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E§IÀDO DÀ PÀ8ÀÍBÀ
PREÍ.EITT'RA I'I'IITCIPÀI. DE DÜÀ.s ÊSTRÀDÀS

N'14.133,/2021

TERMO DE CONTRÀTO QUE ENTRE SI CELEBRÀM A PREÉSITURÀ MI'IIICIPÀI DE

DT'ÀS ESTRÀDÀS E ürcII,EIIE DÀ SILI,À CÀR]IÀI,HO ÀDEI,[!DE, ÊÀIiÀ EXE''J'-ÀO
DA SERVIÇO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUI{ÊNTO NÀ FOR}IÀ ABÀIXO:

Pêlo presente instrumento particular de contrato, de r]m lado PREfEfÍrRÀ IiITNICIPÀI DE DUÀS
ESIRÀDÀS - Rua do Comércio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, CNPJ Ír" 08.-lg-l -012/0001-10, neste
ato rêpresentada pela Prefeita Joyce Rena.Lly Eelix Nunes, Brasileira, Soltei:ra, Funcionaria
Pubfica, residênte e doÍLiciliadâ na Fazênda São I'rancisco, SN - zona Rural - Duas Estradas -
PB, CPI. n" 090.407.504-40, Carteira de ldentidade n" 3.570.572 SSP, doravantê sirplesmêntê
CONTRÂTANTE, e do outro fado arÀCtLENE DÀ SII.1|A CàR\,ÀLEO àDEIÀÍDB - VIT,À BoA vIsTÀ, sN - ÀREÀ
RURAL LAGOA DE DENTRO - PB. CPF n" O]2.BA1 ,454-O-l , doravante siÍplesmente CONTRÃTÀDÀ, decidirâm
as partês contratantês assinar o prêsênte contrato, o qual se regerá pelas c1áusulas e condiÇões
seguintes:

CLIÁI'SI,I,à PRII|EIRÀ - DOS FUNDãüENTOS:
Este contrato decorre da Dispensa de Licit'açáo nó 00026/2022I processada nos termos da tei n"
14.L33/2O2li Decrêto Municipal n" 6'7 /2022i ê legisfaÇão pertinente, considêr:adas as altêraÇõês
postêriorês das referidas normas, às quais os contratantes estão sujêitos como tanúém às
cláusulas deste contrato.

CÜ(USUIÀ SEGT'NDÀ . DO OB.]ETO:
o preseÍrtê contrato, tem por objeto: ÀgulsiÇão de água potável destinada à Secretaria de
Àgricultura ê l,Ieio funbiente da Prefeitura Municipal de Duas Estradas PB.

O serviÇo deverá ser executado tiqorosêmênte de acordo com as condiçõês exprêssas nêstê
instrt Lênto, proposta apresentada, especificaÇões técnicas correspondentes. procêsso de Dispensa
dê LicitaÇão no 00026/2022 Lei n" 14-133/2021 ê i struÇõês do Contratante, dôcrr]oerrtos êsses que
ficam fazendo partes integaantes do prêserte contrator iadepêndente dê transcrição; ê sob o
regime de empreitada pôr preÇo unitário.

CLiíOSSI,à IERCEIRÀ - DO \TÀI,OR E PRTçOS:
O valor total dêste coÍrtrato, a base do preÇo propostô, é dê R§ 21.000,00 (VINTE E tM MIt REAfS).
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cüíusuLÀ euÀRaÀ - Do REÀrtt srÀuEl*To Er,r sEI*rrDo EsrRrfo:
Os preÇos contratados sâô fixos ê irrêajustáveig no prazo dê um ano.
Dêntro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitaÇão do Contratado, os preços poderão
sofrêr rêajustê após o interlegno dê r]m ano, na mesma proporÇão da variaÇão veríficada nô IPCA
IBGE acúnulado. tomando-se por base o mês do orÇament.o estimado, exclusivamenLe para as
obraigaÇôês iÍriciadas e concluidas após a ocorrência da aÍlualidadê -

Nos realustes subsequêntes ao prinleiro, o intêrregno míni rrro de um ano será contado a partir dos
efeitos financeiros do últitno rêajuste.
No caso de atraso ou não divulgaqão do índicê de reajustameoto, o Contratante pagará ao Contratado
a importância calculada pela úttima variaÇão co.Iêc-ida, liguidando a difêrença correspondente
táo logo seja divufgado o índicê definitivo. Fica o Cont.atado obriqado a aprêsentar memória de
cátculo refêrêntê ao rêajustamenLo dê prêços do vafor rênanescêntê, senpre quê êstê ôcorrer-
Nas aferiÇões finais, o indice utilizado paaa reajuste será, obriqatoriamênte, o dêfinitivo-
Caso o índice êstabêlêcido para reajustêmênto venàa a ser extinto ou dê qualque. forma não possa
mais ser utilizado, seaá adotado, em substituiqeo, o que vier a ser determinado pela leqislaÇão
então eln viqor.
Na aúsência de previsão lêqiaf quanto ao índicê substituto. as partes elegerão novo índice
oficial, para rêajustamentô do prêÇo do valor rêmanêscêntê, por meio dê têrmo aditivo.
o rêajuste poderá ser rêalizado por apostifamênto.
o prazo para .esposta ao pedido de restabêfêcimenho do equilibr.io êconônico-finaneeiro, quando
for o caso, sêrá de até 1 (um) mês, contado da data do fornêci-mênto da documêntaÇão comprobatória
do fato irprevisívêI ou previsível dê consequência incafcrilávef, ôbsêrvadas as disposiÇõês dos
Arts. 124 a 136, da Lei 1,4.133/21

CIÁU$'I.À QUINTÀ - DÀ DOTÀÇÀO:
Às despesas cor::erão por conta da sequinte aioiaÇâc, consl-a1]i-e vigente:



Recursos Prôprios do MunicÍpio de Duas Estradas:
12.00 - 2A.606.2007.20s3 - 500. - 3.3.90.30.01.

CLÀI'$'Là SBEIÀ - DO PÀGÀUEI TO:
o pagamênto será efetuado mediante procêsso regular e em observância às tronnas e procedijnentos
adotados pelo contrataÍrtê, bêm como as disposiçóês dos Àrts- 141 a 146 da Lei 14-133/21; da
seguinte maneira: Para ocorr.er no prazo de trirta dias, contados do pêríodo de adimplemento-

CLÁUsuÍ.À sÉTn'tÀ _ DoS PRMos E DÀ YIGÊNCIÀ:
Os prazôs máxiÍos dê início dê etapas dê êxecução ê dê concfusâo do objêto ora contaatado, quê
aúnitem prorrogaÇáo nas condiÇões e hipóteses previstas üa Lei 14.133/2021, estão abaixo
lndicados ê serão considerados da assinatura do Contrato:

Entrega: Tmediata -

A vigência do prêsênte contrato será dêterminada: 01 (um) mês, considerada da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei
L4.133/21.

cLÁIr$,!À orTÀlrÀ - DÀs oÊRrcAçõEs Do coNTRATÀnÍE:
a) - Efêtuar o pagamênto rêIativo ao fornêciroento efeLivamente reaLizado, dê
rêspêctivas cláusulas do contrato;
b) - Proporcionar ao Contratado todos os meios nêcessários para a fiêl execuÇão
contratadot

acordo com as

do fornecirento

c) - Notificar o Contratado sobre qualquer irrêgular:idadê encontrada quanto à quafidade do
fornecirelto, exercendo a mais ampla e complêta fiscalizaÇão, o que não exirê o Contrêtado de
suas responsabilidades contratuais ê Iêgaisi
d) - DesigÍrar represêntantês com atrlbuiçôes dê Gêstor ê Fiscal deste contrato, nos termos da
noma vigerlte, especialrente para acompanirar e fiscalizar a sua execução, respectivamente,
pêrmitida a contratação dê têrceiros para assistência e subsídio dê informaÇõês pêrtinentes a
essas atribuiÇões.

cliíusur.À NoNÀ - DAs oBRrcÀçõEs Do côN:rRÀTÀDo:
a) - Executar devidamentê o fornecimeÍlto dêscrito no objeto supracitado, dêntro dos mêlhorês
parâmetros de gualidade estabelecidos para o raltro de atividade rêlacionada ao objeto contratnal,
com observância aos prazos êstipufadôs;
b) - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaÇÕes concernentês à lêgisfaÇão fiscal, clwi1,
tributária ê trabalhista, bem como pôr todas as dêspêsas ê compromissos assumidos, a qualquer
títuto, perantê sêrts fornêcedores ou terceiros êm razão da êxecuÇão do objeto contratadoi
c) - Mantêr prêposto capacitado e idônêô, acêito pelo CootrataDLe, quando da êxecuÇão do
contaato, qlte o represente iDtegrafmêntê êm todos os seus atos;
d - Perlrli1'ir e facilitar a fiscal,izaÇão do Contratantê dêvêndo prestar os informes e
esc-Larecimentos sol ici Lados;
e) - Será rêsponsávêf pelos daDos causados diretamênte ao Contratante ou a têrcêiros. decorrentes
de sua culpa ou dolo na execuÇão do contrato. não excluindo ou reduzindo êssa respoÍrsabilidade
a fiscalização ou o acompanhamênto pelo órgão interessado;
f) - Não cêder, traEsferi! ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrunento,
sêÍr o conhêcirênto ê a devida autorizaÇão exprêssa do Contratantê;
q) - Mantera, durante a vigência do contrato, em compatibi.Iidade com as obrigaÇôes assurlidas,
todas as condiÇõês dê habilitaÇão e qualificaÇão êxiqiidas no rêspectivo processo licitatório,
apresentando ao Contratantê os documentôs nêcessários, sernpre quê soficitado.

criigsurÀ DÉcnD. - DÀ ÀlrERAÇÃo E ExtrNÇÀo:
Este contrato podeiá sêr: alterado com a devida justificativa, uniLatêralÍêntê pêfo Contratante
ou por acordo êntrê as partes, nôs casos e condiÇões prêvistas nos Àrts- 124 a 136 e sua
extinÇão, fôÍealfnêntê motivada nos autôs do processo, assegurados o contraditório ê a ampla
defêsa, ocorrerá nas hipótêsês e disposiÇões dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/2021.
Nas alteraÇões unilatêrais a que se refere o inciso f, do capul do Àrt. 124, da Lei A4-a33/2O2a,
o Contratado será obrigado a aceitar, nas mêsmas condiçôes côntratuais, acréscifnos ou supressõês
quê se fizerem nos serwiÇos, de até o respêctivo ljlrtlte fixado no Àrt. 125, do mesmo diploma
leqal, do vafoa ioicial atualizado do contrato. Nelrhum acréscimo ou suprêssão podêrá exceder o
limite êstabêIecido. salvo as suprêssôes resultantês de acordo cêIêbrado entre os coÍrtratantes -

CÍ.iiI'SUI,À DÉC]lÂ PRNGIRÀ - DO RECEBIUETÚTO:

Exêcutada a presente contratação e obsêrvadas as condiçõês de adjrplêmênto das ôbriqaÇões
pactuadas, os procedirentôs ê condiÇóes para aeceber o seu objêto pelo Contratante obêdecerão,
coôforme o caso, às disposiÇões do Art. 140, da Leí 14.L33/2021.
por se tratar de serviço. a assinatura do termo detafhado de recêbirnento provisório, se dará
pê1as partês, quando verificado o cunprimênto das exigências de caráter técnico' até 15 (quinze)
dias da comünicação escrita do Contatado. No caso do termo dêtafhado de recêbimento definitivo,
será emitido e assinatura pefas partes, apênas apÓs o decurso do p.azo de observação ou vistoria,
que comprove o atêndj$ento das êxiqências contlatuais, não podendo êsse plazo sêr superior a 90
(novênta) dias. safvo eln casos excepcionais, devidamente jüstificados-

CLi{USIEÀ DÉCDTÀ SEG['I@À - DÀS PE§ÀUDÀDES:
o Contaatado sêrá respoÍrsabilizado adninistrativamecte, facultada a defesa no prazo legal dô
interessado, pêlas infrações prêvistas no Àrt- 155, da Lêi 14-133/2021 ê sêrão aplicadas, na
forma, condiÇôês, reqras, prazos e procedimentos definidos llos Àrts, 63, do mêsmo diploma



legal, as segulntes sanÇões: a advertência aplicada exclusivamenle pela infraÇão administrativa
de dar causa à inêxêcuÇão parcial do contrato, quando não se justificar a inposiÇão dê pênalidade
Iltais grave; b - multa de mora de 0,5? (zêro vírg1r1a cinco por cênto) aplicada sobrê o valor do
eontrato/ por dia dê atraso injustificado na êxêcuÇâo do ot,jêto da contrâteÇãoi c - multa dê
1OB (dez por cento) sobte o valor do contrato poi qualquer das infraÇóes administrativas
previstas no referido Àrt. 155; d - impêdirnênto dê licitar e contatar no ânbito da AdminlstraÇão
Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanÇão, pelo prazo de dois
anos. aplicada ao responsáwe] pefas infrações administrativas prêvistas nôs incisos II, III,
rv, v, vI ê vII do caput do referido Àrt. 155, quando não sê justificar a irposiÇâo de penalidade
mais grave; e declaração de inidonêidade para licitar ou contratar no êrubito da Admi4istração
Púlllica direta e indireta de todos os entes fedêrativos, pelo prazo de cinco anos, aplicada ac)
rêsponsáI7êI pêIas infraçôês adrtrinistrativas pievistas nos lncisos VIII, Ix, Xr XI e XII do caput
do referido Art- 155, bem como pêfas infraÇÕes administrativas prêvistas nos incisos II, IIf,
IVr V, VI e VII do caput do mêsmo artigo quê justifiquêm a ijnpôsiÇãô dê pênalidadê mais grave
que a sançâo referida no S 4" do referido Àr1'- 156; f aplicação cunufada de outras sanções
previstas na Lei L4.l33/2021.
Sê o valor da multa ou indênização dêvida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicaçào
ao Contratado, será automatieamente descontado da priÍeira parcela do pagamento a que o
Contratado viea a fazêr jus, acrêscido de juros moratórios dê 13 (um por cênto) ao mês. ou,
quaÍrdo for o caso, cobrado judiciahênte.

cliilrsur.À DÉcrttÀ rERcErRÀ - DÀ coMpENsÀÇÃo EnrÀNcErRA:
Nos casos de êvêntuais atlasos dê paqiamênto nos têrmos desle instrumênto, e desdê que o Contratado
não tenlra concorrido de alquma forma para o atraso, será admitida a compensaÇâo financeira,
devida desde a data lj.üdtê fixada para o pagamento até a data corrêspondêntê ao efêtivo paqarnento
da parcela. Os encarqos moratórios dêvidos êm razão do atraso no pagamênto serão calcufados com
utilizaqâodaseguintefórmu1a:EM:NxVP,I,onde:EM=encargosmoratórios;N:nÚmerodê
dias êntr.e a data prêvista para o pagêmento e â do êfetivo pagaÉênto; vP : valor da parcela a
serpaga;eI:índicedêcompensaÇeofinanceira,assimapurado:f:(Tx:100)+365rsendoTX
: pêrcentual do IPCA IBGE acürnufado nos úftimos dozê mêsês ou, na sua falta, um novo índice
adotado pelo coverIlo Federal quê o substitua. Na hipótese do rêfêaido índice estabêlecido para
a compensaÇão financeira venha a ser extirto ou de quafquer forma não possa mais sêr utilizado,
sêrá adotado, êIn su.bstituiÇão, o çFre vier a ser detenlinado pê}a fegislaÇão êntão em vigor.

crÁúst r,À DÉcnaÀ QUARTÀ - Do EloRo:
Para diramir as questôes decorrentês deste conl,ratc,
Guarabira, Es'.ado da Paraiba -

as partês elêgiêm o Foro da Comarca de

corltrato em 02 (duas) vias, o qual vajE, por êstarem de pfeno acordo,
assinado pêIas partes e por duas

TESTEMUNHÀS

foi lavrado o prêsêntê
testêmunhas -

Duas Estradas - PB, 18 de Novelôbro de 2022.
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