
ESTÂ!'O DÂ PÀRAÍBA
PREFEITURA I{.f,{ICIPAL DE Dt'45 ESTRAI'AS

AVrSO DE CHAÍ{ltfiEilTO PÚBLTCO PARA COilTRITTAçÃO DTRETA

DISpET{SA No O@?412O22 LET L4.,,331202L

A Prefeitura Municipal de Duas Estradas - PB, através da Prefeita do
Hunicípio de Duas Estradas - PB, no uso das suas âtribuiçõês e com
fundamento na Lei ng 14.133/2O21, art. 75, §3s e no Decreto Municipal
ne 67 /2022, art. 11, convoca as empresas interessadas em fornecer o
seguinte oBlETo poR ttElo DE DISPENSA DE LICITAçÃO EÍit RAZÃO DO VALOR:
Aquisição de projetos pedagógicos pana Educação Infantil e Fundamental
destinados à Secretaria de Educação do Município.
PRTZO DE EIIITREGA DAS PROPOSTAS: L5/L2/2O22.
EÍilAIt PARA ENVIO DAS PROPOSTAS : prefeituradeduasestradas. pbQgnail. com.
O termo de referência e demais informaçôes podem ser baixados
diretamente no link disponibilizado logo abaixo desta publicação.

Duas Estradas - PB, 12 de Dezembto de 2022.
]OYCE RENALLY FELIX NUNES

PREFEITA MUNICIPAL DE DUAS ESTMDAS - PB

CHAilAHENTO PÚBIICO

PREÂfiBUtO

o itt NIcÍPIo DE DUAS ESTRAITAS, inscrito no CNPI sob o ne
08.787.AL2/OOOL-!A, através da PREFEITA ÍIiUNICIPAL, torna público que
fará contratação mediante o procedimento de DISPENSA DE LICITAçÃO,
com fundamento no art. 75, inciso II, da Lei ne 14.133/2021,
ob'ietivando a contratação do objeto âdiante desc nito:

oBJETo: Aquisição de projetos pedagógicos para Educação Infantil e

Fundamental destinados à Secretaria de Educação do Município.

RECEBIIiIENTO DAS PROPOSTAS AÍÉ.: L5/72/2O22 às 17:OO horas - HORÁRIO DE

BRASÍLIA
E.T4AIL PARA ENCAIITIÍTIHAIIIENTO DAS PROPOSTAS:
pref eituradeduasestradas. pb@smai1, çgr
Responsável (a): Central de
Contratações ltlunicipais (CCM)

Contato: (83) 99158-0654

LEGISLAçÀo APLICÁVEL: Lei Federal ne. a4.a33/2o21, Decreto Municipal
ne 67, de 14 de junho de 2O22.

tNFoRlrAçôES ADIcIolrlAIS: o edital e sêus anexos encontram-se disponÍveis
no link do Diário Oficial ou poderá ser solicitado através do e-mail
de recebimento de propostas.



ESTÁDO DA PARAÍB'I
PREFETTURA I'II ICIPAL OE II'/TS ESTR.IDAS

1. JUSTIFICATIVA E FUNDAI'iET{TAçÃO:
1.1. O MunicÍpio de Duas Estradas - PB, pessoa jurÍdica de direito
púbIico interno, tendo por finalidade exercer a representação do Poder
Executivo MunÍcipa1 e exercer outras atribuÍções especialmente
designadas na Lei Orgânica do Município.
1.2. O MunicÍpÍo de Duas Estradas - PB necessita da aquisição de
projetos pedagógicos para suprir as necessidades da Secretaria de
Educação do Í'tunicípio.
1.3. Assim, o Município necessita desse fornecimento por se tratar
de materiais essenciais para a 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 ne 14.133r de 01 de abrll de 2O27
e pelo art. 11 do Decreto Municipal ne 67, de 14 de junho de 2022, El4

RAZÃO DO VALOR.

2. DESCRIçÃO DETALHADA DO OB]ETO:
2.7. Aquisição de projetos pedagógicos para Educação Infantj,l e
Fundamental destinados à sêcrêtaria de Educação do Hunicípio.

3. OBRIGAçÔES DA Cü{TR'TTADA:
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) - ResponsabilÍzar- se por todos os ônus e obrigações concernentes à
legislação fiscal, civiI, 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 Contnatante,
quando da execução do contrato,
todos os seus atos;

que o represente integralmente em

d) - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar
os informes e esclanecimentos solicitados;
e) - Será responsáve1 pelos danos causados diretamente ao contratante
ou a terceinos, decomentes dê sua culpa ou dolo na execução do
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a

fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

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

DEIITANDANTE: MUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS cuja Prefeita Munic
é a autoridade solicitante e a ordenadora de despesas, util
recursos orçamentários do referido órgão para fazer face às des
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f) - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o
objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização
expnessa do Contratante;
g) - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condiçôes de habilitação e
qualificação exigidas no respectivo pnocesso licitatórío, apresentando
ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.
h) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme
especificações, prazo e 1ocal constantes no Termo de Referência e seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fÍscaI, na qual constarão as
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e
prazo de garana ou validade;
i) comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas que antecede a data da entrega, os movos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devída comprovação.
J) Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

4. DAS OBRTGAçôES DA CO'{TR'ITANTE:
a) - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetÍvamente
realizado, de acordo com as respectivas cláusulas do contrato;
b) - Pnoporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel
fornecimento contratado;
c) - NotifÍcar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada
quanto à qualidade do fornecimento, exercendo a mais ampla e completa
fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades
contratuais e legais;
d) - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste
contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar
e fiscaLizar a sua êxecução, respectivamente, permitida a contratação
de terceiros para assistência e subsídÍo de informações pertinentes a
essas atribuÍções.

s. DA GESTÃO E FTSCALTZAçÂO Ol rXeCUçÃO DO CONTRATO:

5.1. A Gestão do instrumento contratual será de competência do Gestor
do Contrâto designado.
5.2. Compete ao Gestor do Contrato:
a) Validan 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 as regularidades fiscais (Federa1, Estadual e
Municipal) e tnabalhista da contratada;
e) Manifêstar-se sobre quaisquer solicitações da contratada, em

especial aquelas pertinentes a valores do contrato e prazos,
submetendo-os à autoridade competente;

3
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0 Pnopor à autoridade competente, de fonma motivada e fundamentada
e com base nas anotâções dâ fiscalização contrãtua1, a abertura de
processo administrativo para aplicação de penalidades ao contratâdo,
conforme previsto no contrato;
d Administrar o processo de aplicação de penalidades
regulamentares no edital do processo licitatório e pactuadas no
contrato;
h) Quando da proximidade do encerramento da vigência contratual,
consultar, em tempo hábil, sobre o intenesse da renovação e, em

havendo, pnomover a respectiva pnorrogação;
i) Executar lustificativa Técnica e Estudo de Compatibilidade do
Preço que ensejarão os ajustes e/ou renovação do contrâto; e
j) Informar à ánea requisitante, em prazo hábil, quando prever ou
verificar necessidade de modo promover acréscimos, supressões e/ou
outras alterações no objeto do contnato.
5.3. A fiscalização e o acompanhamento do cumprimento das obrigações
decorrentes do contrato, nos termos do artigo 117 da Lei ne 74.733/21,
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 constântes no instrumento contratual pactuado;
b) Acompanhar e fiscalizan as condições de execução do contrato de
modo a fomentar seu cumprimento na estrita legalidade;
c) Registnar todas as ocornências qualitativas e/ou quantitativas,
informando âo Geston 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 Refenência;
d) Efetuar a validação dos subsistemas, notificando a contratada
sobre possíveis inconsistências;
e) Avaliar os resultados/objetos entregues;
0 Atestar a Notâ Fiscal e o relatório de prestação dos serviços
(quantidade, modalidade de recebimento dos documentos, tanifas dos
senviços e demaj.s infonmações que se fizerem necessárias);
g) Manten permanente vigilância sobne as obnigações da Contratada,
definidas nos dispositivos contnatuais fundamentalmente quanto à

observância dos pnincípios e preceitos consubstanc iados na Lei n"
74.133/2a e suas alterações;
h) Receber e examinar as críticas, sugestões e reclamações dos
usuários;
i) Relatan as ocorrências que exijam a comunicação às autoridades
de fiscalização, levando ao conhecimento do poder púbIico as
irregularidades de que tenham conhecimento neferentes ao serviço
prestado;
j) Intervir na prestação do serviço, nos casos e condições
previstos em Iei;

4
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k) Zelan pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e
solucionar quêixas e reclamações dos usuários, que serão
cientificados, em até 30 (trinta) dias, das providências tomadas; e
1) Acompanhar a evolução e tendência das demandas pelos serviços
regulados, controlados e fiscaLizados nas áreas delegadas a terceiros,
públicos ou privados, visando Ídentificar e anteclpar necessidades de
investimentos para expansão.
5.5 DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OB]ETO:
a) O objeto do presente contrato será recebido:
a1) provisoriamente, no ato da entrega, para verificar se está de
acordo com o exigido, e em caso negativo, a contnatada deverá efetuar
as devidas correções imediatamente; e,
a2) definitivamente, após o pagamento, mediante termo detalhado que
comprove o atendimento do contrato.
5.6 A fiscalização de que trata este item não excfui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeiÇões técnÍcas
ou vícios redibÍtórios, e, na ocorrência desta, não implica em

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos,
de conformidade com o art. 120 da Lei ns 14.133, de 2021-

6. VALOR ESTII.IATP DA CONTRATAçÃO:
6.1. R$ 53.706,66 (Cinquenta e três mil e setecentos e seis reais e

sessenta e seis cêntavos);
6.2. A estimativa do valor a ser contratado não inclui os serviços de
mão de obra e materiais necessários para a execução dos serviços.
6.3. O valon 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 sêr proposto devená 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 sociaÍs e demais
tributos que incidam sobre os serviços a serem contratados.

7. CONDIçôES DE PAGAIIENTO:

7.7. o pagamento será efetuado na TesourarÍa 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 acompanhadâ dos seguintes documentos: certidão negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT); certificado de regularidade de FGTS-CRF;
certidão negativa de tributos municipais, estaduais e federaís.

8. DOTÀçÂO ORçAI,IENT}íRIA:
r--t

5
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8.1. 0s recunsos para a realização deste serviço estão previstos na
seguinte dotação orçamentária :
Recursos pnóprios do Município de Duas Estradas:
o4.@o - 12.365.2002.2022 - 540. - 3.3.90.3Q.Q7;
o4.oo - 12.365.2002.2023 - 569- - 3.3.90.30.01.

9. VIGÊNCIA:
9.1. O contrato tená vigência de 01 (um) nês, contado a partir da data
de sua assinatura.
9.2. O empenho de dotaÇões orçamentárias suplementares âté o limite
do seu valor conrigido não caracteriza alteração do mesmo, podendo ser
registrado por simples apostila, dispensando a celebração de
aditamento.

10. m REÂIUSTE DO PREçO:
10.1. O reajuste contratual poderá ocorrer após o prazo de 12 (doze)
meses, a partir da data da assinatuna do contnato.
10.2. A Contratada deverá pleitear o reajuste até a data da pronrogação
de prazo seguinte, sob pena de configuração de preclusão lógica.
10.3. Para o reajuste sená aplicado o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA, fornecido pelo IBGE.
10.4. O reajuste do preço deverá ser apresentado em Fatura/Nota fiscal
complementar. Enquanto não divulgado o Índice conrespondente do mês
em que os serviços forem executados, o reajuste será calculado de
acordo com o último Índice conhecido, cabendo a correção de cálculo
quando publicado o índice definitivo.

11. m ACRÉSCrilO OU SUPRESSÃO:
11.1. No interesse da Administração do Município, o vaLon iniciaL
atualizado da contratação podená ser aumentado ou suprimido até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento), com fundamento no art. 125
da Lei t4-L33/27.
1L.2. A Contratada fica obrigada a aceitan, nas mesmas condições
licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias.
11.3. Nenhum acréscimo ou supressão podená exceder o limite
estabelecido nesta condição, exceto as supressões nesultantes de
acordo entre as partes.

12. DA APRESEilTAçÃO DOS DOCUI{ENTOS DE HABILITAçÃO:
12.1 Habilitação lurídica
a)
b)

Registno 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 tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização

G,
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para funcionamento expedido peLo órgão competente, quando a atividade
assirn 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 alterações, quando possíve1, deverão
constar a denominação sociaL e identificação do (s) ramo (s) de
ativÍdade (s) da empresa, o qual deverá ser compatível. com o objeto
licitado.
f) Os proponentes que tenham como
que o apresente juntamente com a úItima
ou administradores.
12.2. Regularidade Fiscal
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas lurÍdicas
no Ministénio da Fazenda (CNPI).
b) Quando for o caso:
b.1) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, relativo
ao domicÍlio ou sede do pnoponente, pentinente ao ramo de atividade e
compatíveI com o objeto da presente dispensa de licitação *(no caso
de empresas dos setores do comércio, indústnia e servÍ"ços de transponte
intermunicipal e interestadual) ou;
b.2) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, rêIativo
ao domicílio ou sede do proponente, pertinente ao ramo de atividade e
compatível com o objeto da presente dÍspensa de licitação ou ALvaná

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, mêdiante
apnesentação de Certidão Negativa de Débito das Contribuições
Fedenais, expedido pela Secretania da Receita FederaI, da sede do
proponente, ou outra equivalente, na forma da Lei.
d) Pnova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante
apnesentação 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
l,lunicipal da Fazenda, do domicilio ou sede do proponente, ou outna
equivalente, na forma da Lei.
f) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) ou
ao Fundo de Garantia pon Tempo de Serviço (FGTS), mediante apresentação
de Certidão Negativa de Débito, demonstrândo situação regular no
cumprimento dos encargos sociais.
g) Prova de regularidade perante a lustiça do Trabalho (CNDT -
Centidão Nêgativa de Débitos Tnabalhistas- Lei n" t2.MO/20]1).
12. 3 Qualificação Econômico- Financeira

ato constitutivo o ESTATUTO,
ata que elegeu sua diretoria

/í;\\üJ
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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 licitantê deverá apresentar atestado de capacidade
técnica, fornecido por pessoa jurÍdica de Direito Púb1tco ou de Direito
Pnivado, comprovando ter realizado atividade compatíveI e pêrtinente
ao objeto da presente dispensa de licitação.

14. DÂS DrSpOSrçÕES FrlrArS:
14.1 É vedada a subcontratação parcial ou total, do objeto contratado,
não podendo a contratada transferir a outrem a sua execução.
t4-2 Os casos omissos serão resolvidos pelo contratante à luz das
disposições constantes na Lei de n.e 74.t33121' dos princÍpios do
direÍto púbIico e, subsidiariamente, com base em outras normas
jurÍdicas que sirvam ao suprimento de eventuais lacunas.
L4.3 As comunicações entre as partes serão feitas exclusivamente por
escrito, entregues sob protocolo ou com recibo de entrega.
14.4 Fica eleito o Foro do Hunicípio de Guarabína - PB como único
competente para conhecimento e decisão de quaisquer questões oriundas
do presente Termo de Referência.

Duas Estnadas - PB, 12 de Dezembro de 2022.

Central de Contrãtações Municipaís - ccM

ANEXOS AO EDITAL DE CHAI4AI4ENTO

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

@
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ESTÂM DÂ PÀRÂiBA
PREFEITURÂ JIICIPAL DE ÍX'AS ESTR'U'AS

ANEXO r - DTSPENSA No O@r4/2O22 LÉÍ !4.L33/2O21,

ESPECIFICAçõES

1.0. DO OBIETO
1.1. Constitui objeto deste Processo de Dispensa de Licitação:
Aquisição de projetos pedagógicos para Educação Infantil e Fundamental
destinados à Secretaria de Educação do MunicÍpio.

2.O. ]USTIFICÂTTVA
2.1. Considerando as necessidades do ORC, tem o presente termo a
finalidade de definin, técnica e adequadamente, os pnocedimentos
necessários para viabilizar a contratação em te1a. As características
e especificações do objeto ora licitado são:

c(brco DrscRr ÂçÃo rrirrDADE QrrÁrirrDADe p.unrrÁRlo p. roTAL
1 PROGRÁITA EDUCACICB'IAL O SONINHO DO BEBÊ: Und 02 25.853,33 5,735,70

Composto por acervo de 22O livros, 10
caninhas eípilhávej.s, 63 puffs, 01 baú de
madeira e 01 tapete pedagógico. Atende
Cre€he e Ensino Infantil. Atende crianças
de 01 a 95 ãnos. Atende um grupo de 12
crianças.

53.706,66

3.O. OBRTGAçõES DO CONTRATATX)

3.1. Responsabilizar - se por todos os ônus e obrigações concernentes à
legislação fiscal, civil, tributária e trâbalhista, bem como por todas
as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus
fonnecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado.
3.2. Substituin, arcando com as despesas decornentes, os materiais ou
serviços que âpresentarem alterações, deteriorações, impenfeiçôes ou
quaisquen irregularidades discrepantes às exigências do instrumento
de âjuste pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou
pagamento .
3.3. Não transferir a outrem, no todo ou êm pante, o objeto da
contratação, salvo mediante prévia e expressa autorização do
Contratante.
3.4. Iqânten, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos
hábeis, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condiçôes de habilitação e qualificação exigidas no respectÍvo
processo licitatório, apresentando ao Contratânte os documentos
necessários, sempre que solicitado.
3.5. Emitir Nota Fiscal conrespondente à sede ou fi1ia1 da empresa que
apnesentou a documentação na fase de habilitação.
3.6. Executar todas as obnigações assumidas com observância a melhor
técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos
legais, nonmas e especificações técnicas correspondentes.

9
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4.O. N' CRTTÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREçOS

4.1. Havendo proposta com valor para o respectivo item refacionado no
Anexo I - Termo de Referência - Especificaçõês, na coluna códÍgo:
4.1.1. Superior ao estimado pelo ORC, o item será desconsiderado; ou
4.!.2. com indÍcios que conduzam a uma presunção relativa de
inexequibilidade, em ta1 situação, não sendo possíve1 a imediata
confirmação, podená ser dada ao licitante a oportunidade de demonstrar
a sua exequibilidade, sendo-1he facultado o prazo de 03 (três) dias
úteis para comprovar a viabilidade dos preços, sob penâ de
desconsideraÇão do item.
4.2. Salienta-se que tais ocorrências não desclassificam
automaticamente a proposta, quando for o caso, apenas o item
correspondente.
4.3. O 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.O. IODELO DA PROPOSTA

5.1. É parte integrante deste Edital de Chamamento Público o modelo
de proposta de pceços 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 Contratàções Munic
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ESTÂDO DÀ PAR,AiBA
PREFEITURÂ Í{'{ICIPAL DE DI,AS ESTRÂDAS

ANEXO TI - }ODELO DE PROPOSTA

DrspENsA N" 0O03412622 LEt t4.t3312O27

PROPOSTA

REF.: DISPENSA No OOO34I2O22 LEÍ 14.7?3/2027

oBIETO: Aquisição de pnojetos pedagógicos para Educação InfantiL e
Fundamental destinados à Secretaria de Educação do Município.

PROPONENTE:

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

epÍgnafe, apnesentamos proposta conforme abaixo:

cóorco DrscRr,rr[açÃo UNTDADE QUANTTDADE

1 PROGRAi4A EDUCACIONAL O SONINHO DO BEBÉ: Composto por acervo de Und 02
224 livros, 10 caminhas enpilháveis, 03 puffs, 01 baú de
madeira e 01 tapete pedagógico. Atende creche e Ensino
Infantil. Atende crianças de 01 a 05 anos. Atende um grupo de
12 crianças.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$

PRAZO:01 (um) mês.

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

Responsáve1

dede

CNP]
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EsrÀDo DÀ p§.e.ÍsÀ
PREI|EITI'RÀ MT'IIÍCIPÀI DE DUÀS ESIRÀDÀS

cotÍTRÀroÀNEXO III - I'ÍIllI,TÀ DO

DrspBNsÀ N" ooo3e/2o22 r,EÍ \" Li,.t33/2o2a

coNTRÀTo N" -. -./- - -

TERMO DE CONI|RÀTO
DUÀS ESTRADÀS E
DISCRIMINÀDO NESTE

OUE ENTRE

INSTRUMENTO NÀ EORI4À ÀBÀIXO:

S] CELEBBÀM À PREFETTURÀ MUNICIPAf, DE
PARÃ ExECUÇÃo DE sERVIÇo coNFoRI,IE

PeIo presentê instrumento particular dê contrato, de um .Lado PREEIIIIrRÀ r'@NICtPÂf DE DIIAS
ESTRâDAS - Rua do Comércio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, CNPJ no 08.787.012,/0001-10, nêstê
ato representada pê1a Prefeita Joycê RênaIIy Felix Nunês, Brasilêira, Softeira, Funciooaria
Publica, residentê e doniciLiada na Fazênda São Êrancisco, sN - zona Rural - Duas Estradas -
PB, CPF n" 090.407.504-40, Carteira dê Identidadê n" 3.570.572 SSP, doravantê simplêsmentê
CONTRÀTANT, e do outro lado ... - ..., CNPJ n"

., nêste ato aepaesentado pôI: ---- residente ê domiciliado na ....,
..., CPE n" .,......., Ca.teira de ldêntidadê no ...., doravantê

simplesmente CONTRÃTADO, dêcidiram as partês contratantes assinar o prêsente contrato, o quâl
se rêgerá pelas cláusulas ê condições sêguintês:

cLÁuEgr.À pRrGlRÀ - Dos ErnrDàtGNTos:
Este contrato decorre da Dispensa de Llcitação n" OOO34/2022, processada nos termos da têi n"
14.733/2021; Decreto MunlclpaL 

^' 6'7./2022i ê legislaÇâo pertinente, consideradas as alteraçÕes
posteriores das referidas nonnas, às quais os contratantês êstão sujeitos como talrlbém à6
cláusulas deste contrato.

cuig$rr.À sEc[mDÀ - Do oBarBlo:
O ptesente contrato, têm por objeto: Àquisiçáô de projetos pêdagógicos para EducaÇão Infantil e
Fundaoentaf dêstinadôs à Secretaria dê EducaÇão do Municipio.

O setviÇo dêverá ser exêcutado rigorosamentê de acordo com as condições exprêssas Írêstê
instaumento, proposta aprêsêntada, êspêcif-icaçõês técnicas correspondêntês, procêsso de Dispensa
dê LicitaÇãô no 00034/2022 Lêi n" 14-133/2021 e icstruçôês do Contiatante, documentos esses que
ficah fazendo partes intêgrantes do presente contrato, independente de transcrição; ê sob o
regime de êmpreitada por preÇo unitário.

cr,áusur.l .rERcBrRÀ - Do vÀraR E pRE@s:
O valor total destê contrato, a basê do prêço proposto, é de R§ .-. (...)-
Represênlado por: ..- x R§ ...

cL,iÁDsI,I,à QIrÀRrÀ - Do REÀirusIÀt'tENIo Et{ SENEIDO ESIRr«r:
Os preÇos contratados são fixos e irrêajustávej,s no plazo dê um ano.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mêdiantê solicitação do Contratado, os preÇos podêrão
sofler reajuste após o intêrregno de um ano, na mêsma proporÇão da variaÇão verificada no IPCÀ-
IBGE acuEuLado, tomaodo-sê por base o mês do oÍÇêmentô estimado. êxclusivamêntê para as
obrigaÇões iniciadas e concluídas após a ocorrência dâ anualidade.
Nos rêajustês su.bsequentes ao pxirêiro, o interregno minimo dê 1m aÍlo sêrá contado a partii dos
efeitos financeÍros do úftiro reaiustê.
No caso dê atraso ou não divulgaçâo do índice de reajustamento, o Contrâtante pagará ao Contratado
a j.mportância calculada pela últira variaçâo conhêcida. liquidando a diferenÇa correspondentê
tão logo seja dj.vulgado o indicê defiúitivo. Fica o Contratado obrigado a apÍêsêntar memória de
cálculo referentê ao reajustamento de prêços do valor remanescente, sempre que estê ocorter.
Nas afêriçõês finais, o índice utilizado pâra reajuste será, obrigatoliamêntê, o dêfinitivo.
Câso o índice estabelecido para reajustâmento venha a ser extinto ou dê qualquer forma náo possa
mais ser utilizado, será adotado, em substituiÇão. o quê vier a ser dêteminado pêla têqis1aÇão
então em vigor.
Na ausência de previsão 1egal quanto ao Índicê substituto, as partês êtêgêrão novo indice
oficial, para reajustamênto do preço do val.or lemanescentê, por meio de termo aditivo.
O rêajustê podêrá sêr rêalizado por apostilamento-
O prazo para rêsposta ao pêdido de restabelecj.mênto do eguilíbrio êconôiúco-financeiro, quando
for o caso, será dê até 1 (um) ftês, contado da data do folnecjrento da documeotaÇâo comprobatória
do fato imprêvislvel ou previsível dê consequência incalculável, obsêrvadas as disposiÇóes dos
Arts- 124 a 136, da Leí 14-133/2L

cuíssur.À AünrrÀ - ol oocaçÃo:
Às despesas correrão por conta da seqlinte dotaÇão, constante do orÇamênto viqentê:



Rêcursos Própriôs do Municipio dê Duas Estradas:
04-00 12.365.2002.2022 - 540- 3-3-90.30.01,
04.00 - 12.365. 2002.2023 569. 3.3.90.30.01.

cr.{usul À sExrÀ - Do PÀcÀ}rENlm:
O pagâmênto sêlá êfêtuadô mediante processo regufar ê êm ôbsêrvânêia às oormas e procêdirnêntos
adotados pelo Contratante, bem como as disposiÇôês dôs À:rts - 141 a 146 da Lêi 14.133/21; da
seguintê maneira: Para ocorrer no prazo dê trintâ dias. côDtados do pêriodo dê adintpfemento.

cl.iíosrÍ r sÉrnn - Dos pRÀzos E DÀ vrdlacrÀ:
Os prazos rÉximos de início de etapas de execuÇão e de conclusão do objeto ora contratado, que
admitem pÍorrôgação nas condições e hipóteses previstas na Lêi 14-133/2021, êstão abaixo
indicados e seráo considerados da assinaLura do Contrato:

Êntrêg:a: fmêdiata.
À vigência do presente contraLo será detefl[inada i
assinatura, pode.do sêr prorroqada, Êas hipóteses
74 -733/27 -

cüiusul,À oITÀIIÀ - DÀs oBRIGÀÇõES DO CONTRÀTÀ§EE:
a) - Efetuar o paqamênto refativo ao fornecimento efetiyê]rlênte rêalizador de
respectivas cIáusufas do contrato;
b) - Proporcionar ao Contratado todos os meios nêcessários para a fief execuÇão

01 (um) mês, considerada da data dê sua
ê nos tednos dos Àrts- I05 a 114. da têi

acoado com as

do fornêcimento
coÊtratado;
c) - Notificar o Contratado sobre qualquei irregulêrídade ertcortrada quanto à qualidade do
fol]lecimêâto, exerceodo a mais ampla e completa fiscafização, o que não exirne ô Contratado de
suas responsabilidadês contratuais ê legais;
d) - Designar representantes com atribuiqões de Gestor e Fiscal destê co4trato, nos têrrnos da
norma vigeDte. especialmêntê para acompanhar e fiscalizar a sua execuÇão. rêspêctivamênte,
perm.itida a contrataÇão de terceir:os para assistência e subsídio dê infoírlaÇôes pertinentes â
essas atribuiçõês.

cu(usur,À NoNÀ - DÀs oBRrGÀçõEs Do coMrRÀTÀDo:
a) - Exêcutar devidamente o forneciieDto dêscrito no objeto supracitado, dêntro dos melhores
parâhetrôs dê qualidadê estabelêcidos para o ramo dê atividade relacionada aô objeto contratual,
com obsêrvância aos prazos estipuladosi
b) - Rêspônsabilizar-sê por todos ôs ônus ê obrigaÇôes concernentês à IêgisfaÇão fiscal, civif,
tributária e trabalhista. bem como poa todas as despêsas ê compromissos assumidos, a qualquer
titulo, perante seus fornêcêdores ou tercêiros em razão da êxecução do objeto co4tratado;
c) - Manter preposto capacitado e ldôneo, aceito pelo Contrataôte, quando da execução do
contrato, quê o representê intêgralmênte em todos os sêús atos;
d - Pêrnlitir ê facilitar a fiscalizaçâo do Contratante devendo prestar os infôrmês e
esc larecijnenlos so.Lic iLados;
e) - será responsávêI petos danos causados diretamênte ao Cootratante ou a terceiros. decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não exctui.rdo ou rêduzindo essa responsabilidadê
a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f) - Não cêder, transferir ou subcontaatar, no todo ôu êm parte, o objeto deste instrumento,
seln o coDhecjrneúto ê a devida autorizaÇão êxpressa do Cont.atantêi
g) - Manter, durante a vigência do contrato, em compatib-ilidade com as ôbrlgaçôes assuridas,
todas as condiÇões dê habilitaÇão e qualificaçâo exigridas no respêctivo proeesso licitatório,
apresêntando ao Contratante os documêntos necessários. senprê quê solicitado-
h) * Efêtuar a entrega do objeto êm pêrfêitas condiÇões. conformê êspecificaÇõês, prazo ê local
constantês no Termo de Referência ê sêus anexos. acompaniado da respectiva nota fiscal, na qual
constarão as indicaÇões refêrentes a: marca. fabricantê, modelo, prôcêdência e prazo de garana
ou vâlidade;
i) - Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vintê ê quatro) horas quê aotecede a data
da e4treqa. ôs movos gue inpossibilitêm o cumprimento dô prazo previsto, com a devida
comprovaÇão -

J) - Não será adnitida a su-bcontratação do ôbjêto licitatório.

clifursuÍ,À Dúcna. - DÀ Àr,rERÀÇÃo E tsxrNçÀo:
Este contrato poderá sêr alterado com a devida justificativa, uni.lateaalmente pelo Contratante
ou por acoado entre as partês, nos casos e condiÇõês previstas nos Arts. 124 a 136 e sua
extinÇão, formahente motivada nos autos dô processo, assegurados o contraditó:rio ê a êmpfa
defesa, ocorrerá nas hipótêsês e disposiÇões dos Arts. 137 a 139, tôdos da Lei l4-133/2L
Nas altê.aÇôes unilaterais a que se refere o inciso f. do caput do À.t. 124. da Lei 14.133/21,
o Contratado sêrá obriqado a aceitar, nas mesmas condiÇões contratuais, acréscimos ou supressôês
quê sê fizerem nos serviÇos, de até o respectivo ljlrlite fixado no Àrt. 125. do mesmo diploma
Iêqal, do valor inicial atualizado do cootrato. Nenhum acréscimo ou Supaêssão poderá êxceder o
lirliae estabêIêc.ido, salvo as supressÕês resuftantês de acordo cefetJrado êntrê os contlatantes.

cLifu,sgLÀ DÉCNA, PAI}GIRÀ - DO RECEBIUEISTO:
Exêcutada a presentê contrataÇãô e obsêrvadas as condiçôes de adilnplêmênto das obriqaÇôes
pactuadas, os procedimêntos e condiÇôês para recebêr o sêu objeto pêIo Contratantê obêdecêrão,
corforlnê o caso, às disposiÇões do Art, 140, da Lêi 14.133/21.
por se tratat de serviço. a assinatura do têrmo detalhado dê rêcebimento paovisório, sê dará
pêlas partes, quândo verificado o cumprimento das exiqências de caráter téc.1ico, até 15 (quinze)



dias da comunicaÇâo escrita do Contatado. No caso do têrmo dêtalhadô dê rêcêbiinênto definitivo.
será emitido e assinatura pelas partes, apenas após o decurso do prazo de observaÇão ou vistoria,
qüê comprôve o atendirento das exiqências contratuais, não podendo esse prazo ser superlor a 90
(novênta) dias, safvo êrn casos êxcepcionais, devidamênte justificados.

cü(ust,IÀ DÉcD{À sEGx,IDÀ - DAs PENALIDADES:
o Côntrâtadô sêaá rêspônsabilizado administrativamêniê, facultada a defesa no prazo legal do
interessado, pelas infraÇôês prew.istas no Àit. 155. da Lei 14.133,/21 ê serãô ap.licadas, na
forma, condiÇões, reçÍras, prazos ê prôcedimêntos dêfinidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma
1ega1, as seguintes sanções: a adyertêrcia aplicada excfusivamente pela infraÇâo aúninistratiya
de dar causa à inêxecuÇão parcial do contrato, quando não se justificar a imposiÇão de penalidadê
mais gravei b - mufta de mora de 0,53 (zero \rírqula cinco poÍ cento) aplicada sobre o vafor do
contrato. por dia de atraso injustificado na êxêcuÇão do objêto da contratação; c - multa de
108 (dez por cento) sobre o vafor do contrato por qualquer das infraÇôes adÍLinistrativas
prêvistas no rêfêrido Àrt. 155; d - iinpêdimênto dê licitar ê contatar no âmbito da ÀdministraÇãô
Púb1ica direta e indireta do ente federatiwo que tiver aplicado a sanÇão, pelo prazo de dois
anos, aplicada ao rêsponsávêl pêlas inf:raÇões adrlinistrativas prêvistas rlos incisos ÍI, III,
IV, V, VI e VII do caput do referido Àrt. 155, quando nâo se justificar a impôsição de penalidade
mais grave; ê - declaraÇão dê inidonêidadê para ficitar ou contratar no âfibito da ÀdministraÇão
Púlllica direta e indireta dê todos os entes federativos, pê1o prazo dê cinco anos, apficada ao
respônsávêl pêlas infraçõês administrativas prêvistas nos incisos VIII, IX, X, XI ê XII do caput
do referido Art. 155. bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos If, III,
IV, V, VI ê VII do caput do mêsmo artiqo que justlfiquêm a iÍpôsiÇáo dê penalidadê úâis gravê
que a sanção referida r1o S 4Õ dô referido Ait. 156; f - aplicaÇão cumulada de outras sanções
previstas na Lêi 14.133/21,
se o valor da multa ou indenizaÇão devida não for rêcolhido no prazo de 15 dias após a comunicaÇào
ao Contratadô, sêrá automaticameEte desconiadô da primêira parcêfa do pagamento a que o
Contratado vier a fazer jus, acrescido dê juros moratórios de 13 (um por cento) ao mês, ou,
quando for o caso, cobrado judicialaentê.

cl,i{usur,À DÉcnrA EERCETRÀ - DÀ ccNrpElrsÀÇÃo FnGr,tcErRÀ:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento aos têrmos deste instrumento, ê desdê quê o Cont.atado
Irão terúra concorrido dê alquma forma para o atraso, será admitida a compênsação financeira,
dêvida desde a data lirrlitê fixada para o pagamento até a data co espondente ao efetivo pagamento
da parcêfa. Os êncarqos moratóriôs dêvidos êm razão do atraso nô pagamento serão calculadôs com
utilizaÇãodasêguintêfórÍau1a:EM=NxvPxI.onde:EM:êncarçlosmoraLóriostN:núinerode
dias entrê a data pr:evista para o pagamento e a do efetivô pagâmertto; VP - valor da parcêIa a
sêrpaqa;eÍ=índicedecompensaÇãofinaDceira,assimapurado:T:(Tx:100)+365,sendoTx
= percentual do IPCÀ IBGE acumulado 4os últimos dozê meses ou, na sua fa1ta. um novo índice
adotado pêlo Govêrno Fêdêral que o substitua- Na hipótese do rêferido íÊdice estabelêeido para
a compensação financêira vênha a ser êxtinto ou dê qualquêr forma nâo possa mals sêr utilizado,
será adotado, em substituiÇão, o que vier a ser determinado pêla leqislaÇeo eltão em viqor.

cuilrsur.À DÉcrrdÀ euàREÀ - Do toRo:
Para diriÍir as quêsiôes decorrêntes deste contrato, as partes êfege{ o Eoro da Comarca de
Guarabira, Estado da Paraíba,

E, por estarem de p.Leno acordo, foi lavrado o presente contrato êm 02 (duas) vias, o quaf vai
assinado pelas partês e por duas testemunhas.

TESTEMI]NT1AS PELO CONTRÀTANTE

PELO CONTRÀTÀDO



DIÁRIO OFICTAL Do MUNICÍPIo DE DUAS ESTRADAS
Criado pela Lei Municipal n'4212000, de 21 de dezembro de 2000.

Duas EstuadaVPB 13 de Novembro de 2022

AVISO DE CHAÍ,IA}IET{TO PÚBLTCO PARA COilTRATAçÃO DIRETA
DrspENsa No í,í,e3412622 LÉt L4.L3312O21"

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 14.733/2O21, art. 75, §3q e no Decneto Flunicipal
ne 67 /2022, art. 11, convoca as empresas interessadas em fornecer o
seguinte oBlETo poR IrtEIo DE DISPENSA DE LICITAçÃO Et4 RAZÃO DO VALOR:
Aquisição de projetos pedagógicos para Educação Infantil e
Fundamental destinados à Secretaria de Educação do ltlunicípÍo.
PRAZO DE ENTREGA DAS PROPOSTAS. L5/T2/2O22.
EünIL PARA ENVIO DAS PRoPoSTAS : prefeituradeduasestradas. pbfgmail. com.
o termo de referência e demais infonmações podem ser baixados
diretamente no link disponibilizado logo abaixo desta publicação.

Duas Estradas - PB, 12 de Dezemb"o de 2022.
]OYCE RENALLY FELIX NUNES

PREFEITA MTJNICIPAL DE DUAS ESTMDAS - PB

Link para baixar Edital:
https : //www. duasestradas. pb. gov. brledÍt a 1/ed ital - de - c hamamento -
pub1ico -dispensa - n -00034 -2@22-Lei-n-14-L33-2O2t/

Ruâ do comércio, 23, Centro, Duas Estradas/PB -CEP: 58.265{00
Tel: (83) 3265 1030 - E-mail: prefeitura@duasestradas.pb.gov.br
CNPJ: O8.787-O12lO001-1O


