
ESTàDO DÀ PâRÀíBà
PREEEITORÀ lfi'IrICTPà! DE DUà§ ESTRâDÀS

DrspE§sÀ No oooL9l2022 r.Er !r" 14.133,/2021

CONIRÀ1!o §õ z 0009L12022

TERMO DE CONTRAI,O OUE ENTRB 51 CELEBRAM À PREFBITURJÀ MT,I{ICIPÀT DE
DUÀS ESTR.ÀDÀS E ED LDO LSCÀS DÀ COSTÀ 04911540460, PÀRÀ EXECUÇÁO
DE SERVIÇO CONFORME DISCRIMINADÔ NESTE TNSTRUMENTO NA FORMÀ ARA]XÔ;

Pelo presente instnrmento particulêr de coni-r'êto, de um Lado PREFEITT RÀ MIrNÍCIPÀÍ, DE DIrÀS
ESTRN)À,S Rua do Comér.cio, 23 - Centro - Duas Estradas PB, CNPJ no 08,787.01210001-10, neste
atô reprêsentada peLa Prefeita Joyce R.enalfy Fêfix Nunes, Brasileira, Softeira, Funcionaria
Publica, residente e doiliciliada na Fêzenda São Faancisco, SN Zona Rural - Duas Estradas
PB, CPF no 090.401.504 40, Carteira Ce Tdentidade n" 3-570,572 SSP. doravante simplesmente
CONTRÀTÀNTE, e do orrtlÔ }ado EDVÀI,DO LI,CÀS DÀ COSTÀ 04911540460 RUÀ OSCÀR GUEDES, S/N CENTRO

DUAS ESTRADAS - PB, CNPJ n" 46.256.682/0001-07, doravante simpfesmente CONI|RÀTÀDÀ, decidiram
as partês aontratantes assinar o prêsênte côntrato, o qual se regerá pelas cláusulas e côndiÇões
segulntes:

cúust r,À pRrl'rErRÀ - Dos FUNDÃÀrENÍos:
Este conirato decorrê da Dispensa de LicitaÇãc ^" OOO79/2022, processada nos termos da Lei n"
14-I33/202a; Decreto Municipal n" 6'l /2022; e legislaÇão pertinente, consideiadas as alteraÇões
posteriores das refêridas normas, às quais os contratantes êstão sujeitos como também às
c1áusulas deste contrato -

CLIÁUSULÀ SEG{,NDÀ - Do ÔBiIETO:
O prêsente contrato, tem por objeto: Execução de serviÇos de transportê de êstúdantes
universitários, confornê discrilninaÇão no edital de charnamento púb]ico.

O serviÇo deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condiÇões expressas neste
instrlrmento, pr:oposta apresentada, especificêções técnicas correspondentes, processo de Dispênsa
de LicitaÇão í\" OCO|9/2A22 Ler i" 14-133/2021 e inst.uÇões do contraLante, documentos essês que
ficêm fazendo partes inteqrantes do presêntê contrato, independente de transcriÇão; e sob o
regime de empreitada por preÇo unitário.

CLi{USULÀ TERCEIR,À _ DO \IÀI,oR E PREÇOS:
O valoÍr total deste contrato, a basê do prêÇo proposto, é de R$ 10.500,00 (DEZ MIL E QÚINHENTOS
REAIS ) .

Representado por: 3 x RS 3.500,00.

dE TRÀNSPORTE DE
ITÁRIOS dô nunicípio cle Duas Estradas - PB,

destino à UniveÍsidadê Eêdêraf da Paraiba
i,lunicipio de Bananeiras - PB, e vice versa,

través de um veículo do tipo; PASSEIo,
fabricaÇão não superior a 15 (0U1NzE)

dô vigente,' com capacidade nínina para
(cinco) pas sagê iros (as ) , en estado de

F,S'IÀDI]ÀT, DE TRÂNS]TO
(quaÊdo o veÍcuIo nào estiver em confomidade com

1A3/2OL3/DS, JOÀO PESSOÀ. 25
DE 2013, EXPEDIDÀ PEIO SÜPERINTENDENTE

feridâ portaria), realizando o percurso nos
, de sêgunda à sexta feira. no tulno da noite

de 80 (oitêüta) lm, ida e vol

e mudanças necêssár.ias para atender

lquifometragêÍr suficiente pard realizar o

para sêr acionada em casos de possl
(exigêncra apenas para o vencedor

que a(s) rota{s) foi(ram) realizada(s).

Trânsito . âfém de providenciar: as

custeados pela Secretaria Municipal

necessidadê PrevLsivel
veI, deslocar:-se Por outras rotas l

de Cheqada em Bananeiras PB: às 1a:40 hs..
o de saíCa: 22:00 hs-, para transpoÍte

universitários, O veiculo terá que
firmado con enpresa êspecializada

atenda as exiqências contidas no Cód1go

firmar contrato). o contratantê só PAGAú os
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I loferecer caÍonâs à terceiros, no intuito dê nã

I ldesacomodar a equipê médica trênsportadã-

CIÁUSUÍ.À OIIÀRTÀ - DO REAiIUSTÀuENIO EÚ SEIÍIIDO ESTRITO:
Os preços cont.atados §ãc fixos e iareajustáveiê no prazo de uIn ano,
Dentr.ô dô pràzo de vigência do contratô ê mêdiantê solicitaçãô dô Côntrâtâdô, os prêÇos poderão
sofrer reajuste após o inteiregno de um ano, na mesma proporÇão da variaÇào verificada no IPCA
ItsGE acumulado, tomanclo sê pôr basê ô mês do orÇarnêntô êstimâdo. êxclusivamêntê para as
obrigaÇôês iniciadas e concluidas apó6 a ocorrência da anualidade.
Nôs rêajust-es subsequêntês ao primêiro, o intêrrêgno mínimô dê um ano sêrá contado a parlir dos
cfeitos financeiios do últirr,o reajuste.
Nô caso de atraso ou nào di\,'!lgaÇão do índice de realustamento, o Conl ratantê paqará ao Cootratado
a importância cafcufada pela ú1tima variaÇão conhecida, liqdidando a diferenÇa correspondente
tão logo sêja divulgado o indice dêfinitivo- Fica o Contratado obr:igado a aprêsêntar memór'ia dê
cálculo referente ao reajustamento de preÇos do valor remallescente, sêmpie que este ocorrer.
Nas aferições finais, o indice utiLizado para reajuste será, obrigator.iêmentê, o dêfinitivo.
Caso o índicê estabefêcido para reaj ust.amênto venha a ser exiinto ou de qualquer forma nâo possa
mais sêr utilizado, será adotadô, êm substituição, o quê vier a ser determinado pê14 legislaÇão
então en vigor..
Na ausência de previsão fegaf quanto ao indicê substii,uto, as partês elegerão novo índicê
oficial, para reajustarnento do preÇo Co valor remanescente, por mêio de termo aditivo.
o reajuste poderá ser reafizado por apostilamento.
o prazo par.a resposta ao pedido de restabelecimenlo do equilibri.o econômico financeiro, quando
for o caso, será dê até 1 (um) mês, conlado da data do fornecimento da documentaÇâo comprobatóriâ
do fato imprevisivel ou prêvisíve1 de consequência incalculávef, obse.vadas as disposiÇões dos
Arts. 124 a 136, da Lei 74.133/21

crÁusúLÀ eurNrÀ - DÀ Dc),rjrÇÀo:
Às despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orÇamento vigente:
Recursos Próprios do Municipio de Duas Estradas:
a2.a0 a4.i22.7aa2.24o 6 s00. 3.3.90.39.01.

crÁIr$rr,À sExfÀ - Do PÀcÀÀrEl{ro:
O pagamento será efetuado mediantê processo rêgufar e em observância às normas e procedimentos
adotaclos pefo Contratante, bem como as disposiÇôês dos Arts- 141 a 146 da Let 14.133/27, da
sequinte maneira: Parê ocor.er no prazo de trinta dias, contados dô pêiiodo dê adimplêmento-

cIliUsUI.A sÉÍnÀ. - Dos PR,Àzos E DÀ VIGÊNCIA:
ôs prazos máximos de inicio de etapas dê execuÇâo e de conclusão do objeto ora contratado, que
admiLem prorrogaÇâo nas condiçÕes e hipôteses previstas na Lei 14.133/2021, estão abaixo
indicados e serão colrsiderados da assinatura do Contrato:
a Início: Imediato;
b Conclusão; 03 (três) meses.
A viqência do prêsente contrato sêr.á detêrninada: após 03 (três) meses, considerada da data de
sua assinatura; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos têrmos dos Àrts. 105 a 114, da Lei
14.733/21.

crÁrrsulà orrÀvÀ - DÀs oBRrcÀÇôEs Do cor+TRArÀNrts:
a) - Efetuar o pagamento refativo a execução dos serviços efêtivamerrte realizados,
com as respectivas c1áusuLas do contt:ato;
b) Proporcionar ao Contratado todos os mêios necessários para a fiel execuÇáo dos
contratados;
c) - Notificar o Contrata.lo sobre qualguer irregulariclade encontrada quanto à qualidade dos
serviÇos, exercendo a mais anpla e compfeta fiscalizaÇão, o que não exime o Contratado de suas
responsabilidades contratuais e fegais;
d) llesiqnar rêprêsentantes com atribuiÇões de Gestor ê Eiscal deste contrato, ocs termos da
norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução. respectlvamênte,
permitida a contrataÇâo de tercêiros para assistência e subsidio de informaÇóes pertinentes a

essas atr:ibuiÇões -

cUiUsuI,À NOIIÀ - DÀS OBRIGÀÇõES DO CONTRÀTÀDO:

a) - Executar devidamente os serviÇos descritos no objeto supracitado, dentro dos melhorês
parâmetros de qualidadê estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual,
com obsêrvância aos prazos estipulados;
b) - Responsabilizar se por Lodos os ônus e obnigaÇôes concernêntes à legislaÇão fiscal. civi1,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos asslLnidos, a qualquer
LÍtuio, perante seus fornecedores ou têrceiros em razão da execução do objêto contratãdo;
c) Manter pr:eposLo capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execuÇão do
contrato, que o represente integralmentê êm lodos os seus atos;
d - Permitir e facilitar a fiscaLizaÇão dô ContratanLê devendo prestar os informes e

esc ld Lêc im-n I os so- ic iLddos;
ê) - Será rêsponsável pelos danos causados diretamente ao Côntratante ou a têrceiros, decôrreotes
dê sua culpa ou clolo na execuÇão do contrato, não êxcluindo ou reduzindo essa responsabi lidade
a fiscafizaÇão ou o acompanhalnento pefo órgão interessado;

de acordo

serviÇos
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f) Nãô ceder, transferir ôu subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste iostrirmento,
sêm o conhêcimênto ê a dêvida autorizaÇão êxpressa dô Contratante;
g) - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigaÇôes assuxridas,
todas as côndiÇõês dê habilitaÇão e qualificaçào exigidas no rêspectivo p.ocesso ficitatório,
apreseotando ao Contratante os documentos necêssáraos, sempre que soficitado-

cráusur.A DÉcrMÀ - DÀ ÀrrERÀÇão E E:errNÇÀo:
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativê, unilateralmente pelo ContiaLante
ou pol acordo entre as partes, nos casos e condiÇões previstas nos Arts. 124 a 136 e sua
êxtinção, formaLmêntê môtivada nos autos do processo, assêgurados o contraditório ê a ampla
defesa, ocorrerá nas hipóteses e dispo5iÇôes dos Àrts. 137 a 139, todos da Let 74.133/202L.
Nas â-LtêraÇõês uni-Latêrais a qDê se rêfêrê o incisô I. dô caput do Àrt- 124, da Lei 14.133/2021.,
o Contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condiÇões contratuais, acréscimos ou supressões
ç[ue se fizêrem nos serviÇos, dê até o rêspectjvo ].imjte fixado no Art- 125, dô mesmo diploma
legal, do valor inicial atualizado do conlrato- Nenhum acréscimo ou supressão poderá excêde! o
Iimite êstabêlêcido. salvo ás suprêssôês resultantes de acordo cêlêbrado êotrê os contratantes.

cIÁI,sgI.À DÉcnÂ PRSEIRÀ - Do RECEBIMEIÍIo:
Executada a presente contrataÇão e observadas as condiÇões de adimplemenlo das obrigaÇões
pactuadas, os procedrmêntos e condiçôes para receber o seu objeto pêlo Contr:atante obedecerão,
conforme o caso, às disposiÇões do Art. 140, da Lei 14.733/202L-
Por se tratêr de serviÇo, a assinatula do telmô detafhado de recebimento piovisório, se dará
pelas partês, quando verificado o cuÍrprimento das exigências de caráter técnico, até 15 (quinze)
dias da comunicaÇão êscrita do Contatado. No caso do termo detalhado dê recêbímento dêfinitivo,
será emitido e assinatura pelas partes. apenas após o decurso do pr.azo de observaÇão ou vistoria,
que comprove o atenaiimento das exigências conl ratuais. nâo podendo esse prazo ser superior a 90
(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados-

CIÁI,$EÀ DÉcD4À sEG{,IoÀ - DÀS PENÀIIDÀDES:
O Contratado será rêsponsabilizado administaat ivamente, facuftada a defesa no prazo leqal do
interessado, pelas infraÇões previstas no Art. 155, da Lei 14.133/2021 e sêrão aplicadas, na
foma, condiÇõês, regras, prazos e procêdimentos dêfinldos nos Àrts- 156 a 163, do mesmo diploma
legal. as seguintes sanÇões: a advertência apficada exclusivaÍrLente pela infraÇão administrativa
de dar causa à inexecução parciaf do contratô, quando não se justificar a imposiÇão de pênalidade
mais grave; b multa de mora de 0,5t (zero ví-rgu.la cinco por cento) aplicada sobre o valor do
contrato, por dia de atrasô injustificado na êxecução do objeto da contrataÇâo; c - multa dê
103 (dez por cento) sobre o valor do coôtrato por qualquer das infraÇÔês administrativas
previstas no referido ÀrL. 155; d impedimênto dê licitar e contatar no âmbito da AdministraÇão
Pública direta e indir.eta do ente federativo que iiver aplicado a sanÇão, pelo prazo de dois
anos, aplicada ao responsável pelas ínfraÇões administrativas previstas nos incisos II, II1,
IV. V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando neo se justifica. a imposiÇão de pênâlidade
mais grave; e declaraÇão de inidoneidade pala licitar cu contratar no ârnbito da AdministraÇão
Pública direta e indi.eta de todos os entes federativos, pelo prazo dê cinco anos, aplicadâ ao
responsáve1 pelas infiêçôês admínistrativas previstas nos incisos VIII, IX, X. xI e XII do caput
do irefer:ido Art. 155, bem como pelas infraçôes administrativas previstas nos incisos II, III,
IV, V, VI ê VII do caput cio mêsmo arLigo gue justifiquen a :imposiÇão de penalidade maas grave
que a sançào r:eferida no § 4" do rêferido Ari. 156; f aplicaÇão cumulâda de outras sanÇões
prêvistas Í\a L,ei 74 -733/2027.
Se o valor da multa ou indênizaÇão dêvida não for recothidô no pÍazo de 15 dias após a comunicaçào
ao Contratado, será automaticamenle descontado da praimeira patcela do pagamento a quê o

Contratado vier a fazer jus, acaescido de jurôs moratórios de 13 (ún por cento) ao mês, ou,
quando for o caso, cobrado judiciafmente.

cIáÜsULÀ DÉcD{À TERCEIRÀ . DÀ COMPENSÀÇÃO FINÀNCEIRÀ:
Nos casos de eventuais atr.asos de pagamento nos termos dêstê instrDmento, e desde que o Contratado
não tenha concorrido de alguma foma para o atraso, será admitida a compensaÇão financeira,
devida desde a data fimite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pâga]nento
da parcela- Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calcufados com

utilizaÇão da seguiÍrte fórmula: EM: N x VP x f, oôde: EM: encargos moratórios; N - número de
dias entrê a data prevista para o paqamento e a do efetivo pagamentoi vP: valor da parcela a

sêr:paga;ef-indicedecompensaÇãofinancêira,assimapulado:I=(TX:100);.365,sendoTX
= percêntuaf do IPCÀ fBGE acrmulado nos úItimos doze meses ou, na sua fa1ta. 1lm novo indice
adotado pelo Governo Feoeral que o substitua. Na hipótese do referido indice êstabelecido pêra
a compensaÇão finaacêira venha a ser êxtinto ou de qualquêr forma oão possa mais ser utilizado,
será adolado, em substitlriÇão, o gue viêr a ser determinado pefa legisfaÇão então em viqor.

cliíusur.à DúcD,ÍÀ QI,ÀRTÀ - Do ÉoRo:
para dirimia as questôes decorrêntes deste contrato, as partês elegem o I'oro da Comarca de
Guarabira, Estado da Paraiba.

E, por estarem de plêno acordo, foi lavrado o presente côntrato em 02 (duas) vias, o qual vai
assinado pelas partes e por duas testêmunhas.

Duas Estradas PB, 11 dê outubro de 2022.

PELO CONTRÀTANTETE S TEMUNI]AS
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