
ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
PNEI'EIfi'R,À UT'NICIPÀI DE DT'â,s ESTR,ADÀ§

DrspEl{sÀ N' ooota/2oz2 r,Er No 14.133/2021

CorÍIRÀI'ro N' : OOO9O /2022

PêIo prêsêntê instrunênto particular dê contrato, de um lado PREFEITITRÀ }fiTrICIPÀI DE DIrAS
EsTRÀDÀs - Rua do Comércio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, CNPJ Ía" OA-1a'7.012/0001 10, oestê
ato representada pela Prefeita Joyce RenaLly Felix Nunes. BÍasileira, Soltêira, Funcionalia
Pubfica, residente e domiciliada na Eazenda São Francisco, SN - Zona Rural - Duas Estradas -
PB, CPE n' 090.407.504 40, Cartêira de Ídentidade n" 3.570.572 SSP, doravante sirnp-lêsmentê
CONTRÀTANTE, e do outro fado !,ÀtrtÍÀ irOSE DO llâ§CIlrENtO Pltlf! 06573319i151 - RUÀ BOM JESUS, 170 -
CENTRO - DUAS ESTRÀDÀS - PB, CNPJ n" 31.492.380/0001-52, doravantê simplêsmente CONTRATÀDA,
decidiram as partês contratântes assinâr o prêsente contrato, o qual se rêqerá pelas cláusulas
e condiÇões sequintes:

CIJíUSUIÂ PRIIdEINÀ - DOS FONDÀUET*IOS:
Este contrato decorrê da Dispênsa dê Licitaçâo no 000L8/2022, processada nos termos da Lei no
L4.\33/2021; Decreto Municipal i" 6'l /2022; e tegislação pertinente, consideradas as altêraÇôes
posteriores das referidas norinas, às quais os contratantes estão sujeitos como tallrt ém às
cláusulas deste contrato.

CTiÁUSUT.À StsGt,lDÀ . DO OBJETO:
O presêntê contrato, têm por objeto: ExecuÇão de serviÇos dê transporte dê estudantes, conformê
discrininaÇão no editaf dê chamamento púb1ico.

o serviço devêrá ser executado rigorosamêntê de acordo com as condições expressas neste
instrumento, pr:oposta apresentada. especificaÇóes técnicas correspondentes, processo de Dispensa
de l,icitação no OOOIa/2022 Lêi rL" 14.133/2021 e instruçõês do Contratantê, documêntos esses que
ficam fazêndo partês integrantes do prêsêntê contrato, independênte dê transcriÇeo; ê sob o
reqire de enpreitada por prêÇo unitário.

TERMO DE CONTRÀTO OUE ENTRE
Dt,ÀS ESTRÀDÀS E IARLA iIOSE
EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONFORME

ÀBÀIXO:

Cü{T'SUI.À TERCEIRÀ - DO \TÀI6R E PREçOS:
O valor total deste contrato, a base do preÇo proposto,
REÀIS).
Reprêsêntado por: 3 x RS 2.400,00.

cóDrco DrscPJrcNÀcio
01 Execução de se.viÇo de TRÀNSPORTE DÉ ESTúDANTES do

município de Duas Estradas - PB, com clestino ao
lluoicípio de sertãozinho - PB, ê vicê-versa, através
de r]m veiculo do tipo: MrcRooNrBUS, Àno/Modelo de
fâbricaÇáo não superior a 20 {\/INTE) anos a contâr
clo viqente; com capacidadê ÍLinjlna Para 16
(dezesseis) passàqeiros (as), em estado de
conservaÇãô que àtendâ as exiqências contidas no
Código Nacionaf de Trânsito , além de providenciar
as adaptaÇôes necessárias e mudaarÇas necessárias
para atender a PoRTÀRIÀ N" 103/2013,/Ds, JoÁo PESSoA,
25 DE EEVEREIRO DE 2OA3, EXPEDÍDA PEIO
SUPERINTENDENTE DO DEPARTÀI{ENTO ESTADUAI- DE

TRÂNSrTo DETRÀN/PB (quando o veiculo não estivêr
en coüfoÍLidade com a !eferida portaria), teafizando
o percurso nos diâs úteis, de sêgunda à sexta-feira,
no turno da rnanhã e tarde- Percurso de 20 kln, ida e
volta Iquilometragem suficiente para realizar o
percurso proposto ê nuna necessidade previsível ou
irnprevisivel, desLocar se por outra§ rotasl.
Horário de Chegada em Sertãozinho - PB: às 6:30 hs',
horário de sàida: 17:30 hs., para trànsporte dos
atunos e alunas as suas residênciâs. O veiculo terá
que ter "seguio" firnado com empresa especializâda
e competeDte para ser âcionada em casos dê Possiveis
sinistros (exigêncla aPenas para o veDcedor após
firmar contrato). O contratante Só PÀGÀRÁ os dias
ern çnre a(s) rota(s) foi{ram) realizada(s). Serviços
serão custeâdos pela secretaria uunicipal de
Àdnlinistiação. O CONTRÀTADO êstará proibldo de

SI CELEBRÀM À PREEEITT'RA UINüCIPÀI DE
DO rrÀscrxElffo prNTo 06573319451, PÀRA

DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NÀ FORMA

é dê R§ 11.199,99 (SETE MIL E DUZENTOS

I'I{IDADE QI'NIIIDÀDB P.UIÍITÁRTO P. T(,f,IIJ
rrês 03 3.733, 33 11.199,99

úar



oferecer caronas a terceiros, no intuito de
desecomodâr os (as) alDnos(as) transportados (as)

não

Iota]. 11.199, 99

cr,iíu$rr,À oIrARÍÀ - Do REAirIrsrÀMBNro Elr sENrrDo EsnRuo:
Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.
Dentro do prazo de viqência do contrato e mediantê solicitação do Contratado, os preÇos poderão
sofrer rêajuste após o interregno dê um ano, na mêsma prôporÇão da variação verificada no IPCA-
IBGE acumulado, tomando-se po! base o Íoês do orçamêoto êstimado, êxclusivamênte paaa as
obrigaçôes iniciadas ê concfuidas após a ôcorrência da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao priÍei.ro, o intêrrêgno mínimo de um ano sêrá contado a partir dos
efeltos financêiros do úItimo rêajustê.
No caso de atrasô ou não divulgaÇáo do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado
a irportância calculada peta úItina variaÇão conlecida, liguidando a difereEÇa correspondente
tâo logo seja divulgado o Índice definitivo" fica o Contratado obrigado a apresentar memória dê
cálculo rêferênte ao reajustamênto dê prêços do valor remanescente, semprê que este ocorrer.
Nas aferiçóes finais, o Índice utilizado parâ rêajuste será, obriqatoiiamênte, o dêfinitivo.
Caso o índice estabelecido para rêajustamento venha a sêr extinto ôu de qualquer forma não possa
mais ser utilizado. sêrá adotado, em substituiÇâo, o que wier a ser determinado pela leqiisfaçâo
então em wigor-
Na ausência de previsào lêgaI quanto ao indice sutstituto, as partes êIêgerão novo indice
oficial, para reajustâmento do preÇo do valor remanêscente, por meio de termo aditivo.
O rêajustê podeiá ser realizado por âpostifamento-
O prazô para resposta ao pedido dê rêstabêlecirento do eguilíbrio econômico-financei ro, quando
for o caso, será de até 1 (um) mês, contado da data dô fornecimento da documentaÇáo compiobatória
do fato imprevisivel ou previsivêl dê consêquência incalculável, observadas as disposiÇões dos
Àrts- 124 a 136. da Lei 1,4.1,33/21

cuíusur,e eunlTÀ - DÀ DoràÇÀo:
As despêsas correrão por coÍtta da sêguintê dotaÇão, constante do orÇamento vigente:
Recursos Próprios do Municipio de Duaô Estradas:
04.00 12.36L.2002.20L8 - 553. - 3-3.90-39.01;
04.00 L2.361.2002.20t8 - 571. - 3.3.90.39.01 .

cüÚsrrr.À sExf,À - Do PÀGAl{BtÍro:
o pagêmeÍrto sêrá efetuado medi.ante processo regulaa e em observância às normas ê procedirnentos
adotados pelo Contratantê, bem como as disposiçõês dos Àrts. 141 a 146 dâ Lêi 14.133,/21; da
seguinte maneira: Para ocorrê! no prazo dê trinta dias, contados do pêrlodo de adirplemento.

cliiu$rr.À sÉrDrÀ - Dos pRÀzos B DÀ vrdNcrÀ:
Os prazos náxj-mos de início de êtapas de êxecuÇão e dê conclusão do objeto ora contratâdo, quê
admitem prorrogaçâo nas condiçõês ê hipótêses prêvistas na Lei 14.133/2021, estão abaixo
indicados ê sêaâo considêrados da assinatura do Côntrato:
a - fnício: Irnêdiato,
b - Conclusâo: 03 (três) meses.
À vigência do prêsêntê contrato sêrá dêterminada: após 03 (três) mêses, considerada da data dê
sua assinaturai podendo ser prorroqada, nas hipóteses ê nos têrmos dos Àrts. 105 a 114, da Lei
14 .133 /2L.

cIJigsUI.À orTÀ\rÀ - Dàs oBRrcàÇtEs Do cotgrRÀTÀNrE:
a) - Efetuar o pagamento relativo a execuÇão dos serviÇos efetivamente realizados,
com as rêspectivas cIáusulas do contratoi
b) - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel êxecuÇão dos
contratados i
c) - Notificar o Contratado sobrê qualquêr irrêgularidadê êncontrada quanto à qualidadê dos
serviços, exêrcêndo a mais ampla ê complêta fiscalizaÇão, o que não exime o Contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais t
d) - Designar repxesentantes com atribuiÇôês de Gestor ê Fiscal destê contrato, nos têrmos da
norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execuÇão, respêctivamente,
permitida a contrataÇão de têrceiros para assistência e subsidio de informaÇões pêrtinêntes a
essas atribuiÇões.

criíosura NoNÀ - Dà.9 oERrGÀçôBs Do coNERÀrÀDo:
a) - Executar devidamente os serviÇos descritos no objeto supracitado, dêntro dos melhorês
parâmetros de qualidade estabelecidos para ô ramo de atividadê relacionada ao objeto contratual,
com obsêlvância aos paazos êstipulados;
b) - Responsabilizar-se por todos os ônus ê obrigações concerneDtês à l-egislação fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a quafquer
titulo, pêrantê seus fornecêdorês ou têrcêiros êm razâo da êxecução do objeto contratado;
c) - Mantêr preposto capacitado e idôneo, aceito pelo CoÍrtrâtantê, quando da execuÇão do
contrato, que o represente integralrnente em todos os seus atos;
d - Permitir ê facifitar a fiscalizaÇão do Contratantê dêvêndo prêstar os informes e
esclarecimenLos sol i ci Lados;
e) - Sêrá responsávêl pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes
dê sua cuLpa ou dolo na execuÇão do contrato, não êxcluindo ou reduzindo essa responsabllidade
a fiscafizaÇão ou o acompaDhamento pelo órgão inte!êssadoi

-/n '/-Jwrv

de acordo

serviços



f) - Náo ceder, ttansferir ou subcontrata!, no todo ôu em partê, o objeto deste instrumento,
sem o conhecirento e a devida autorizaÇão expressa do Contratantêi
g) - Manter, durante a vigência do contrato, elo compatibilidade com as obrigaÇões assrnidas,
todas as condiÇôes de habilitaÇão e quatificação exigidas no lêspectivo procêsso licitatóiio.
apresentando ao Contratante os documentos nêcessários, senpre que solicitado.

cuiust Í.À DÉcr}Â - DÀ ÀI,rERAçio Ê ExrrNÇão:
Este contrato pode!á ser alterado com a devida justificâtiva, unilateralnentê pelo Contratante
ou por acor:do entle as partes, nos casos e condiçÕes previstas nos ArtS- 124 a 136 e sua
extinÇão, formalmente motivada nos autos do procesôo, assegurados o contraditório e a ampfa
dêfêsa, ocor:rerá nas hipótesês ê disposiçóes dos Àrts- 137 a 139, todos da Le\ 1,4.L33/2021.
Nas afteraÇões unilater:ais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 14.133,/2021,
o Contratado será obrigado a aceitar, nas mesnas condiÇões côntratuais. ac!éscir[os ou supressões
que se fizerem nos serviços, de até o respectj-vo linlite fixado no Art. 125, do mesmo diploma
Iegal, do walor inicial atualizado do contrato. Nenlum acréscirno ou suprêssào podêrá êxcedêr o
Iünite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo cefebrado êntrê os contratantes -

cIJ(usI,IÀ. DÉcIxâ PRn'IEIRÀ - Do RECEBníENIo:
Exêcutada a presênte contrataÇão e obserwadas as condiÇões dê adimp]-emento das obrigaÇôês
pactuadas, ôs procedimentos e condiÇões paxa recêber o seu objeto pelo Contratante obêdecêrão,
conformê o caso, às dispôsiÇões do Àrt- 140, da Lei L4-L33/2021-
Por sê tratar dê serviço, a assinatura do termo detalhado dê recêbimento provisório, se dará
pelas partes, quando vêrificado o cumpriiuêrrto das êxiqências dê caaáter técnico, até L5 (quinze)
dias da comunicaÇão escrita do contatado. No caso do têrmo dêtalhado de recebimento definitivo,
sexá emitido e assinatura pelas partes, apenas após o decurso do prazo de ôbservaÇão ou vistoria,
que comprove o atendimento das exigências contratuais, não podendo esse prazo sêr supêrior a 90
(noventa) dias, salvo em casos excepcaonais, devidament.e justificados-

ctÁusuT,a DÉcTuÀ SE@TTDâ - Dà8 PENA,,IDÀDES:
O Contratado será responsabil i zado administrativamente, facultada a defesa no prazo legaf do
interessado. pelas infraÇôes previstas no Àrt. 155, da Lei 14-133/2021 ê serão aplicadas, na
forma. condiÇôes, rellras, prazos e procêdjlnêntos definidos ltos Àrl's. 156 a 163, do mesmo diploma
legal, as seguintes sanÇõês: a - advertêncla aplicada exclusivamentê pê1a infraÇão administrativa
de dar causa à inexecuÇao parcial do contrato, quando não se justificar a imposiÇão dê penalidade
mais grave; b - multa de môra de 0,53 (zêro vílgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do
contrato, por dia de atraso injustificado na execuÇão do objeto da contrataÇão; c - mufta de
10t (dez por cento) sobrê o valor do contrato por quaLquer das infraçôês administrativas
previstas no rêfêrido Art. 155; d - irpedirento de licitar e cootatar no âmbito da AdministraÇão
Pública direta e indireta do ênte fêdêrativo que tiver aplicado a sançâo, pelo prazo de dois
anos, aplicada ao responsávêf pelas i-nfraÇôes administrativas previstas nos incisos II, III,
IV, V. VI e VII do caput do refêrido Àrt- 155, quando não se justificar a imposiÇão de penafidade
mais gravê; ê - declaração de inidoneidadê para licitar ou contratar no âmbito da Àdtinistração
Pública direta e indirêta dê todos os entes federativos, pêIo prazo de cinco anos, aplicada ao
responsávêI pêIas infraÇões administrativas prêvistas nos incisos VIII, IX, X, xI e xII do caput
do refêrido Art. 155, bem cono pê1as infraçôes adninistrativas prêvistas nos iDcisos II. rfI,
IV. V, VI ê VIÍ do caput do mesmo artiqo que justifiquem a irposição de penalidade nais grave
que a sançâo refêrida no S 4" do refêrido Àrt. 156; f - aplicação cumulada de outras sançôes
previstas na Lei 74 - L33/2O2L.
Se o va1o. da multa ou indenizaÇão devida não for aecofhido no prazo de 15 dias após â comunicaÇão
ao Contratado, será automaticamente dêscontado da primeira parcela do pagamênto a quê o
Contratado viêl a fazer jus, acrescido de juros moratório§ de 1t (um po! cenl'o) ao mês, ou,
quando for o caso. cobrado judicialrentê.

crifursuÀ DÉcnÀ tER(BrRÀ - DÀ co'EErrsÀçÀo EmAlÍcErBÀ:
Nos casos dê eventuais atrasos dê pagamênto nos têrmos deste instrumênto, ê desde quê o Contratado
não tenha côncorrido de algrma fontra para o atraso, será admitida a compênsaÇão financêira,
devida desde a data limite fixada para o pagamênto até a data corrêspondente ao êfêtivo pagamento
da parcela. Os encarqos moratórios devidos êm razão do atraso no pagêmênto serão câlculados com
utilizaÇãodasêgulntêfórmufa:EM:NxvPxI,ondê:EM=encarqosmoratórios;N:númerodê
dias entre a data prevista para o pagamento ê a do efetivo pagâmento; vP = valor da Parce.Ia a
ser pagai e I = índicê dê compensação financeira, assim apurado: r: (Tx + 1691 :365r sendo Tx
= percêntual do IPCA IBGE acumulado nos úftimos doze hesês ou, na sua falta, rlm novo indice
adotado pelo Governo Eêdêra1 que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para
a coftpensação financeira vênha a sêr extinto ou de qualquer forma nãô possa mais sêr utilizado,
será adotado, em substituiÇão, o quê viêr a ser detêrminado pela legis.Iação entâo ern vigor.

cuípslnÀ DÉCD'q, QuÀRTÀ - Do FoRo:
pâra dirinlir as questôês decorrentes deste contrato, as partes elegem o Folco da Cornarca de
Guarabira, Estado da Paraíba.

E, por êstarem de plêno acordo, foi favrado o plêseÍtte contrato en 02 (duas) vias, o qual vai
âssinado pelas partes e por duas testemunhâs.

Duas Estradas - PB, 04 de Outubro de 2022.

PELO CONTRÀTÂNTETESTEMUNIAS



08 rr- 3tg - \'$^. 8q JOYCE RENAIÃI FELIT NT'NES
Prefeita
090. 407 . s04-40

PELO CONTRÀTÀDO

oSl 16l6l\-tt CNPJ n' 31-492-380/0001-52


