
ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
PREEIIIT'RÀ III'NICIPÀI DE DT'AS ESTRÀDÀS

DTSPENSÀ X" 0029/2022 r,Er No 14.133/2021

colrllRÀEo x. 00106/2022

TERMO DE CONTRÀTO OUE ENTRE SI CELEBRAM A PRTE.EITI'RÀ T,tr,ITICIPÀI DE
DUÀS ESÍRÀDÀS E irOSE EÀIISIâ Dâ' SÍLI,À I',EBCÀDrNEO, PÀRA EXECUÇÂO DE

SERV]ÇO CONFORME DISCRIMINÀDO NESTE INSTRUMENTO NA EORI,ÍA ABAIXO:

Pêlo ptesente instrumento particular de côntrato, de um lado PREEIIIORA UIINICfPÀE DE DIrAS
ESIX,ÀDÀs - Rua do Cômércio, 23 - Cêntro - Duas Estradas - PB, CNPJ iô OA.'7A'7 -012/0001-10, neste
ato representada pela Prefeita Joyce Renally Felix Nunes, Brasileira, Solteira, Funcionatia
Pub]ica, rêsidente ê domiciliada na Eazenda Sáo Francisco, SN zona Rural - Duas Estradas -
PB, CPF n" 090.407.504-40. Carteira dê Idêntidade n" 3.570-572 SSP, doravantê simplesmênte
CONTRÀTÀNTE, e do outro fado arOSE BÀIISIÀ DÀ SrI.lfÀ UERCàDINEO - RUA DO COMERCIO, ?3 - CENTRO -
DUÀS ESTRADAS - PB, CNPJ n" 04.594.348,/0001-05, doravantê simplesmentê CONTRÀTÀDÀ, decidiram as
partes contratantês assinar o presente contrato, o qual sê Íêgerá pelas c1áusulas e condiÇôes
seguintes:

cLÁI,suI.À PRIIGIRÀ . Dos EoNDàTGÚTos:
Este contrato decoEe da Dispensa dê Licitâçâo n" OOO29/2022, processada nos termos da Lei n"
74.733/2021; Dêcrêto Municipal n" 6'7 /2022, e legislaçâo pertinentê, considêradas as altêraçôês
postêriores das refer:idas nornas, às quais os contratantês êstãô sujeitos corno também às
cláusulas dêste contrato.

cr.Áusur.a sEGxrNDÀ - Do oB.lEro:
O prêsênte contrato, têm poI objetor ÀquisiÇão parcelada dê água mineral dêstinadas às diversas
Secrêtarias da Prefeitura Municipal de Duas Estradas - PB.

O ServiÇo deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condiçôes expressas neste
instrumento, proposta aprêsêntada, espêcificaçõês técnicas correspôndêntes, plocêssô de Dispensa
de LicitaÇão Do OOO29/2022 Lei no 14.133/2021 e instruções do Contratante, documentos esses que
ficam fazendo partes intêgÍantes do presêntê contral-o, indêpendênte de transcriÇâo; e sob o
regime dê êmprêitada por prêço unitário,

cl.iiusú.À TERcErB,a - Do vÀroR E pREços:
o valor total deste contrato, a basê do preço proposto, é de R§ 3.000,00 (TRIS MIL REÀIS).

cóorco DrscR:rrDqçÀo
01 Ágiua l'lineral em bàfde de 20 ]itios

rnEDàDE e(DrltrDâDB p-orrráRro p. rolrÀL
Und 375 8,00 3.000,00

Íotâ.!. 3.000,00
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CLlfu'SU'.à OTIÀRIà - DO REAi'USTâIGNTO EM SEITTIDO ESTRITO:
Os preÇos contratadôs são fixos ê iÊêajustávêis no prazo de um ano.
Dêntro do plazo dê vigência do contrato ê mediante solicitação do Contratado, os preÇos poderâo
sofrer reajuste após o interregno de uln ano, nâ mêsma proporção da variaÇão verificada no IPCA-
fBGE ac\rmu1ado, tomando-se por base o mês do orçamênto êstimado, exclusivameDte pa.a as
obrigaÇões iniciadas e concluidas após a ocor!ência da anuâlidadê.
Nos reajustes subsequeÍrtes ao primeiro, o interrêgno mínimo de um ano será cortado a partir dos
efeitos financeiros do últiro reajustê.
No caso de atraso ou não divulgaÇáo do indice de rêajustâmênto, o Contratante pagará ao Contratado
a inportância calcufada pela últinla variaÇão coDhecida, figuidando a diferenÇa cotrespoôdêntê
tão logo seja divulqado o índicê definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de
cá1cuIo rêferêntê ao rêajustamento de preÇos do vê]or rêÍranêscêntê, selnpre que estê ocorrer-
Nas aferiÇões finais, o indicê utilizado pala reajuste sêrá, obriqatoriamênte, o dêfinitivo.
Caso o índice estabeleôido parâ reajustamênto venha a ser extinto ou de qualquer forna não possa
mais sêr utilizâdo, sêrá adôtado, êm su-bstituiçào, o que vier a ser determinado pêla l-êqis1aÇão
então em vigor-
Na ausência de previsão legal quanto ao indice substitutô. as partês êleqêrâo oovo Índicê
oficial, para reajustamento do pÍeço do valor remanescente, por mêio de têEoo adj.tivo.
o lêajuste podêrá ser rêafizado por apostilêmêntô-
o prazo para resposta ao pedido dê aêstabê.Ieci$ento do equilíbrío econômico financêiro, quando
for o caso. será de al'é 1 (um) rnês, contado da data do fornecimento da docrmentação comprobatória
do fato imprevisíveI ou previsível de consequência incalculável, observadas as disposiÇôes dos
Àrts. 124 a 136, da Lei L4-1,33/21,.

cr,ágsvl,À QorNrÀ - DÀ DoDÀçÃo:
As despesas correrão por conta da sêguinte dotação, constântê do orÇamento vigente:



Recursos Próprios do Huniclpio dê Duas Estradas:
01.00 - 04 - 122.1002.2004 - 500. 3.3.90.30.01;
02.00 - 04.t22.t002.2006 - 500- - 3.3.90.30,01;
03,00 - 04.123.1002.2009 - 500. - 3,3.90.30.01;
0{.00 -.. 12.361.2002-2012 - s00- - 3.3.90.30.01;
05.oo - 21 .872.2003.2025 - 500, 3.3.90.30.01;
06.00 - 13.392.2003-2026 - 500- - 3.3.90.30.01;
07-o0 - 10.301-2001.2030 - 500. - 3.3.90.30.01,
08.00 - 15.451-tOO2-203'7 - 500- - 3.3.90.30.01;
09-oo - 26.'1a2.1002.2039 - 500. - 3.3.90.30.01;
10.00 - 08.241.2006-2040 - 500. - 3.3-90-30.01;
11.00 - 08.244.2006.2048 - 500. 3.3.90.30-01;
L2.00 - 20.606-2007 -2053 - 500. - 3,3.90.30.01.

Cr.iíosrr,e SExÍÀ - DO PiÀGÀtaENlm:
O paqamento será efetuado mediante procêsso têgular ê êm observância às normas e procedimentos
adotados pê1o Contratante, bêm como as disposiÇôês dos Àrts. L4L a 146 da Lei 14.133/21; da
seguinte manêila; Para ocorrer no prazo dê trinta dias. contados do período de adimplemento.

cr.iíusln l sÉTD,À - Dos pRàzos E DÀ vrcÊscrÀ:
Os prazos trÉximos de inicio de êtapas de execuÇão e de conclusão do objetô ora contratado, quê
admitem prorlogaÇão IIas condiçôês ê hipótêses prêvistas na Lei 14.133/2021, estão abaixo
indicados ê sêrão êonsiderados da assinatura do Contrato:

Entlega: Imediata.
A vigência do plesênte contrato será dêterminada: 01 (urE) mês, considêrada da data de sua
assinatura, podendo sêr prorrogada. nas hipótêsês e nos termos dos Àrts. 105 a 114, da Lêi
74.t33/2]..

criiusgt L orrÀvÀ - Dàs oERrcÀçõEs Do cuEfRÀIà§tE i
a) - Efetuar o pagdtrênto rêlativo ao fornecimênto efetivamênte rêalizado, de acordo com as
respectivas c1áusu.Ias do contrato;
b) - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execuÇão do fornecimênto
contratado;
c) - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade do
fornecimento, êxêtcêndo a mais ampla e complêta fiscalizaÇão, o que não exime o Contratado dê
suas responsabilidadês contratuais e legais;
d) - Designar representantês com atribuições de Gestor ê Eiscal destê contrato, nos termos da
norma vigêntê, êspêcialnente para acompanhar ê fiscêlizar â sua execuÇão. respectivamente.
permitida a contrataÇão de terceiros para assistência e subsídio de informaÇões pertinentes a
essas atribuiÇóes.

cLiíussr.A NorrÀ - DAS oBRrcÀÇóEs Do coN.TRÀTÀDo:
a) - Executar devidamêntê o fornêcijoênto dêscrito no objeto supracitado, dentro dos melhores
parâmêtros dê qualidade estabelecidos para o lamo de atividadê relacionada ao objêto contratual,
com observância aos prazos estipulados;
b) - Responsabilizar-sê por todos os ônus e obrigaÇões concernentês à legislação fiscal, civil,
tributária e traba.l-hlsta, bem como por todas as despêsas e compromissos assumidos, a qualquer
titulo, perantê seus fornecedorês ou têr:ceiros etrI lazão da execuÇão do objeto contratado;
c) - Mantêr prêposto capacitado ê idôneo, aceito pefo Contratante, guando da exêcuÇáo do
coDtrato, quê o replesênte intêqralmente em todos os sêus atos;
d - Pêrmitir e facilitar a flscalizaçâo do Contratantê dêvendo pÍêstar os infomes e
êscIarêcimêntos solicitados;
e) - Será rêsponsáveI pêIos dânos causâdos diretamente ao Contratante ou a terceiros, decolrentês
de sua cul-pa ou dolo na execuÇão do contrato, nAo excluiDdo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalização ou o acompanhamênto pêfo órgão interessado,
f) - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objetô deste instnmento,
sêm o conhecimento e a dêvida autorizaÇão expressa do Contratantei
g) - I'lanter, durante a vigência do côntrato, êm coÍrpatibi l idadê com as obriqrações assumidas,
todas as condiÇôes de habilitaÇão ê qualificação exigidas no respêctivo processo licitatório,
aprêsentando ao ContÍatante os documêntos nêcêssários, sempre que solicitado.

cuíusur.l DÉcDa - DÀ ÀLTBsàçÃo E BxBtNÇ.Ão:
Este contrato poderá ser aItêrado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante
ou por acordo entre as partes, nos casos ê condiÇõês prewistas nos Àrts. 124 a 136 e sua
extinÇâo, formalmente motivada nos autos do processo, asseguladôs o contraditório ê a ampla
dêfesa, ocorrêrá nas hipótêsês e disposições dos Àrts. 137 a 139, Lodos da Lei 74.133/202L.
Nas aLtêraçóes unilaterais a que se lefêre o inciso f. do caput do Art. 124, da Leí 14-133/2027,
o Contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condiÇõês contratuais, acréscirtros ou supressões
quê se fizerem nos serviÇos, de até o rêspectivo limitê fixado no Art. 125, do nesmo diplona
legaI. do walor inicial atuafizado do contrato. Nenhun acréscimo ou supressão podêrá exceder o
Iirlite estabeleci^do, salvo as supressóes resultantes de acordo celêbrado entre os contratantês.

CLI(OSI'I.A DÉCN'À PRDGIRÀ - DO RECEBIIG}rEO:
Executada a presente contrataÇão e observadas as condiÇões de
pactuadas, os procêdimêntos ê condiÇôes pala rêceber o seu objêtô
conforme o caso, às disposiÇões do Àtt- 140, da Let 1-4.733/2O2L.

adi-drplemênto das
pelo Corltratantê

obrigaÇões
oledecer:ão,



Por se tratar de serviÇo. a assinatura do têrmo dêtalhado dê rêcêbiÍento pÍovisório, sê dará
pelas partês, quâhdo vêrificado o cumprirento das exigências de caráter técnico, até 15 (quinze)
dias da comunicaÇâo escrita do Contatado- No caso do têrmo dêtalhado dê recebimênto definitivo,
sêrá êmitido ê assinatuta pelas partês, apenas apôs o decurso do prazo de observâÇão ou vistôr.ia,
que conprove o atendimento das êxigências contratuais, não podêndo êssê prazo sêr superior a 90
(novênta) clias, salvo êm casôs excepcionais, devidamente justificados.

cuíusrn a oÉcna, secotoÀ - DÀs pENAI.xDàDES:
O Contratado será responsatril i zado administratiwamêntê, facultada a dêfêsa no prazo legal do
intêrêssadô. Pêlas infrações prêvistas no Àrt. 155, da Lei 14.133/2021 ê sêrão ap]icadas, na
forma, condiÇões, regras, prazos e procedimentos definidos Iros Àrts. 156 a 163, do mesmo dip]oma
1egal, as seguintes sanÇôes: a advertência aplicada exclusivamente pê1a infraçãô adrinistrativa
de dar causa à lnêxêcução parcial dô cônLrato, quando náo se justificar a imposiÇão de penalidade
mais gravêi b - multa de mora de 0,59 (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do
contrato, por dia de atrasô injustificado na execução do objeto da contrataÇáoi c multa de
109 {dêz por cento) sobre o valor do contrato por gualquer das infraçôes administrativas
previstas no !êferido Àrt- 155; d - irpêdimento dê licitar e contatar no âmbito da Àdministração
Pública dirêta e indireta do ente federativo que tivêr aplicado a saEÇão, pêfo prazo dê dois
anos, aplicada ao rêsponsável pêlas infraçóes administrativas plevistas nos incisos II, III,
IV, V, VI e VÍI do caput do referido Àrt. 155, guando não se justificar a imposiÇão de penafidade
mais grave; e - declaraçáo dê inidoneidade para licitar ou contratar no ânbito da ÀdministraÇão
Pública dirêta ê indireta de todos os entes federativos, pelo prazo dê cinco anos, aplicada ao
responsáve1 pelas infraçôes adm.inistrâtivas prêvistas nos incisos VIII, TX, X, xI e xII do caput
do rêfêrido Àrt. 155, bem como pelas infraÇóes administrativas previstas nos incisos II, III.
IV, V, VI e VII do caput do mesmo artiqo gue justifiquêm a imposição de pêna.lidadê mais gravê
que a sanÇão referida no § 4" do refêrido Art. 156; f - aplicaÇão crútulada dê outras saoÇõês
previstas na Let 14.133/2021.
sê o valor da multa ou indenizaÇão devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicaÇão
ao Contratado, será automaticaftentê descontado da prlneira parcel-a do pagamento a quê o
Contratado viêr a fazer jus, acrêscido de juros moratólios de 1t (um por cenLo) ao mês, ou,
quando for o caso, cobrado judicialmênte.

criígsulÀ DÉcna rERcarnÀ - ol co'erNsÀçÂo EDrÀncErRÀ:
Nos casos de êventuais atÍasos dê pagamênto nos têrmos destê instnmento, e desde que o Contratado
náo teDlta concorrido de algunra forma para o atrasô, seiá admitida a compênsação financeiaa,
devida desde a dâta lirnitê fixâda para o pagarflento até a data corÍêspoadêntê ao efetivo pâgamento
da parcela. Os encarqos moratórios dêvidos em razão do atrasô no pagêmênto sêrão calcufados com
utifizaçâodasegmintefórmu1a:EM=N,VPxl,onde:EM:encarqosmoratórios;N:númerode
dias entre a data prevista para o pagamento e a do êfêtivo pagamento; vP = valor da parcêIa a
sêrpaçra;eI:indicêdêcompensaçãofinanceira,assilrlapurado:I=(Tx-100)+365,sendoTx
= pêrcentual do IPCÀ-IBGE acümulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice
adotado pelo GoverDo I'ederal que o substitua. Na hipôtesê do referido índice estabelecido para
a compênsação financêira vênha a ser extinto ou de qualguêr fôrma não possa mais ser util-izado,
será adotado, em substituiÇão, o quê vier a sêr detêrminado pela legislaÇão então efi vigor.

cr.Áossr.a DÉcnc. qBRTÀ - Do FoRo:
Para dirimir as quêstôes decorrentes deste coDLrato, as partes êlêqêm o Foro da Comarca dê
Guarabira, Estado da Paraiba.

E, por estalem de pleno acordo, foi lavrado o prêsente contrato em 02 {duas) vias, o gual vai
assinado pelas partes e por duas têstemunhas.

Duas Estradas - PB, 30 de Novêmbro de 2022-

TESTEMUNHÀS

oF{ 165.6tq_ ll 090.407.504-40

PELO CONTRÀTÀDO

ogLt- 3+q- ilL( -8q CNPJ o" 04-594.348/0001 05
DÀ SIIr,À UERCÀDINEO


