
ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
PREFEITUR,À TíUNICIPÀIJ DE DI'ÀS ESTRÀDÀS

DrspENsÀ N' ooo23/2o22 r,Er lr" 14.133/2021

CoNTRATO ir" 00099/2022

TERMO DE CONTRÀTO QUB ENTRE
DI'ÀS ESTN,àDAS E I'ARISELIÀ
EXECUÇÀO Dg SERVIÇO CON FORME

ÀBÀIXO:

SI CELEBRÀM À PREEEITSRÀ I'fi'}ÍICTPÀI. DE
Àr.vEs Dos sÀllTos 0244542945?, PARÀ

DISCRII,íINÀDO NESTE INSTRUT'IENTO NA FORMA

Pelo presenLe inst..rmento particular de contrato, dê um lado PREEtsITORÀ l{r!ÍICIPÀ! Dg DlrÀS
ESIRÂDÀs - Rua do Comércio, 23 - Cêntro - Duas Estradas - PB. CNPJ Do OA.-1A'I -072/0001-10. nêste
ato representada pela Prefeita Joyce Renally E'elix Nunes, Brasileira, Solteira, I\rncionaria
Publica, residênte ê domicil-iada na Eazenda Sâo Franciseo, SN - Zona Rural - Duas Estradas -
PB, CPI. no 090.407.504-40, Carteiia dê Idêntidade rr" 3.570.572 SSP, doravante sihpfesmênte
CONTRÀTÂNTE. ê dô outro lado !,ÀRISELIÀ ÀI.S DOS SÀNTOS 02886{29{57 - ÀVENIDÀ SEVERINO SIMAO
PESSOÀ, SN - CENTRO - DUÀS ESTRÀDÀS - PB, CNPJ Do 32-379-473/0001-38, dorawantê simplêsmente
CONTRÀTADA, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o quaf sê iêgerá pelas
cláusulas e coDdiÇões seguintes:

CT,ÁTTS T,I PRII{EIRÀ . DOS F('NDÀIGIITOS:
Estê contrato decolle da Dispensa dê LicitaÇão io OOO23/2O22, procêssada nos ter.mos da Lêi n"
14.133/2021, Dêcrêto Municipal n" 67/2022; e legislaÇão pertinêntê, consideradas as alteraçôês
posteriores das referidas normas, às quais os contratantes êstâo sujeitos como tarbém às
cláusulas deste contrato.

cúusl,I,À sEqrNDA - Do oBJElo:
O prêsente contrato, tem por objêto: ÀquisiÇão parcelada de refeiçÕes (quentinhas ê almoços)
destinadas às divêrisas Secretarias da Prefeitura Municipal dê Duas Estladas - PB.

O sêrviÇo deverá se! executado rigorosamente de acordo com as condiÇÔes êxpressas nêste
instrumento, propôsta apresentada. especifi.caÇões técnicas correspondentes, processo de Dispensa
dê LicitaÇão Í\" OOO23/2022 Lei n" ]14-133/2021 ê instruções do Contratantê, docrmentos êssês que
fj.cam fazendo partes intêgrantes do presente contrato, indepêndêntê dê transcriÇâo; ê sob o
legimê de êmprêitada pox preÇo unitário.

cLi(u$[,À IERCErRÀ - DO rràroR E PREçOS:
O valor total deste contrato. a base do preÇo proposto, é de R§ 22.500,00 (VINTE E DOIS MIL E

QUINÍIENTOS REÀIS) .

côreo DrscB!,mGçÃo
01 RêfeiÇôes (quentinhas e almoÇos)

do fato imprevisivel ou prêvisivel dê consequência incaLculá
Àrrs. 124 a 136, da Lei 74-133/21

ln{IDÀDE qTITllí.lIDÀDE P.I'I{II]à&[O P. TIIEàI.
Und 1500 1s.00 22.500,00

rotal 22 -5OO,0O

êconônico-f inancêi ro, quando
taÇão coÍ(probatória
as disposições dos

CT,ÁTTSI,II QINRTÀ - DO REÀIT'STÀ}GII'AO EM SBNIIDO ESIRIEO:
Os preÇôs coÍrtratados são fixos e ir:rêajustáveis no prazo de um ano.
Dentro do prazo dê vigência do contrato e mediante solicitaÇão do Contratado, os preÇos podêrão
sofrer reaiuste após o interrêgno de um ano, na mesrna propoi:Ção da variaÇão verificada no fPCÀ-
IBGE acumulado, tomando-sê por base o mês do orçamênto estimâdo, er.cLusivâmentê Pala as
obrigações iniciadas ê concfuídas após a ocorrência da anuafidade.
Nos reajustês subsequentes ao primêiro, o interregno miniillo dê um ano será contado a pariir dos
efêitos financêiros do último reaiuste-
No caso de atraso ou não divulgaqão do índice dê reajustême[to. o Contratante paqará ã.) Contratado
a importância cafculada pela últiÍna variaÇáo conhecida, Iiguidando a diferença collêspondentê
tão iogo seja divulgado o índice definj-tivo. Fica o Contratado obrigado a apresêntar memória de

cálcuIo referente ao reajustâmênto de preços do valor lêmanescênte, sempre que estê ocoxrel.
Nas aferições finais, o indice utilizado para reajustê sêrá, obrigatoriamentê, o dêfinitivo'
Caso ô índice êstabelêcido para reajustamento vênha a ser extinto ou de qualquer forlnâ nâo possa
mais ser utifizado, será adotado, em substituiÇão, o que vier a ser determinado pe.la legislação
êntão em vigor.
Na ausência de prêvisão leqal quanto ao indicê substituto, as partes elegierão nôvo indj-ce
oficiâI, para rêajustamento do preÇo do valor remanescentê, por meio dê têrmÔ aditivo'
O reajuste poderá ser reâIizado por apostilamênto.
o prazo para respostâ ao pedido de restabelecimento do equilíbrio
for o caso, será de até 1 (um) mês, contado da data do fornêcirênto



cl.i(usul.À eurr+TÀ - ErÀ Dor]rÇÀo:
Às despesas correrão por conta da
Recursos Próprios do Murlicipio de
02.oo - 04-122-7002.2006 500. -
07.00 - 10.301-2007.2030 - 500. -

sêguinte dotaÇão, constantê do orçâmentô vig:entê:
Duas Estradas:
3. 3 . 90. 30. 01;
3.3.90.30.01.

determinada: 02 (dois) mêsês, considerada da data dê sua
nas hipóteses e nos termos dos Àrts. 105 a 114, da Lei

cUíUsuI.À sExIÀ - Do PÀGAIíEIIIO I

O pagamento será efetuado mediante processo rêgular e êm observãncia às normas e plocedirnentos
adotados pelô Contratante, bêm como as disposiÇões dos Àrts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da
sequinte rutneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do perlodô de adimplernento-

CIáD$,I,À sÉru.,A - Dos PRAzos E DA IIIGÊNCIÀ:
Os prazos máximos de inicio dê êtapas de êxêcuÇão e de concfusão do objêto oaa contratado, que
admitem prorroqaÇão nas condiÇões e hipótesês prêvistas na Lei 14.133/2021, êstão abaixo
indicados e serão considêrados da asslnatura do Contrato:

Entreqa: Imediata.
À vigência do presentê contrato será
assinatura, podendo ser prorrogada,
74 .733 /21 -

cu(ust r.À orrÀrrÀ - DÀs oBRrcàÇôEg Do corÍrRÀrÀNTE:
a) - Efetuar o pagâmento rêlativo ao fornecimento efetivêmêDte realizado, de
respectivas c1áusulas do contrato;
b) - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiêl execuÇão
contratado;
c) - Notificar o Contratado sobre qualquer irregufaridade encontrada quanto à qualidade do
fornêciftento, êxercendo a mais ampla e complêta fiscalizaÇáo, o quê não exime o Contratado dê
sua§ responsabilidades contratuais e legaisi
d) - DesigÍrar rêprêsentantês com atribuiçõês de Gestor e Fiscal dêstê contrato, nos termos da
norma vigente, especialrente para acômpanhal e fiscalizar a sua êxêcução, rêspêct ivamente,
pêrmitida a contrataçâo de têrceiros para assistência e subsidio de informaÇóês pertinentes a
essas atribuiÇões.

ctiíugú,à Norm. - DÀs oBRrGÀçõEs Do coN'TRÀrÀDo:
a) - Exêcutar dêvidamente o fornecimento dêscrito no objêto supracitado, dentrô dos melhores
parâmetros de qualidade estâbelecidos para o ramo dê atividade rêfaciônada ao ôbjeto contratual,
com observâncià aôs prazos êstipulados,
b) - Responsa-bi- Iizar-se por todos os ônus ê obriqaÇões concernentês à LêgislaÇâo fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bêm como pôr todas as dêspesas e compromissos assumidos. a qualquer
tltu-Io, pêrantê seus fornecedores ou terceiros êm razâo da êxecução do objeto contratado;
c) - Mantêr prêposto capacitado ê idôneo, aceito pelo Contratantê, guando da execuÇão do
contrato, quê o rêpresênte inteqralmente en todos os sêus atos;
d - Penlitir e facilitar â fiscatizaÇão do Contratante devêndo prêstar os informes ê
esclarecirentos so'l i ci tados;
ê) - Sêrá responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrêntês
de sua culpa ou dolo na exêcução do coDtrato, não excluindo ou reduzindo essa rêsponsabilidade
a fiscalizaÇão ou o acompanhamênto pefo órgão interessado;
f) - Não ceder, tlansferir ou subcoatratar, no todo ou êm partê, o objeto deste instnmênto,
sêm o conhecjrento e a devida autorização expressa do Contlatante;
g) - Manter, durante a viqência do contrato, êm compatibilidade con as obrigaÇões assurlidas,
todas as condiÇõês de habllitaÇão ê qualificaÇão exigidas no rêspectivo procêsso licitatóriô,
apresentando ao Contratante os documentos necêssários, sêmpre que solicitado.

cuiosT,IÀ DÉcn,q - DÀ ÀTTTRÀçÃO E E:TINç.ÃO:
Estê coEtraLo poderá ser alterado com a devida justificativa, unilatêralmentê pelo Contratantê
ou por acordo entre as partês, nos casos ê condições previstas nos Àrts. 124 a 136 ê sua
êxtinçâo, formalmêote motiwada nos autos do processô, assegurados o contaaditório ê a êmpla
dêfêsa, ocorrerá nas hipôtêsês e disposiÇôes dos Àrts. 73'7 a 139, todos da Lei 14,733/202L.
Nas altêraçõês unilaterais a quê se rêfere o inciso I, do caput do Àrt. 124, da Lei J'4.133/2021,
o Contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressôes
çFre se fizêrem nos serviÇôs, dê até o respectiwo linite fixado no Àrt. 125. do mêsmo diploma
lêgal. do valor inicial atualizado do contlato- Nênhr.m acréscimo ou supressâo poderá êxceder ô
limite esLabêtêcido, salvo as suprêssôes resultantes dê acordo celebrado êntre ôs contratantes -

cüiusul.À DÉcÍtA PRNGIRÀ - DO RECEBIUBNÍO:
Executada a pr:esente contlataÇão ê obsêrvadas as condiÇôes de adimplemênto das obriqaÇões
pactuadas, os procedimêntos e condiçõês para receber o sêu objeto pêIo Contratantê obêdecerão,
confoEne ô caso, às disposiÇÕes do Art- 140, da Lei 14-133/2021.
por se tratar de serviÇo, a assinatura do termo detalhado de rêcêbirnento provisório, se dará
pelas partes, quando verificado o cumprjrênto das exigências de caráter técnico, até 15 (quinze)
dias da comun.icaÇâo escrita do Contatado. No caso do têlmo detalhado de rêcêbimentô dêfinitivo,

acoÍdo com as

dô fôrnêcimênto

quê comprove o atendirênto das exigências contratuais, nãÔ
(novênta) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente j

CLiíuSÚI,À DÉCII{À SEGX,ITDÀ - DàS PEI6I,IDÀDES:

esse prazo sêr superior a 90
será êmitido ê assinatura pêIas paates. apenas após o decurso do de observação ou vistoria,



O Contratado sêaá responsabilizado adÍLinistrativamentê, facultada a dêfêsa no prazo legal do
interessado, pelas inf.aÇões preyistas no Ârt. 155, da Lei 14.133/2021 e seráo aplicadas, na
forea, condiçõês, rê!Írasr prazos ê procedimentos dêfinidôs nos Arts- 156 a 163, do mesmo diploma
legal, as seguintes sênÇôes: a - advertência aplicada exclusivamente pela infraÇão a&linistrativâ
de dar causa à inêxêcução parcial do contratô. quando não sê justifiêar a imposiÇão de pênalidade
mais glave; b - multa de mora de 0,5t {zero vírgula cinco por cento) aplicada sobte o valoi dô
contrato, por dia dê atlaso injustif.icado na exêcução do objeto da contratâÇãoi c multa de
108 (dêz por cênto) sobre o vafor do contrato por qualquêr das infrâÇões administrativas
previstas no referido Àrt. 155, d impêdirênto dê licitar ê contatar no ánbito da AdministraÇão
Pública direta e indireta do ente federativo que tj-ver aplicado a sanção, pêfo plazô de dois
anos, aplicada ao rêgponsável pelas j.nfrações a&inistrativas prêvistas nos incisos II, III,
IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se justificar a ilnposiÇão de penalidadê
mais grave; e - declaraÇão de inidoneidade para licitar ou contratar no âInbito da ÀdministraÇão
Pública dirêta e indirêta de todos os entês federativos, pelo prazo de cinco anos, aplicada ao
responsáveI pelas infraÇôes administrativas previstas nos incisos VIII, TX, X. XI e XII do caput
do rêferido Àrt, 155. bêm cômo pêtas infraçôes administiativas previstas nos incisos II, III,
IV, V, VI e VII do caput do rhêsmo artigo quê justifiquem a imposição dê pênafidade mais grave
que a sânção rêferida oo § 4" do rêfêrido Art. 156; f aplicaÇão cumulada dê outras sanções
plevistas na Lei 14 - 133/2021.
Sê o valor da multa ou indenização devida nâo fo. recolhido no prazo de 15 dias após a comunicaçâo
ao Contratado, será automaticamentê dêscontado da primêira parcefa do paqamento a quê o
Contrâtado vier a fazêr jus, acrêscj-do de juros moratórios de 1t (utrl por cento) ao mês, ou,
quando for o caso, cobrado judiciahente.

cLiiusur,À DÉcD{À rERcErRÀ - DÀ coMpÊlrsÀçÃo FrtrÀNcErRÀ:
Nos casos de eventuais atrasos de pagaftento nos termos dêstê instnnento, e desde gue o Contratado
não tênha concorrido de alquma formâ para o atraso, seiá adÍLitida a compensaÇão financeira,
dêvidâ desde a data lijnite fixada para o pagamento até a data corrêspondente ao efetivo pagamento
da parcela. Os êncargos moratórios dêvidos êm razão do atraso no pagêmênto sêráo calculados com
utilizaçãodaseguintêfórmula:EM=NxVPxf,onde:EM=encargosmolatórios;N:númerode
dlas êntrê a data prevista para o pagamento ê a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a
ser paga; e I = indicê de compênsaÇão financeira, assim apurado: I = {Tx -i 100) .i. 365, sêndo Tx
: pelcentual do IPCÀ-IBGE acumulado nos úftimos doze meses ou. na sua falta, um novo índice
adotado pelo Governo Eedeial quê o substituâ. Na hipótese do rêfelido índice estabelecido para
a compênsação financei.la ventla a ser êxtinto ôu dê qualquer forma não possa mais ser utilj.zado,
sêrá adotadô, erB substituiÇão, o que vier a ser deteErlinado pela legislaÇão então em vigor.

Cr.Ánsur.e DÉcrra. errâRrÀ - Do FoRo:
Para dj.rirtLir as quêstõês decorrentes dêste contrato. as partes elegem o Foro da Comarca dê
Guarabira, Estado da Paraíba.

E. por êsLarêm de pleno acordo, foi lavrado o prêsêntê contrato em 02 (duas) vias, o quâI vai
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Duas Estradas - PB, 25 de Outubro de 2022.

TESTEMUNHÀS PEI,O CONTBÀT,

JOTCE REIIãI.LY FELIT III]XES
Prefeita
090.407.504-40

PELO CONTRÀTÀDO

-t l. \ ( S.6[rr- ll CNPJ n" 32 - 379.473,/0001-38

ogq. 31.s. \a\-çr{


