
ESTÂITO DÀ PÂRÂÍBÂ
PREFEITURA }{f,{ICIPAL DE DT'AS ESTNAI'AS

Avrso DE cHanAIrtENTo púBlrco pARA coNTRATAçÃo ornrra
DISPENSÂ No aâo.3312022 LET t4.13312O27

A Prefeitura Municipal de Duas Estradas - PB, através da Prefeitâ do
MunJ.cípio de Duas Estnadas - PB, no uso das suas atnibuições e com

fundamento na Lei ne 14.133/2021, art. 75, §3s e no Decreto Municipal
ng 67 /2O22t art, 11, convoca as empresas interessadas em fornecer o
seguinte oBlETo PoR itElo DE DISPENSA DE LICITAçÂO Etl RAZÃO DO VALOR:

Aquisição de equipamentos de informática destinados à Secretaria de
Desenvolvimento Social, conforme discriminação no edital de chamamento
púb1ico.
PRAZO DE EiITREGA DAS PROPOSTÀS.. 02/72/2022.
EIIÂIL PARA EIrn Io DAs PRoPOSTAS : prefeituradeduasestradas. pbogmail. com.
O termo de referência e demais informaçôes podem ser baixados
diretamente no link disponibilizado logo abaixo desta publicação.

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

PREFEITA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS - PB

cHAfiAüEt{TO PÚBLTCO

PREÂI|BULO

o ituilIcÍPlo DE DlrAs ESTRADAS, inscrito no cNPl sob o ne

OA.7A7.O12/OOO!-!O, através da PREFEITA ltltNICIPAL, torna pÚblico que
fará contratação mediante o procedimento de DISPENSA DE LICITAçÃO,
com fundamento no art. 75, inciso II, da Lei ne L4.733/2027'

adia descriobietivando a contratação do obieto adientê descrito:

0BIETO: Aquisição de equipamentos
Secretaria de DesenvolvÍmento Social,
de chamamento púb1ico.

de informática destinados à

conforme discriminação no edital

RECEBIITENTO DAS PROPOSTAS 
^fÉ.2 

02/72/2€.22 às 17:OO horas - HORÁRIO DE

BRASÍLIA
E -IIIAIL PARA EI{CAIIII{HAilENTO DAS PROPOSTAS:

rrefeituradeduasestradas . oMgmail. com

Responsável (a): Central de
Contratações itunicipais (CCü)

contato: (83) 99158-0654

LEGrSmo ApLrcÁvEL: Lei Federal ns. L4.733/2o21, Decreto Municipal
ne 67r de 14 de junho de 2022.

ufonuçõeS ADIcIoilAIs! o editat e seus anexos encontram-se disponíveis
no link do Diário Oficial ou poderá ser solicitado através do e-mail
de recebimento de propostas.
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REFERÊNCIA DE TEIIPO: Para todas as referências de tempo será observado
o horário de Brasília e contados em dias úteis.

DE!,tAItlDAt{TE: MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS cuja Prefeita Municipa
é a autoridade solicitante e a ordenadora de despesas, ut
recursos orçamentários do referido órgão para fazer face às despesa

ESTÀM DÀ PÀRÃÍBÀ
PREFÊITURA IIItrIICIPÂL OE Í'I'ÂS ESTRÀDAS

1. ]USTIFICATIVA E FUNDAilENTAçAO:
1.1. o Município de Duas Estradas - PB, pessoa jurÍdica de direito
púbIico interno, tendo por finali.dade exercer a representação do Poder
Executivo Í{unicipal e exercer outras atribuições especialmente
designadas na Lei Orgânica do Município.
1.2. o MunicÍpio de Duas Estradas - PB necessita da aquisição de
equipamentos de informática para suprir as necessidades da Secretaria
de Desenvolvimento social do l4unicípio,
1.3. Assim, o t4unicípio necessita desse fornecimento por sê tratar
de materi,ais essenciais para â manutenção de suas atividades.
1.4. o processo de contratação se dará por Dispensa de Licitação, com

base no art. 75, II, da Lei Federal ns 14.133r de O1 de abril de 2O21

e pelo art. 11 do Decreto HunÍcipal ne 67, de 14 de junho de 2O22, El4

RAZÂO DO VALOR.

2. DESCRIçÂO DETALHADA DO OB]ETO:
2.1. Aquisição de equipamentos de informática destinados à Secretaria
de Desenvolvimento Social, conforme discriminação no edital de
chamamento público.

3. OBRIGAçÔES DA COITITRATADA:

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 pon todos os ônus e obrigações concernentes à
legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, 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 atosi
d) - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar
os informes e esclarecimentos solicitados;
e) - Será responsáveI 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;

N"
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PRÊrErruRA imii-'âf'rii, EsrRA,as

f) - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o
objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização
expressa do Contratante;
g) - Manter, durante a vigência do contrâto, em compatibifidade com
as obrigações assumidas, todas as condiçôes de habilitação e
qualificação exigidas no respectivo processo licitâtório, apresentando
ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

4. DAS OBRIGAçõES DA CO]TITRATANTE:

a) - Efetuar o pagamento relativo ao fonnecimento efetivamente
realizado, de acordo com as respectivas cIáusuLas do contrato;
b) - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel
fonnecÍmento contratado;
c) - Notificar o Contratado sobre qualquen irnegularidade encontrada
quanto à qualidade do fornecimento, exercendo a mais ampla e completa
fiscalÍzação, o que não eximê o Contratado de suas responsabilidades
contratuais e legais;
d) - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fisca1 deste
contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar
e fiscaLizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação
de terceiros para assistência e subsÍdÍo de informações pertinentes a
essas atribuições.

5. DA GESTÃO E FISCALIZAçÃO OA eXeCUçÃO OO COrrnArO:
5.1. A Gêstão 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) ControLar administrativamente os aspectos orçamentários e
financeiros inenentes à execução contratual no intuito de que haja seu
desdobramento de forma regular;
c) Atestar a Nota de Empenho;
d) Verifican as regularidades fiscais (Federal, Estaduaf e
Municipal) e trabalhista da contratada;
e) Manifestar-se sobre quaisquer solicitaçôes da contnatada, em

especial aquelas pertinentes a valores do contrato e pnazos,
submetendo-os à autoridade competente;
0 Propor à autoridade competente, de forma moti.vada e fundamentada
e com base nas anotações da fiscalização contratual, a abertura de
processo administnativo para aplicação de penalidades ao contratado,
conforme pnevisto no contrato;
g) Administrar o processo de aplicação de penalidades
negulamentares no edital do processo licitatório e pactuadas no
contrato;
h) Quando da proximidade do encerramento da vigência contratual,
consultar, em tempo hábil, sobre o interesse da renovação e, em

havendo, promover a respectiva promogação;

W
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PREF ErruRA iffi ,"ri.t#illt EsrRÂDAs

i) Executar lustificativa Técnica e Estudo de Compatibilidade do
Preço quê ensejanão os ajustes ê/ou renovação do contrato; e

) fnformar à área requisitante, em prazo hábi1, quando prever ou
venificar necessidade de modo pnomover acréscimos, supressõês 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. Competê, ainda, ao fiscal designado o cumprimento das seguintes

obrigações:
a) cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço
e as cIáusulas constantes no instrumento contratual pactuado;
b) Acompanhar e fiscalizar as condições de execução do contrato de
modo a fomentar seu cumpnimento 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 providênci.as, 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 Íncons istências;
e) Avaliar os resuftados/objetos entreguês;
0 Atestar a Nota Fiscal e o relatório de prestação dos serviços
(quantidade, modalidade de recebimento dos documentos, tarifas dos
serviços e demais informações que se fizerem necessárias);
g) Manter permanente vigilância sobre as obrigações da Contratada,
definidas nos dispositivos contratuais fundamentalmente quanto à

observância dos princípios e preceitos consubstanciados na Lei n"
L4.t33/27 e suas alterações;
h) Receber e examinar as críticas, sugestões e reclamações dos
usuánios;
i) Relatar as ocorrências que exijam a comunicação às autoridades
de fiscalização, levando ao conhecimento do poder púbIico as
irregularidades de que tenham conhecimento referentes ao serviço
prestado;
, Intervir na prestação do serviço, nos casos e condições
previstos em lei;
k) Ze1ar pela boa qualidade do senviço, receber, apurar e
solucionar queixas e reclamações dos usuários, que serão
cientificados, em até 30 (tninta) dias, das providênci.as 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 ântecipar necessidades de
investimentos para expansão.

5. VALOR ESTTTUIX) DA COI{TRATAçÃO:
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6.1. R$ 9.3,01,32 (Nove mil e trezentos e um reais e trinta e dois
centavos);

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

de obra e materiais necessários para a execução dos serviços.
6.3. O valor estimado foi obtido mediante a média das cotações de
preços de mercado apresentados pelas empresas relacionadas no mapa de
preço.
6-4- O valor a ser proposto deverá conter a composição dos custos dos
serviços, conforme modelo de apresentação da proposta comercial -
Anexo II deste Edital de Chamamento Púb1ico.
6.5. Nos preços acima mencionados estão incluídas todas as despesas
com impostos, obrigações trabalhistas, encargos sociais e demais
tributos que incidam sobre os serviços a serem contratados.

7. COi{DrçõES DE PAGAÍrtEitTO:

7.1. 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 discrimÍnado
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 municipals, estaduais e federais.

S. DOTAçÃO ORçAIIiENTÁRIA:
8.1. Os recursos para a realização deste serviço estão previstos na
seguinte dotação orçamentária :
Recursos próprios do MunicÍpio de Duas Estradas:
70.oo - o8.2M.2006.2041 - 500. - 3.3.90.30.ot.

9. VTGÊI{CIA:
9.1. O contrato terá vigência de 01 (um) mês, contado a partir da data
de sua assinatura.
9.2. O empenho de dotaÇões orçamentáriâs suplêmentares 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 REAJUSTE DO PREçO:
1O.1. O reajuste contratual poderá ocorrer após o prazo de 72 (doze)
meses, a partir da data da assinatura do contrato.
10.2. A Contratada deverá pleitêar o reajuste até a datâ da promogação
de prazo seguinte, sob pena de configuração de preclusão Iógica.
14.3. Parâ o reajuste será aplicado o Índice Nacional de Preços ao

Consumidor Amplo - IPCA, fornecido pelo IBGE,
lO.4. O reajuste do preço deverá ser apresentado em Fatura/Nota fiscal
complementar. Enquanto não divulgado o índice correspondente do mês

(1
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ESTADO DA PARÂÍBÂ
PREFEITURA I{ ICIPAL DE I'I'ÂS ESTRÂI'AS

em que os serviços forem executados, o reajuste será calculado de
acordo com o último índice conhecido, cabendo a correção de cáIculo
quando publicado o Índice definitivo.

11. DO ACRÉSCil{O Ot SUPRESSÃO:
11.1. No interesse da Administração do llunicípio, o valor inicÍal
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 condições
licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias.
11.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o 1ímite
estabelecido nesta condição, exceto as supnessões resultantes de
acordo entre as partes.

12. DA APRESEI{TAçÃO DOS IDCUIIIE]'ITOS DE HABTITTAçÃO:
12.1 Habilitação Jurídica

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

devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e no
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de
seus administradores.
c) Decreto de autorização, em se tratândo de empresa ou sociedade
estnangêira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização
pana 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 identÍficação do (s) namo (s) de
atividade (s) da empresa, o qual deverá ser compatÍve1 com o objeto
licitado.

a)
b)

f) Os proponentes que tenham
que o apresente juntamente com a
ou administradores.
12.2. Regularidade Fiscal
a) Prova de inscrição 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 Estaduâ1, relativo
ao domicílio ou sede do proponente, pertinente ao ramo de atividade e
compatíveI com o objeto da presente dispensa de licitação *(no caso
de empresas dos setores do comércio, indústria e serviços de transporte
intermunicipal e interestadual) ou;
b.2) Prova de ínscrição no Cadastro de Contribuinte I'lunicipal, relativo
ao domicíLio ou sede do proponente, pertinente ao ramo de ativÍdade e

como ato constitutivo o ESTATUTO,
última ata que elegeu sua diretoria

V
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ESTÂM I'Á PÂNÀÍBÂ
PREFEITURÀ T ICIPÀL DE IXIAS ESTRÂITÂS

compatível com o objeto da presênte dispensa de licitação ou Alvará
de Licença para Localização e FuncÍonamento. *(no caso de empresas com

atividade de prestação de serviços).

c) Prova de regulanidade para com a Fazenda Federal, mediante
âpresentação 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 regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante
apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela
Secretaria de Estado da Fazenda, da sede do proponente, ou outra
equivalente, na forma da Lei.
e) 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 proponênte, ou outna
equivalente, na forma da LeÍ.
f) Prova dê 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
cumprimento dos encargos sociais.
g) Prova de regularídade perante a lustiça do TrabaLho (CNDT -
Certidão Negativa de DébÍtos Trabalhistas- Lei n" L2.MO/2OIL).
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 QUALTFTCÂçÃO TÉCNrCÂ:
13.1 A empresa IÍcitante deverá apresentar atestado de capacidade
técnica, fornecido por pessoa jurídica de Direito Público ou de Direito
PrÍvado, comprovando ter realizado atividade compatÍve1 e pertinente
ao objeto da presente dispensa de licitação.

14. DAS DTSPOSTçôEs FrMrS:
L4.t É vedada a subcontratação parcial ou total, do objeto contratado,
não podendo a contratada transferir a outrem a sua execução.
a4-2 Os casos omissos serão resolvidos pelo contratante à luz das
disposições constantes na LêÍ de n.e L4,t33/27, dos princípios do
direito público e, subsidiariamente, com base em outras normas
jurÍdicas que sirvam ao suprimento de eventuais lacunas.
14.3 As comunicações entre as partes serão feitas exclusivamente por
escrito, entnegues sob protocolo ou com recibo de entrega.
t4-4 Fíca eleito o Foro do Município de Guarabira - PB como único
competente para conhecimento e decisão de quaisquer questões oriundas
do presente Termo de Referência.

Duas Estradas - PB, 29 de Novembro de 2022.
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ESTÂDo DA PANÀÍBA
PREFETTURÀ I'T,iIICIPAL DE Í't'ÂS ESTRÂI'ÂS

ANEXOS AO EDITAL DE CHAMA}4ENTO

Anexo I - Especificações
Anexo II - Modelo da Pnoposta
Anexo IIf - Minuta do Contrâto

{i',.,. ,rr,.l,n . f '*1 .'1no Ío," '{r- !*Í'*'
Central de contrataçõés Hunicipais - CCM
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ESTAM DÂ PARÂÍBA
PREFEITURA }T'{ICTPAL DE DUAS ESTMDAS

AI{EXO I - DISpEÍttSA No W33/2e.22 LÉt t4.L33/202L

ESPECIFICAçôES

1.0. DO OBJETO
1.1. Constitui objeto deste Processo de Dispensa de Licitação:
Aquisição de equipamentos de informática destinados à Secnetaria de
Desenvolvimento Social, conforme discniminação no edital de chamamento
púb1ico.

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

cóDrco DrscRrnr açÃo
1 Impressora Multifuncional
2 ttonitor 18,5'
3 Notebook 3i

I'IIDÂDE
Und

Und

Und

QuAr{T[»rrEp.tr{rliRro p. TorÂL
01 2.to6,66 2.106,66
01 976,0O 976,00
02 3.109,33 6.218,66

Total 9.)01,32

3.O. OBRIGAçõES M COÍTITRATADO

3.1. Responsabilizar - se por todos os ônus e obrigações concernentes à
legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas
as despesas e compromissos assumidos, a qualquer títu]o, perante seus
fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado.
3,2. Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou
serviços que apresentarem aLterações, deteriorações, imperfeições ou
quaisquen inregularidades discnepantes 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
Contnatante.
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 cornespondente à sede ou filial 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, nigorosamente, dentro dos preceitos
legais, normas e especificações técnicas corres pondentes .

4.O. DO CRTTÉRTO DE ACETTABTLIOADE DE PREçOS
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ESTÂDO I'À PÂRÂÍBÀ
PREFEINNA III{TCIPAL DE IIIÀS ESTRÂDÂS

4.1. Havendo proposta com vaLor para o respectivo 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.t.2. Com indÍcios que conduzam a uma presunção relativa de
inexequibilidade, em ta1 situação, não sendo possíveI a imediata
confirmação, poderá ser dada ao licitante a oportunidade de demonstrar
a sua exequibilidade, sendo-1he facultado o prazo de o3 (três) dias
úteis para comprovar a viabilidade dos preços, sob pena de
desconsidenação do item.
4.2. Salienta-se que tais ocorrências não descfassificam
automaticamente a proposta, quando for o caso, apenas o item
correspondentê.
4.3. O valor estimado que o ORC se propõe a pagar 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.

5.9. !4ODELO DA PROPOSTA

5.1. É parte integrante deste Editat 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 instrumento convocatório - Anexo II.

Central de

(
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ESTÂDo DÂ PÂNAÍBA
PREFEITURA I,f,,TICIPAL DE I,UAS ESTMI,AS

ANEXO IT - Í.IODELO DE PROPOSTA

DTSPENSA No g@3312022 LEr 14.,.3312O2L

PROPOSTA

REF.: DISPENSA No 00033/2022 LÊÍ 1.4.t33/2O2L

OBIETO: Aquisição de equipamentos de informática destinados à
Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme discriminação no edital
de chamamento público.

PROPONENTE:

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

epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

cóorco DrscRrfirllAçÃo UT{IDADE QUA},ITIDADÉ
1 Impressora Multifuncional Und ot
2 Monitor 18,5' Und OL

Notebook 3i Und o2

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$

PRAZO: 01 (um) mês.

PAGAITíENTo: Após trinta dias.
VALIDADE DA PROPOSTA: 6O (sessenta) dias.

Responsáve1

de

N.

CNP]

11
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ESEAI)O DÀ PÀRÀÍBA
PRBEEIIT'R,À I@§TCIPà! DE DI'ÀS ESTR.ãDAS

AIIEXO III - MDN}DÀ DO COITIRJAEo

DrspENsÀ N" 00033/2022 r,Er N" 14.133/2021

col{fRAro N" ..-./...

TERMO DE CONfRATO
DUAS ESTRÀDÀS E
DISCR]M]NADO NESTE

OUE ENTRE 51 C§LEBRÀM A PREFEITURÀ MUNfCIPAI DE
PÀRÀ EXNCUÇÃO DE SERVIÇO CONFORME

INJTPUMTNI! NA [OOI4} ABA IO:

Pelo presentê instrumento particufar: de contrato, dê um Lado PREETITIrRA UITNICIPÀI DE DIrÀS
EsERÀDÀs - Rua do Comérc1o, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, CNPJ n" OA-1a1 .01,2/0001-10, neste
ato representada pela Prêfeita Joyce Renally Eelix Nünes, Brasilêira, Solteira, Funcionaiia
Publica, residênte e domiciliada na Fazenda São Erancisco, SN - Zona Ruaal - Duas Estradas -
PB, CPE no 090.407.504 40, Carteira de ldentidade n" 3.570,572 SSP, doravantê simplesmente
CONTRÂTÀNr, e do outro lado .. - CNPJ no

., neste ato representado pôr .... residente ê domiciliado na ...-,
.. ., CPF no ........ ., Carteira de ldentidade Í1" . . . ., doravante

sj$plesmente CONTRÀTÀDO. decidirê]n as partes contratantes assinar o presentê contaato, o qual
se regerá pê1as c1áusulas e condiçõês sêguintes:

CI"iiÜSU[À PRIIIEIRÀ - DOS FI'NDàME!SÍ<}S:
Este contrato decorrê da Dispensa de l,icitaÇAo n" OOO33/2O22, p.ocessada no6 tennos da Lêi n"
14-133/2021-, Decrêto Municipal nô 6'l/2022; e legisfação pertinente, consideradas as altêraÇôes
posteriores das refêridas noflnas, às quais os contrâtantês êstâo sujeitos coho tanüém às
c1áusulas dêstê contrato.

crifursgr.a, SEGITNDA - Do oB.lETo:
o prêsentê contrato, tem por objeto: Àquisiçâo de equipamentos dê informática dêstinados à
sêcrêtaÍia de DeserrvolvinlenLo sociaf, conforlllê discrjrinaÇão no edita] dê chêramento púbIico.

O servlÇo deverá ser executado rigôrosamente dê acordo com as condiÇões exprê5sas nêste
instrlnnento, proposta aprêsentada, especificaçõês técnicas correspondêntês, procêsso de Dispensa
de LicitaÇão t" OOO33/2022 tei no 14.133/2021 e inst.uções do Contratantê, documentos esses que
ficam fazendo partês integrantes do prêsêntê contrato, indepêndênte de transcrição; e sob o
rêgime de enpreitada por prêço unitário-

cüÁosur,a rERcEÍnÀ - Do rrÀroR E PREços:
O valor total deste contrato, a basê do preÇo proposto, é dê R§ ... (.--).
Rep-resênlado po-: --- x R§ --. -

CTI(I'SU!À QOÀRTÀ - DO RE.A,JI'STÀUENTO EM SEISTIDO ESTRITO:
Os prêÇos contratados sâo fixos e irreaiustávêis no prazo de um anô-
Dêntro do prazo de vigência do contrato ê mêdiante solicitaÇão do Contratado, os prêços poderão
sofrer reajustê após o interrêgno dê uln ano, na mesma propoação da variaÇão vêrificada nô IPCA-
IBGE acumulado, tômando-se por base ô mês do orÇaBento estimado, exclusivamentê para as
obrigiaÇôes iniciadas e concfuídas após a ocorrência da anualidade'
Nos reajustes su-bsequentes ao primeiro, o inter:regno minimo dê um ano será contado a partir dos
efeitos financeiros do último reajuste.
No caso dê atraso ou não divufgaçâo do indice de reajustarBento, o Contratante pagará ao Contratado
a irportância câIcu-lada pela úItima variação conlêcida, fiquidando a difêrenÇa corlespoodente
tão loqo seja divulgado o indice definitivo. Fica o Contratado obriqado a aprêsêntar memória de
cáfculo referentê ao rêajustamento dê preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
Nas afêriçôes finais, o índice utilizado para rêajuste será, obrigatoriamentê, o definitivo.
Caso o índicê estabelecido para rêajustêmento venha a ser extiato ou de qualquêr forma náo possa
mais ser utilizado, será adotado, em substituiÇão, o que vier a ser detenlinado pefa legislaçâo
então êm viqor-
Na ausência de previsáo 1egaI quanto ao indicê substituto, as paates elegêrão novo índicê
oficial, para rêajustamerto do prêço do valor remanêscente, por mêio de termo aditivo-
o reajuste poderá sêr realizado por. apo§tifamênto.
o prazo para resposta ao pêdido de re§tabêIêcimento do equilíbrio
for ô caso, será de até 1 (um) mês. contado da data do forneci$ento
do fato ilnprevisivef ou previsívêI dê consequência incalculávêf,
Ârts. 124 a 136, da Lei 14.133/27

econômico-financêiro, quando
da documentaÇão comprobatq/qia
observadas as disposiÇõês lÉPs

cliirr$rr,À QrrrNtÀ - DÀ DotÀÇÃo:
Às despesas correrão por conta da seguinte dotaÇão, constante do orçamenLo vigentê:



Recursos Próprios do Município de Duas Estradas:
10.00 - 08-244.2006.204L 500. - 3,3-90-30-01.

cl.ÁusurÀ sExEA - Do PAcàlrErsto:
O pâgêmento sêrá êfêtuado mêdiantê procêsso rêqu1ar e em observância às normas e procedjmentos
adotados pelo Contratante, bem como as disposiÇões dos Arts- 141 a 146 da Lei 14-133/21; da.
sêguintê manêira: Para oconêr nô prazo de trinta dias, contados do pe!íodo de adinplemento.

criíusur,e sÉTn À - Dos pRÀzos g DÀ vrdrcrà:
Os prazos náxijnos de iniclo de etapaô de execuÇão ê de concfusão do objeto ora contratado. gue
admj-têrn p.otrogação nas condiÇôês ê hipóteses previstas na Lei 14.133/2021, estão abaixo
indicados e serão considerados da assinatura do Cootrato:

Entrêga: Imediata.
A vigência do presente contrato será determinada:
assinatura, podêndo sêr prorrogada, nas hipótêsês
14.1,33/21,.

01 (um) nês, considerada da data dê sua
ê nos termos dos Àrts- 105 a 114, da Lei

cLiíostEà orrÀ\a - ols osn.rcÀçõgs Do coxrRlrÀtrrrE:
a) - Efêtuar o pagamêDto rêIati-vo ao fornêcimento efetivamênte rêalizado, de acordo com as
respectivas cláusu.Ias do contrato;
b) - Proporcionar ao Contratado todos os meios nêcêssários para a fiel execuÇão do fornêcimênto
contratadoi
c) - Notificar o Contrâtado sobre qualquêr irrêgularidadê êncôntrada quanto à qualidadê do
fornecimênto, êxercendo a mais ampla e compfêta fiscalizaÇão, o que nâo êximê o Contrâtado dê
suas responsabilidades contratuais e legais;
d) - Designar replesêntantes com atÍibuiÇôes dê Gêstor e Fiscal deste contrato, Ítos têrmos da
norma vigeÍrte, êspêcialmente para acompanhar ê fiscalizar a sua execuÇão, respêctivamêntê,
permitida a contrataÇâo dê terceiros para assistência e subsídio de j.nformações pêrtinentês a
es§as atribuiÇõês.

cuiusm.l !{oru, - DÀs oBRrcÀçôEs Do coxfRrrÀDo:
a) - Executar dêvidamêntê o fornecjrento descrito no objeto supracitado, dentro dos melhores
parâmêtrôs dê gualidade êstabelecidos para o ramo de atividade rêlacionada ao objêto contratual,
com observância aos prazos êstipulados,
b) - Rêsponsabilizar-se por todos os ônus ê obrlgaÇóês concernentes à lêgisl-ação fiscal, civil,
tributária ê trabalhista, bem como por todâs as despesas e compromÍssos assumidos, a qualquêr
titulo, perante sêus fornêcêdores ou têrcêiros êm razão da execução do objeto contratado;
c) - Mantêr preposto capacitado e idônêo, aceito pelo Contratante, quando da exêcuÇâo do
contrato, que o represêntê integralmentê êm todos os seus atos;
d - Peúdtir e facilitar a fiscatizaÇâo do Côntratante devendo prestar os informes ê
e s c.l. a rê cimênt os solicitadôs;
ê) - Sêrá lêspôDsável pelos danos causados dirêtamêntê aô Contratante ou a terceiros, decorentês
dê sua culpa ôu dolo na execução do contrato, não êxcluindô ou reduzindo essa responsabilidadê
a fiscalizaÇão ou o acompanhamento pêlo órgão interessado,
f) - Não ceder, transfêrir ou subcôntratar, no todo ou êm partê, o objêto deste instrrrmento,
sêm o conhêcimento e a dêvida autoÍizaÇão exprêssa do Contratantê;
g) - Manter, durantê a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigaÇôes asstrlrlidas,
todas as côndiÇôes de habilitaÇâo e qualificaçâo exigldas no rêspêctivo procêssô licitatório,
apresentando ao Contratantê os documêntos necessários, sempre çFle solicitado.

cuiu$rrÀ oÉcno, - DÀ Àr.rERÀÇio ts EnnçÀo:
Este contrato podêrá ser altêrado com a devida justificativa, unilateralmente pêfo Cootratante
ou pox acordo entrê as partês, nôs casos e condiÇões previstas nos Àrts. 124 a 136 e sua
extinÇão, formalmentê motivadâ nos autos do procêsso, assêgurados o contraditório ê a arnpla
defesa, ocorrerá nas hipóteses ê disposições dos Àrts. 137 a 139, todos da Lei L4-733/21
Nas alteraçõês unilatêrais a quê sê refere o inciso I, do caput do Àrt. 124, da Leí 14-733/21,
o Contratado será obrigado a acêitar. nas mesmas condiÇões contratuais, acréscimos ou gupressôês
que se fizerem nos serviÇos, de até o respectivo lilnitê fixado no Àrt. 125, do mesno diploma
Iegal, do valor inicial atual.izado do contrato. Nênhr]m acréscimo ou supressão poderá êxcedêr o
limite estabelecido, salvo as supressõês resultantes de acordo celeblado entre os contratantes.

cr.iiosút À pÉcna, r*ucraa - Do REcEBruENao:
Executada a prêsêntê contratação e obsêlvadas as condiçóês dê adimplêmento das obaigaÇôes
pactuadas, os procedimeotos e condiçõês para receber o sêu objeto pelo Contratante obedecerãô,
conformê o caso, às disposiÇões do Ã.t. 140, da Lei !4.L33/21.
Por se tÍataÍ dê serwiÇo, â assinatura do têrmo dêtalhado de recebimênto provisório, se dará
pel.as partes, quando vêrificado o cumprirento das exigências de caráter técnico, até 15 (quinze)
dias da comunicaÇão escrita do Contatadô- No caso dô têrmo detalhado dê rêcêbimeÊto definiFivo,
sêrá êmitido e assinatura pe.las partes, apênas após o dêcurso do prazo dê observação ou visthria,

(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, dêvidaftêntê justificados.
quê comprove o âtendimênto das êxigências contratuais, não podendo êssê prazo ser superioFl ê 90

cráosur.n oÉcnre ss@roa - DÀs pEIlal,rDÀDEs:
O Contratado será responsabili zado adninistrativamente, facultada a defesa no
interessado, pel.as infr:aÇões plevistas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão

prazo Lêga-f\Co
aplicadas, ia

forma, condiÇôês, rêgras, prazos e procedimentos definidos nos Àrts. 156 a 163, do mesmo dipfofia



Iêg:al, as seguintês sanÇões: a - advêrtência aplicada êxcLusivamentê pela infração arhinistrativa
dê dar causa à inêxecução parcial do côntrato, quando não sê justificar a imposiÇão de penalidade
mais grave; b multa de mora de 0.5g (zêro vírgula cinco por ceIlto) apficada sobrê o vafor do
contrato, por diâ dê atraso iljustificado na êxecuÇão do objeto da contrataÇão; c - multa de
10? (dez por cento) sobrê o valor do contlato por qualquêr das infraÇôês aalmi nisirativas
previstas no rêferido Àrt- 155; d - impedimento de licitar e contatar no âíbito da Àdministi:aÇão
pública direta e indirêta do êntê fêdêrêtivô quê tivêr aplicado a sanqão, pê1o prazo de dois
anos, aplicada ao responsável pefas infrações administrativas previstas nos iDcisos II, III.
fV, V, VI e VIÍ do caput do rêferido Art. 155. guando não sê justificar a j-mposiÇão de penalidadê
mals gravê; e - dêclaaação de inidoneidade para licitar ou contratar no âÍúf,ito dâ ÀdÍLinistraÇão
púbtica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo de cinco anos. aplicada ao
têsponsávêI pêIas infraçõês adailristrativas previstas nos incisos VIÍÍ. IX, X, Xf e XII do caput
do ieferido Art. 155, bem como pe.las infraÇóes adnioistrativas prêvistas nos incisos IIr IIf,
IV, V, VI ê VII do caput do mêsmo artigo gue justifiguêm a iftposiÇão dê penalidade mais gravê
gue a sanÇao referida no S 4Ô do referido Art. 156; f aplicaÇão cumulada dê outras sanqõês
prêvistas na Lêi 14.133/21.
Se o valor da multa ou indenizaÇão devida nâo for rêcolhido no prazo de 15 dias após a comunicaÇão
ao Contratado. seaá autonratica.rnêntê dêscontado da paimêira parcela do pagamênlo a que ô
Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 18 (um por cênto) ao mês, ou,
quando for o caso, cobrado judiclalmênte.

crÁusür,À DÉcDÂ TERCETRÀ - DÀ coMpENsÀçÃo FmÀNcErRÀ:
Nos casos dê êvêntuais êtrasos de pagramento nos tennos Ceste insttumento. ê desdê quê o Contratado
não tenha concorrido dê alguma fonna para o atraso, será admitida a compensaÇão financeira.
dêvida desde a data lirLite fixada para ô pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamênto
da parcêIa. Os êncargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamênto serão calculados com
utilizaÇãodasêguintefórmula:EM:NxvP,T,onde:EM:encargosmoratóaioa;N:númerode
dias entre a data prevista para o pagarnento e a do êfêtivo pagêmento, vP = valôr da parcêfâ a
se.pagaiel:índicêdeco(pênsaçãofinanceira,assimapurado:l:(TX:100)+365,sêndoTX
= percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice
adotado pefo covêrIro Federal que o substituê. Na hipótesê do referido índicê êsiabefecido para
a cômpensação financeira verrha a ser extinto ou dê qualquêr fonBa não possa mais sêr utilizado,
será adotado. em substitulÇão, o que vier a ser determiÍrado pela fegislaÇão êntão ern viqor-

cúiiusgLÀ DÉcrrra QrrÀRrÀ - Do FoRo:
Para dirimir as questôes decorrentês destê contrato, as partes elegem o Eoro da Comarca de
Guarabira, Estado da Paraiba.

E, por estarem
assinadô pê1as

TESTEMT]NIIAS

de pleno acordo. foi lavrado o presêntê contrato em 02 {duas) vias. o qual Yai
partês e por duas têstêmunhas.

PELO CONTRÀTA-'{TE

PELO CONTRÀTÀTO

N



DúRIo oFICIAL Do MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS
Criado pela Lei Mmicipal n'4212000, de 2l de dezembro de 2000.

Duas Estradas/PB 30 de Novembro de 2022

AVISO DE CHA'iIATiIENTO PÚALTCO PARA COIIITRATAçÃO OTNEM
DISPENSA No 0@33/2922 LEL L4.L33/2O2L

A Prefeitura Municipal de Duas Estradas - PB, através da Prefeita do
Município de Duas Estradas - PB, no uso das suas atribuições e com
fundamento na Lei ne !4.133 /292]., ant. 75, §3s e no Decreto Municipal
ns 67/2O22, ant. 11, convoca as empnesas Ínteressadas em fornecer o
seguinte oBlETo PoR ÍrlEIO DE DISPENSA DE LICITAçÃO EÍ,t RAZÀO DO VALOR:
Aquislção de equipamentos de informática destinados à Secretaria de
Desenvolvimento Social, conforme discriminação no edital de
chamamento público.
PRAZO DE ENTREGA DAS PROPOSTASI 02/72/2022.
ElilAIL PARA ENVfO DAS PROPOSTAS : prefeituradeduasestradas. pbpgmail. com.
0 termo de refenência e demais informações podem ser baixados
diretamente no link disponibilizado logo abaixo desta publicação.

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

PREFEITA MUNTCTPAL DE DUAS ESTMDAS - PB

Link pana baixar Edital:
https : //wr^,r^,. duasestnadas. pb. gov. bnledital/edital -de- chamamento -
pubLico - dispensa - n -00033 -2O22-7e!-n-74-733 -2O27/

N,
Rua do Comércio, 23, Centro. Duas Estradas/PB - CEP: 58.265{O0
Tel: (83) 3265 1030 - E-mail: prefeitura@duasestradas.pb.gov.br
CNPJ : 08.787.O12l00O1-10 @


