamentalmente quanto à

observância dos prÍncípios e preceitos consubstanciados na Lêi no

L4.tl3/21 e suas alteraçôes;
h) Receber e examinar as crÍticas, sugestões e reclamações dos
usuários;
i) Relatar as ocorrências que exijam a comunÍcação às autoridades
de fiscalização, levando ao conhecimento do poder púb1ico as
irregularidades de que tenham conhecimento referentes ao serviço
prestado;
) fntervir na prestação do serviço, nos casos e condições
previstos em 1ei;
k) Zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurãr e
solucionar queixas e reclamaÇões dos usuários, que serão
cientificados, em até 3O (trinta) dias, das providências tomadas; e
l) Acompanhar a evolução e tendência das demandas pelos serviços
regulados, controlados e fiscalizados nas áreas delegadas a terceiros, ,
públicos ou privados, visando identificar e antecipar necessidades dq I
investimentos para expansão. Nl
6. VALOR ESTIIIIAIxI DA COilTRATAçÃO: \\',
6.1. R$ 35.@O,@ (Trinta e cinco mil reais); 

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

de obra e materiais necêssários para a execução dos serviços.
6.3. O valor estimado foi obtido mediante a média das cotações de
preços de mercado apresentados pelas êmpresas 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 1I deste Edital de Châmamento Púb1ico.
6.5. Nos preços acima mencionados estão incluídas todas as despesas
com impostos, obrigações trabalhistas, êncargos sociais e demais
tributos que incidam sobre os serviços a serem contratados.

7. CONDIçôES DE PAGAI4ENTO:

7.7. O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante
processo regular, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta
dias, contados do perÍodo de adimplemento.
7.2. A nota fiscal somente será aceita se nela estiver discriminado
detalhadamente o objeto do serviço prestado no período, devendo ainda
estar acompanhada dos seguintes documentos: certidão negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT); certificado de regularidade de FGTS-CRF;
certidão negativa de tributos municipais, estaduais e federais.

8. DOTAçÃO ORçA'{EilTÁRIA:
8.1. os recursos para a realização deste serviço estão previstos na
seguinte dotação orçamentária:
Recursos próprios do Município de Duas Estradas:
o4.oo - 12.361.2092.2072 - 500. - 3 -3.90.30.OL.

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

10. DO REAIUSTE DO PREçO:
10.1. o neajuste contratual poderá ocorrer após o prazo de 12 (doze)
meses, a partin da data da assinatura do contrato.
70.2. A Contratada deverá pleitear o reajuste até a data da prorrogação
de prazo seguinte, sob pena de configuração de preclusão 1ógica.
1o.3. Para 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
conplementar. Enquanto não divulgado o índice correspondente do mês

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

l\
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acordo com o úLtimo índice conhecido, cabendo a correção de cáIculo
quando publicado o Índice definitivo.

11. DO aCRÉSCü,IO OU SUPRESSÃO:

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 ].4.133/27.
11.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições
licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerêm necessárias.
11.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o Limite
estabelecido nesta condição, exceto as supressões resultantes de
acondo entre as partes,

12. DÂ APRESENTAçÃO DOS ÍDCUÍ'IENTOS DE HÂBILITAçÃO:
12.1 Habilitação Jurídica

Registro comercial, no caso de empnesa indivi,dual.
Ato constitutivo, estatuto ou contrato sociaL em vigor,

devidamente registnado, em se tratando de sociedades comerciais, e no
caso de sociedades por ações, acompanhâdo de documentos de eleição de
seus administradores.
c) Decreto de autorização, em se tratando de enpresa ou sociedade
estrangeira em funcionamênto 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 diretoria em exercício.
e) O contrato social e suas alteraçôes, quando possÍvel, deverão
constar a denominação social e identificação do (s) ramo (s) de
atividade (s) da empresa, o qual deverá ser compatÍveI com o objeto
licitado.
f) Os proponentes que tenham como ato constitutivo o ESTATUTO,

úItima ata que elegeu sua diretoriaque o apresente juntamente com a
ou administradores.
12. 2. Regulanidade Fiscal-
a) Prova de inscnição no Cadastro Nacional de Pessoas lurÍdicas
no Ministério da Fazenda (CNPI).
b) Quando for o caso:
b.1) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, relativo
ao domicíIio ou sede do proponente, pentinente ao ramo de atividade e
compatíve1 com o objeto da presente dispensa de licitação *(no caso
de empresas dos setores do comércio, indústria e serviços de transporte
intermunÍcipal e interestadual) ou;
b.2) Pnova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo
ao domicÍLio ou sede do proponente, pertinente ao ramo de atividade e

compatíveI com o objeto da presente dispensa de licitação ou Alvará

N,
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de Licença para Localização e Funcionamento. *(no caso de empresas com

atividade de prestação de serviços).

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante
apresentação de Certidão Nêgativa 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 regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante
apresentação de Certidão de Regularídade Fiscal, expedida pela
Secretari.a de Estado da Fazenda, da sede do proponente, ou outrâ
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 dâ Fâzenda, do domicÍlio ou sede do proponente, ou outra
equivalente, na forma da Lei.
f) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INss) ou
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), nediante apresentação
de Certidão Negativa de Débito, demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais.
C) Prova de regularidade perante a lustiça do Trabalho (CNDT -
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas- Lei no l'2.44q/2atl).
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 QUALIFICAçÃO TÉCilICA:
13.1 A empresa licitante deverá apresentar atêstado de capacidade
técnica, fornecido por pessoa jurídica de Direito Público ou de Direito
Privado, comprovando ter realizado atividade compatÍveI e pertinente
ao objeto da presente dispensa de licitação.

14. DAS DTSPOSTçÕES FrMrS:
!4.1 É vedada a subcontratação parcial ou totaI, do objeto contratado,
não podendo a contratada transferir a outrem a sua execuÇão.
!4.2 Os casos omissos serão resolvidos pelo contratante à luz das
disposições constantes na Lei de n.e 14.t33/21' dos princÍpios do
direito público e, subsidiariamente, com base em outras normas
jurídicas que sirvam ao suprimento de eventuais lacunas.
74.3 As comunicações entre as partes serão feitas excfusivamente por
escrito, entregues sob protocolo ou com recibo de entrega.
14.4 Fica eleito o Foro do MunicÍpio de Guarabira - PB como único
competentê para conhecimento e decisão de quaisquer questões oriundas
do presente Termo de Referência.

N
@

Duas Estradas - PB, 29 de Novembro de 2022.
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Anexo I -
Anexo II
Anexo fII

ANEXOS AO EDITAL

Especificações
- Modelo da Proposta
- Minuta do Contrato

DE CHAHAI4ENTO
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Contratações Municipais
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ANEXO r - DISPENSA No W32/2O22 LeÍ 7.4.L33/2O27.

ESPECIFICAçôES

1.0. DO OBIETO
1.1. Constitui objeto deste Processo de Dispensa de Licitação:
Aquisição de computadores (desktop) destinados à Secnetaria de
Educação e escolas municipais do MunicÍpio de Duas Estradas - PB,
confonme discriminação no edital de chamamento púbIico.

2.0. JUSTIFICATIVA
2.1. Considerando as necessidades do ORC, tem o presente têrmo a
finalidade de definir, técnica e adequadamente, os pnocedimentos
necessários para vlabilizar a contnatação em tela. As caractenÍsticas
e especiflcações do objeto ora licitado são:

cóDrco DrscRrir açio rrrflyrÍrE QuÂ TrDÀrE p. rrtrÍÁRro p. Toral
1 Desktop: Processador Intel Core i3 2. Geração Und 2g 1,.75O,9O 35.@S,OO

ou superior, placa mãe com slot Pci ou l.tini
Pci, t{emória DDR 3, 8 GB Frequência 1600 Hhz
ou superior, SSD 12O Gb ou superior; Gabinete
ATX Padrão; Sistena Operacional liindows 10
Hone Bits ou Linux; placa de rede t.li-fi
2.4 ghz ou s ghz (USB).

Total 35.600,0o

3.O. OBRIGAçõES OO COilTMTAÍX)
3.1. Respon sabiliza r - 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 título, penante seus
fornecedones ou tenceiros em nazão da execução do objeto contratado.
3.2. Substituin, ancando com as despesas decorrentes, os materiais ou
serviços gue apresentarem al-têrâçôes, detêrioraçôes, imperfeições ou
quaisquer irnegularidades 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 outnos 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 conrespondente à sede ou fiIial 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.

W
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4.0. DO CRITÉRTO DE ACEITABITIDADE DE PREçOS
4.1. Havendo proposta com valor para o respectivo item relacionado no
Anexo I - Termo de Referência - Especificaçôes, na coluna código:
4.1.1. Supêrior ao estimado pelo ORC, o item será desconsiderado; ou
4.1.2. Com indÍclos que conduzam a uma presunção relativa de
inexequibilidade, em tal situação, não sendo possível a imediata
confirmação, poderá ser dada ao licitante a oportunidade de demonstrar
a sua exequibilidade, sendo-Ihe facultado o prazo 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
automaticamênte a proposta, quando for o caso, apenas o item
correspondente.
4.3. O valor estinado que o ORC se propôe a pagar pelo objeto da
presente dispensa - Valor de Referência -, que representa o somâtório
total dos preços relacÍonados na respectiva planilha dos serviços a

senem êxecutados, rêfêrêntê ao comespondente item, está acima
indicado.

5.O. IIODELO DA PROPOSTA

5.1. É parte integrante deste Edital de Chamamento PúbLico o modelo
de proposta de preços correspondente, podendo o licitante apresentar
a sua proposta no próprio modelo fornecido, desde que seja devidamente
preenchido, conforme faculta o Ínstrumento convocatório - Anexo fI.

\,
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CentraL de Co'ntrat"ações Municipais - CCM
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ANEXO TI - }IODE LO DE PROPOSTA

DrspENsA No o@r2/2022 LEr 14.a33/202L

PROPOSTA

REF.: DISPENSA N" OOO32/2O22 LEI t4.t3r/2à2l

oBlETo: AquisÍção de computadores (desktop) destinados à Secretaria
de Educação e escolas municipals do MunicÍpio de Duas Estnadas - PB,

conforme discriminação no edital de chamamento público.

PROPONENTE:

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

epígnafe, apnesentamos proposta confonme abaixo:

crbrco DrscRfl.rrNAçÀo UIJTDADE QUANÍTDADE

1 Desktop: Processador Intel Core i3 2s Geração ou superion, Und 20
placa nãe com slot Pci ou Mini Pci, emónia DDR 3, 8 68
Frequên.ia 160ô Mhz ou superior, SSD 120 Gb ou superior;
Gabinete ATx Padrão; Sistema Operacional l.Iindolrs 10 Home 64
Bits ou Linux; p1áca dê rede Wi-fi 2.4 Ehz ou 5 ghz (USB).

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$

PRAZO: 01 (um) mês.

PAGAMENTO: Após tninta dias.
VALIDADE DA PROPoSTA: 60 (sessenta) dias.

Responsáve1

dede

N

@

CNPJ

77



ESIÀDO DÀ PÀR,AÍBÀ
PREFBIT(,RA I'IT'IIICIPÀú DE DI'À§ ESTRàDÀ,S

À}IEXO III . MINUTÀ DO COI$IRÀIIO

DrspENsÀ Nó ooo32/2022 r,EI No 14.133/2021

colÍIRAm lr' ....,/...

cLiftr$[À sEGf,ntDÀ - Do oBirETo:
O presênte contrato, têm por objêto: ÀguisiÇáo
de Educação e escolas municipâis do Ulrrricipio
êdita1 de chama.nênto púb]ico.

CLÁU$'IÂ TERCEIRÀ - IX) \/àI,OR B PREÇOS:
O valor total deste cont.ato, a base do
Reprêsentado por: ,.. x RS ...

de coÍlputadorês (dêsktop) destinadôs à Secretaria
de Duas Estradas PB, conformê discri.minacão oo

preço proposto, é de R§ --- (...)

51 CELEBRÀM À PREEEITURÀ MUNICIPÀI, DE
PÀRÀ EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONFORI,TE

INSTRT]MENTO NÀ FORMÀ ÀBAIXO:

êconôm.ico-f inâncêiro,
da documêntaÇâo

TERMO DE CONTRÀTO
DUAS ESTRÀDÀS E
DISCRTMINÀ'O NESTE

QUE ENTRE

Pêlo prêsêntê instrumênto particular de contrato, dê um tado PREI'EI!'OR,À UIDTICIPÀI, DE DIIÀS
Egt.BàDÀS Rua do Comércio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB. CNPJ no 08.787.012,/0001-10, nestê
ato rêprêsêntada pela Prêfêlta Joycê Renally Eelix Nunes. Brasileira, Soltêira, Funcionariâ
Publica, residente e domiciliada na FazeÍlda São francisco, SN - zona Rural - Duas Estradas -
PB. CPF n" 090.407-504-40, Cartêira de Identidade no 3.570.572 sSP, doravante simplesmente
CONTRÀTÀNT, ê do outro lado . .. - ..., CNPJ nô

-7 neste ato rêpresêntado por .... residente ê domiciliado Dâ ....,
..., CPF nô ........., Carteira de ldenti.dadê nô ...., doravante

simplêsmente CONTRATADO, dêcidiram as partês contratantes assinar o prêseÍtte contrato, o qual
se regerá pelas cláusufas e condiÇões seguintes:

CLifu,gUI,À PRIIGIB,À - Dos FoNDÀMEIE9S:
Estê contrato decorre dâ Dispensa de Licitaçâo n" 00032/2022. procêssada nos teflnos da l,ei no
1,4.133/2021; Decreto Municipal rL' 6'l /2022, ê legislação pertinêntê, considêtadas as aLterações
postêriorês das referidas normas, às quais os contrâtantês êstáo sujeitos como taÍrbém às
cláusulas deste contrato.

O sêrviÇo devêrá sêr êxêcutâdô rigorosamentê de acordo com as condj.Çôes expressas neste
instnmento, proposta apresentada, especificaçôes técnicas correspondêntês, procêsso de Dispensa
dê Licitação no OOO32/2O22 Lêí Ír" 14.L33/2021 e instruçôês do Contratante, documentos esses quê
ficam fazêndo partes integrantes do prêsente contrato, independentê dê traascriÇãoi e sob o
regime de empreitada por preÇo unitário.

cLifursulÀ QIrÀRrÀ - Do REÀJITSTàIíENIO ní SENtTDO ESTRTTO:
Os prêços contratados são fixos e irrêajustáveis no prazo de um ano.
Dêntro do prazo de viqência do contrato ê nêdiante solicitaÇão do Contratado, os prêços poderão
sofrêr reajustê após o interregno de um ano, na mêsúa prôpôrÇão da variaÇão verificada no IPCÀ-
IBGE acurEu.lado, tomando se por base o mês do orqarnento estimado, exclusivamente para as
obrigaÇões iniciadas e conc-Iuídas após â ocolrência dâ anualidâdê,
Nos lêajustês subsequentes ao priÍeiro, o intêrregrlo mínimo de um ano será contado a partir dos
efeitos fioancêiros do úftimo reajuste.
No caso de atraso ou não divul-gaÇào do índice de rêajustamênto, o Contratante pagârá ao Contratado
a importância calculada pela últira variação conhêcida, Iiguidando a difêrênçâ correspondentê
tão logo seja divulgado o indicê dêfinitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de
cáIcu-Io refêrênte ao reajustamento de prêços do valor !êmanêscêntê, sêmpre quê êste ocorrêr.
Nas aferiÇôes finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamêntê, o dêfinitivo.
Caso o indicê êstabêlêcido para reajustamento vênha a ser extinto ou de qualquer forma não possa
mâis sêr utilizado, será adotado, em substituiÇáo, o que vier a ser determinado pê.Ia leqislaÇão
êntão em vigor.
Na ausência de previsâo 1egaI quanto ao lndicê substituto, as partes elêgêrâo novo indice
oficial, para reajustamênto do prêÇo do valor rênurnêscentê, por mêio dê têrmo aditivo.
O reajuste poderá ser rêalizado por apostil-amento.
O prazo para rêsposta ao pêdido de restabelecimento do êquilíbrio
for o caso, será dê até 1 {um) mês, côntado da data do fornêcimento
do fato imprêvisivel ou previsivêI dê consêquência incalculável,
Àrts. 124 a 136, da Lei 14.133,/21

cLliIr$,LÀ grrr§xÀ - DÀ DolrÀção:

observadas as disposi

@



Às dêspêsas colrêráo pôr conta da sêg_uinte dotaÇão, constantê do orÇamento vlqente:
Recursos Próprios do Municipio de Duas Estradas:
04.00 -.. 12.361.2002.20a2 - 500. - 3.3.90.30.01.

ctáosvl À sExrÀ - Do PÀGÀrGnro:
O pagamento será êfêtuado mediante processo regular e em observância às noíoas ê procedimeotos
adôtâdos pêlô Contratantê, bêm cômô es disposiÇõês dôs Àrts- 141 a 146 dâ Lêi 14.133,/21, da
seguinte lnaneira: Para ocorrêr no prazo de trinta dias. contados do periodo de adimplemento.

CIáI,SI,LÀ sÉTD'lr - Dos PR.Àzos E DÀ !,IGÉITCIÀ:
Os prazos máximos dê início dê êtapas dê execuÇão e dê conclusão do objeto ora contratado. çFteadmitêm prorrogaÇão nas condiÇÕes e hipóteses previstas na Lei 14.133/2021, estão abaixo
indicados e se!áo considerados da assinatura do Contrato:

Entregai Imêdiata.
A vigência do presente contrato sêrá determinada: 01 (um) mês, considerada da dâta dê suâ
assinatura. podendo sêr prorrogada, nas hipóLeses e nos termos dos Àrts. 105 a 114, da Lei
t4.733/2L.

cü(usul À orEÀrrA - DAs oBRrcÀçõBs Do coNtRÀrÀr*TE:
a) - Efêtuar o pagamento relativo ao fornecimênto êfetivamente rêalizado, de
rêspêctivas cl áusulas do contrato;
b) - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel êxecução
contratado;
c) - Notificar o Contratado sobrê qualquer irregularidadê encontrada quanto à qualidade do
fornecimento, exercêndô a mais amp.la ê complêta fiscalizaçâo, o quê não exime o Contratado dê
suâs responsabilidadês conLratuais e lêgais,
d) - Designar representantês com atribuições dê Gêstor e Fiscaf destê contrato, nos termos da
norma viqêntê, especialmêntê para acompanhar ê fiscalizar a sua êxecução, respectivamente,
permitida a contrataÇão de terceiros para assistência ê subsidio dê infoEnaÇõês pettinertes a
êssas atribuiÇões.

cu(usr,I,À lsoi[A - DAs oBRrcàÇõcs Do coFTBÀràDo:
a) - Executar dêvidámênte o fornecirento dêscrito nô objêto supracitado, dêntro dos hê1hôres
parâmetros dê quafidadê êstabelecidos para o rarno dê atividade refacionada ao objêto contratual,
com observância aos prazos êstipuladosi
b) - Respotsabilizar-se por todos os ônus e obrigaÇôes coÍrcernêntês à legislaÇeo fiscal, civil,
tributária ê trabalhista, bem como por todas as despêsas e comprômissos assunLidos, a qualguer
titulo, perantê seus fornecedores ou terceiros em razão da execuçâo do objeto contratado;
c) - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pêIo Contratante, guando da execuÇão do
contrato, que o represente inteqralmente em todos o§ seus atos;
d - Pêrmitir e facilitar a fiscalizaÇáo do CoDtrata[tê dêvêndo prestar os informes e
êscf arecimentos sol j.ci Lados,
ê) - Será .esponsávêl pêlos danos causados dirêtamêotê ao ContraLante ou a tercêiros, dêcoraentes
de sua culpa ou dolo na execuçâo do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizaÇãô ou o aco&panhamênto pêlo órgão interessado;
f) - Náo cêdêr, transferir ou su.bcontratar, no todo ou em parte, o objêto destê instrumento,
sêm o conhêcimento e a devida autorizaÇâo expressa do Contlatante;
g) - Manter, durante a vj,gência do contrato, em compatibilidade com as obriqaçõês assumidas,
todas as condiçôes de habilitaÇão ê gualificaÇão exiq.idas no Íêspêctivo prôcessô licitatório,
apresentando ao Contiatante os documeartos necessários, sempre que soficitado.

cuio$rrÀ. DÉcDa, - DÀ ÀLrrRÀçÃo E Errrxção:
Este contrato podêrá ser alterado com a dêvida justificativa, unilateralmente pelo Contiatantê
ou por acordo entre as partes, nos casos e condiÇôes previstas nos Àrts- 124 a 136 ê sua
êrtinçáo, formaLmente motivada nos autos do procêsso, assegurados o contraditório e a ampla
defesa, ocorrerá nas hipótêses e disposj"Ções dos Àrts. 13? a 139, todos da Leí f4.733/2a

acordo com as

do forneciinento

Nas altêraçõês unj.latêrais a çF.re se rêfêrê o inciso I, do caput dô Art- 124, da Lei 14,133,/21,
o Contratado será obrigado a aceitar, nas mêsmas condiÇões contratuais, acréscimos ou supressõàs
que se fizerem nos serviços, dê até o rêspectivo liiLite fixado no Art. 125, do mesmo diplo
legal, do valor iniciaf atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressâo poderá êxceder
Iimite estabelecido, safvo as suprêssõês !êsultantes de acordo celebrado entre os contratante

cLi&,sT,LÀ DÉcD.À PRnGÍRÀ - Do RECEBITGNTo:
Executada a presente contratação e obsêlvadas as condiÇôês dê adimplemênto das
pactuadas, os procêdimêntos e condiÇõês para rêcêber ô seu objeto peLo Cottratante
conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 14.133/21.

obrigações'
obedecêrâo,

Por sê tratar dê sêrviÇo, â assinatura do termô dêtalhado de r.êcebimento prowisório, sê dará
pelas partes, quando verificado o cuapriÍnelrto das exigências de caráter técnico, até 15 {quinze)
di.as da comunicação escrita do contatado. No caso do têrmo detalhâdo de recebimento dêfinitivo.
será emitido ê assinatura pelas partes, apeDas após o dêcurso do pr:azo de observaçâo ou vastoria,
lFre comprovê o atendirnento das êxiqências contratuais, não podendo êsse prazo sêr superio. a 90
(noventa) dias, salvo eltr casos excepcionais, devidamênte justiflcados.

CLÁÚ$,I.A DÉcIüÀ SEG[,!TDÀ - DAI! PEIIâI,IDÀDES:
O Contratado sêrá responsabilizado ad[inistrativamênte, facultada a defêsâ no prazo legaf do
interessado, pelas lnfiações previstas no Àrt- 155, da Lêi 14-133,/21 e serão aplicadas, na



forma. condiÇões, reçJras, prazos e procêdimentos dêfiôidos nos Arts. 156 a 163. do mêsmo diploma
Iegal-, as seguintês sanÇõês: a - âdvêrtência aplicada exclusivamente pela infraÇão administrativa
de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a irposiÇão dê pênalidadê
Ínais grave; b - multa de mora de 0,5? (zero vírqula cinco por cento) aplicada sobre o valor do
contrato, por dia de atraso injustificado na execuÇão do objeto da contratação; c - multa de
109 (dez por cênto) sobre o valol dô contrato por quafquer das infraçôes administrativas
prêvistas no refêrido Art- 155; d - impedirnento dê licitar ê contatar no ânbito da ÀdministraÇãô
Púb.Iica direta e indirêta dô êntê fêdêrativo quê t.ivêr apficado a sanÇão, pelo prazo de dois
anos, aplicada ao responsáyel. pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, II1,
Iv, v, vI e VII do caput do referido Â.t- 155, quando não se justificar a imposiÇão de penalidade
mais grave; e - declaraÇão de inidoneidade para licitar ou contlatar no ânüito da ÀdniDistração
Pú.blica direta ê indirêta de todos os êntês fêdêrativos, pefo prazo dê cinco anos, aplicada ao
rêsponsável pelas infraÇÔes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, Xf ê XII do caput
do referido Àrt. 155, bem como pelas infrâçóês admi.n j.strativas prêvistas nos incisos If, III,
fv, v, VI e VIf do caput do mesmo artigio que justifiguem a imposiÇâo de penalidade mais grave
que a sançâo referida no S 40 do refêiido Àrt- 156; f aplicaÇão cumulada dê outras sanÇões
prêvistas na tei 14.133/21.
Se o valor da multa ou indenizaÇão devida não for recolhido no prâzo dê 15 dias após a comulicaÇão
ao Contlatado, selá automaticamente dêscontado da prireira parcela do pagâmento a que o
Contratado viêl a fazer jus, acrescido de juLos moiatórios de 18 (um por cênto) ao mês, ou.
quando for o caso, cobrâdo judicialmente.

cuiu$,LÀ DÉcrríã, tERcEraÀ - DÀ co@ENsÀção FtIÀNcErRÀ:
Nos casos dê êwentuais atrasos de pagzunênto nos termos deste instrumênto, ê dêsdê que o Contratado
não tenha concorrido de algr]trla forma para o atraso, sêrá admitida a compensaÇão financeira,
devida desdê a data firite fj-xada para o pagamento até a data corresporldente ao efetivo pagamento
da parcela- Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no paqamento sêrão calculados com
utilizaÇãodaseguintefórmu1a:Et{=NxVPxI,onde:EM=encargosmoratórios;N=númerode
dias entre a data prevista para o pagainento e a do efetivo pagamênto; VP : vâIot da parcela a
serpaga;eI=indicedecompênsaÇãofinanceira,assimapuràdo:I:(TX:100)+365,sendoTX
= pêrcêntua] do IPCA IBGE acumulâdo nos úItimos doze meses ou, ÍIa sua fa1ta, rnn novo indice
adotado pelo Govêrno Eêdêra1 quê o substitua. Na hipótêsê do rêferido indicê estabelecido para
a compensaÇão financeira vênha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado,
será adotado, em su.bstituiÇão, o que vier a ser dêterminado pêIa lêgistaÇão entáo em vigor.

cLiíusur.À DÉcrra QIrÀRrÀ - Do EpRo:
Para dirinLir as questôes dêcorrentes deste contrato, as partes elêgêm o Eoro da Comarca dê
Guarabira, Estado da Paraíba.

E, por êstarêm dê pleno acordo, foi lavrado o prêsênte contrato em 02
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

DUAS ESTRÀDÀS PB, ... dê

TESTEMUNHÀS PELO CONTRÀTANTE

PELO CONTRÀTADO

(duas) vias, o qual vai

.....-- de ...-.

M

@



DL{RI0 OFICIAT DO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS
Criado pela Lei Municipal no 4212000, de2l de dezembro de 2000.

Duas Estradas/PB 30 de Novembro de 2022

AVISO DE CHAI4'I!4ENTO PÚBIICO PARA CONTRATAçÃO DIRETA
DrspENsA No 00632/2a22 LEt L4.t33/2O21

A Prefeitura MunÍcipa1 de Duas Estradas - PB, através da Prefeita do
Município de Duas Estradas - PB, no uso das suas atribuições e com
fundamento na Lei ne L4.L33/2o21, art. 75, §3e e no Decreto Municipal
ne 67 /2o22, art. 11, convoca as empresas interessadas em fornecer o
seguinte oBlETo PoR I{ErO DE DrSPEÍ{SA DE trCrrAçÂO Eil RAZÃO il) VALOR:

Aquisição de computadores (desktop) destinados à Secretaria de
Educação e escolas municipais do Município de Duas Estradas - PB,
conforme dlscrirninação no edital de chamamento púb1ico.
PRAZO DE ENTREGA DAS PROPOSTAS: O2/!2/2O22.
EltAIt PARA ENVfO DAS PROPoSTAS : prefeituradeduasestradas. pb§gnail. colt.
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 2O22.
]OYCE RENALLY FELTX NUNES

PREFE]TA MUNTCIPAL DE DUAS ESTRADAS - PB

Link para baixar Edital:
https: //www. duasestnadas . pb. gov. bnledital,/edital -de - chamamento-
p u b 1 i c o - d i s pe n s a - n - 0003 2 - 2O22 - I ei - n - 74 - 733 - 2@21 /

Ruã do Comércio, 23, centro, Duas Estradas/PB - CEP: 58.265{00
Tel: (83) 3265 1O3O - E-mail: prefeitura@duasestradas.pb-gov.br

CNPJ: O8.787.O1210001-10 -


