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EsTàDo DÀ PÀRAÍBÀ
PREFETIII'R,À UI'NTCTPÀ]. DE DUÀS ESTRÀDÀS

DrspEttsÀ !t' oo03l/2022 r.Er rt" 1,1.133/2021

coúTRÀIo N' ooLL1l2022

TER}.íO DE CONTRÀTO OUE ENTRE SI CETEBRÀM À PREFtsITI'RÀ IdT'I{ICIPÀ'. DE
DrrAs EsrRÀDÀs E üNoa soLuÇõEs ErapnBsàRrÀrs ErRELr, pÀÀÀ E)ccuÇÃo DE

SERVIÇO CONEORME DISCRIMINÀDO NESTE INSTRUMENTO NÀ FORI.ÍÀ ÀBÀIXO:

Pelo prêsente instrumento particular de contrato, dê um lado PREFEIII RÀ llIrfICIPàI, DE DIrÀs
ESIRÀDIS - Rua do Comércio, 23 - centro - Duas Estradas - PB, CNPJ n' 08.78?.01210001-10, neste
ato representada pela Prefeita Joyce Renally Felix Nunes. Brasifeira, solteira, Funcronaria
Publica, residente e domicil.iada na Fazenda São Fiancisco, SN - Zona RuraL - Duas Estradâs _

PB, CPP n" 090.407.504-40, Cartêira de Identidade n" 3.5?0.572 SSP, doravantê simpfesmente
CoNTRÀTÀNTE, ê do ourro Iado tiÀ)C[ SOLUçõES E{PRESÀR!AIS EIAELI - ÀVENIDÀ GOIERNÀDOR ÀGAMENON

MÀGÀLHÀES, 2939, SÀ-I.A 905 EDF INTERNÀCIONÀÍ, BUS]NESS CENTÉR - ESPINHEIRO . RECIFE - PE, CNPJ N"
36.919-289/0001-80, doravante simplesmente CoNTRÀTÀDÀ, decidiram as partes contratantes assinar
o prêsente contrato, o gual se rêgêrá pelas c1áusu.Las e condições sêguintes:

cr.iítl$llÀ pRnaErRÀ - Dos Frt NDÀüENaos:
Este contrato dêcorre de Dispênsa de Licitação n" OOO34/2O22, processada nos termos da Lei n"
14.133/2021; Decreto Municipal n" 6'l /2022; e legislaÇão pertinêntê, consideradas as alteraçõês
postê!ioies das refêridas normas, às quais os contratantes êstão sujeitos cômo também às
cIáusulas dêstê contrato.

cüíusúrÂ sEGtrrDÀ - Do o&rEro:
O prêsente contlato, ten por objeto: Àquislçào de projetos pedaqógicos para EducaÇào Infantil e
Fundarnental desti.nados à secretarj-a de Educação do Município.

O serviÇo deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições eripressas neste
instrumênto, proposta apresentada, especificações Lécnicas correspondentes, processo de Dispensa
de l,icitação .r' 00034/2022 Lel n" 14.133/202I e instruções do Contratantê, documentos esses quê
ficarn fazendo partes integranles do presênte contrato, independente de transcrição; e sob o
regime de empreitada por: preço unitário.

crÁusur.À rERcErRÀ - Do vltoR E pREços:
o valor total deste contrato, a basê do preço proposto, é de RS 53.400,00 (CINQUENTÀ E TRES MIÍ,
E QUÀTROCENTOS REÀIS).

cl.i(ost r.À euÀRrÀ - Do REàJrrsrÀrrENTo El, sE!ÍTrDo EsrRrro:
Os prêÇos contratados são fixos ê irreajustáveis no prazo de um ano-
Dentro do prazo de vigência do contrato e nediante solicitação do Contratado, os Preços poderão
sofrer reajustê após o interregno de um ano, na mesma proporção da variaÇão verificada no I PCÀ-
IBGE acumulado, tomando-sê por basê o mês do o!çamento esLimado, exclusivamênte para as
obrigações iniciadas e concluídas após a ôcorrência da anualidade.
Nos rêajustês subsequentes ao primeiro, o interrêgno nínimo de üm ano sêrá contado a partir dos
efeitos financeiros do ú]timo reajuste-
No caso de atraso ou não divulgação do indice de reajustamênto, o Contratante pagará ao Contratado
a impottância calculada pêla última variaÇâo conhecida, liquidando a dj-ferenÇa correspondênte
tão.Iogo sêja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentat .memória de

cóDrco DrscRr{rmção uIfrDrDE
I PROGRÀUÀ EDUCACIONÀL O SONINHO DO BEBÊ: COMPOSTO I'Nd

por acervo de 220 livros, 10 caminhas empiLhávêis,
03 puffs, 01 baú de madeira e 01 tapete
pedagógr.co. Àtende Creche e Ensino Infantil.
Àtende crianÇas de 01 a 05 anos. Àtende um grupo
de 12 crianças -

ooNÍuDÀrrE P-urÍrrÁRro P- $orÀr
0? 26-'704,0O 53.400.00

nào possa
legis.laÇào

cáIcu.Lo referentê ao rêajustamento de preços do valor rêmanescente. sempre que este.rocorrer.
Nas aferiqÕes finais, o lndice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente,l o dífinitivo.
Caso o lndice estatêlêcido para ieajustamento venha a ser extinto ou de qual

Na ausência de plevisão legal quanto ao Índicê substituto, as partes eI
oficial, para !êajustamento do preço do valor remanesêênte, por meio de termo

mais sêr utilizado, se.á adotado, êm substituição, o que viet â sêr det
êntão em vigor -

O reajuste poderá ser rêa-Iizado por apostilamento.
o prazo para resposta ao pedido de iestabêLecimênto do equi.Iibrio
for o caso, sêrá de até 1 (um) mês, conl:ado da data do fornecimênto

econômico-
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de consequência incalculável, observadas as disposiÇões dosdo fato j-mprêvisivet ou previsivel
Àrts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

cLifu,SI,I,À QoIIIaÀ . Dà DoTÀçÂo:
Às despesas correrão por conta da
Reculsos Próprios do Municipio de
04.00 -. 12.365.2002 -2022 - 540-
04-00 - 12.365.2002-2023 569.

segruinte dotaÇáo, constantê do o!çamento vigenLê:
Duas Estradas:
3.3.90.30.01;
3.3 - 90.30. 01 .

CIÁÚSÚT.A SEÍTÂ _ DO PÂêI}'EÊIEO:
O pagamento será êfetuado mediante processo regufar e em observância às normas ê procedimentos
adotados pelo Contratante, bem como as disposições dos Àrts- 141 a 146 da Lei 14.133/2L, da
seguinte maneira: Para ocorrêr no prazo de trinta dias, contados do período de âdiÍnplêmênto.

CI,ÁÚSULÀ sÉTulA - Dos PRÀzos E DÀ vTGú cIÀ:
Os prazos máxinos de inicio de etapas de execuÇão ê de conc.Iusáo do objeto ora contratado, que
admitem prorrogaÇão nas condiÇões e hipóteses previstas nà Lei 14.133/2021, estão abaixo
indicados e sêrão considerados da assinatura do Contrato:

Entrega: Imediata.
À vigêncj.a do presente contrato será determinada:
assinatura, podêndo ser prorrogada, nas hipôtêses
t4.t33/21 .

01 (um) mês, considerada da daLa de sua
e nos termos dos Ârts, 105 a 114, da Lêi

cLÀussr,À orrÀva - DÀs oBRrGÀçôEs Do CoNSRLTaNTE:
a) - Efetuar o paqanênto refativo ao fornecimênto efêtivamentê realizado, de
rêspêctivas c1áusulas do côntrato;
b) - Proporcional ao Côntratado todos os mêios nêcessários para a fiel execução
contratado i
c) - Notificar o Contratado sotrre qualquer irregularidade encontrada quanto
fornêcimento, exercendo a mais ampla e completa fiscalizaÇão, o que não êxime
suas !êsponsabilidadês contratuais ê fegaisi
d) - Designa! represêntantês côm atribuiÇões de Gestor ê Fiscal deste contrato, nos têrmos da
norma vigênte, êspecialmênte para aconpanhar ê fiscalizar a sua execuqão, tespêctivamentê,
permitida a contrataçâo de têrceir:os para assistência e sulrsidio dê informaçõês pertinêntes a
essas atribuiçóes.

cr.ÁusulÂ NonÀ - DÀs oBRrcÀçôEs Do cotÍrRÀÍÀDo:
a) - Executar devidamente o fornecimento descrito no objeLo supracitado, dentlo dos melholes
parâmetlos de qualidade estabelecidos para o ramo de atiwidade relacionada ao objeto contratual,
com obserwância aos prazos estipulados,
b) - Responsabilizar-se por todos os ônus ê obrigações concernentes à legislaÇão fiscal, civi1,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assunidos, a qualquer
título, perante seus fornecedores ou terceiros em ràzáo da execuÇão do objeto contratado;
c) - Manter pieposto capacitado e idôneo, aceito pe1o Contratante, quando da execução do
contrato, que o tepresênte integralmente em todos os seus atosi
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os inforhes ê
esclarêcimentos so1 icit.ados;
e) - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execuqão do contrato, não excluirdo ou reduzindo êssa responsabilidade
a fiscalizaÇâo ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f) - Nào cedêr, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento,
sem o conhecimento e a devida autolizaÇão êxprêssa do Contratante;
g) - Manter, durante a vigência do contrato, em conpatibilidadê com as obrigiações assumidas,
todâs as condiÇões de hallilitação ê qual.ificação exigidas no respectivo procêsso licitatório,
aplesentando ao Contratantê os docuhentos necessários, semprê que solicitado;
h) - Efetuar a entlega do objeto etn pêrfeitas condiÇóês, confolme especificações, prazo e local
constantes no Telmo de Refêrêncj.a e seus anexos, acompanhado da rêspectiva nota fiscal, na qual
constarão as indicaçôês referêntes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garana
ou validade; 

ilj) - Comunicar à Contratànte, no prazo máximo de 24 (vinte ê qDaLro) horas que HnlÉpede a data
dê entrêqd, os movos que impossibi Iitem o cumprimenLo do pràzo prêvisLo, \ cp{r a aevida
comprovação. I I I
j) - Não será admitida a subcontrataÇão do objeto ticitatôrio. *(ll"l\\'
cuiusul.À DÉcrtaÀ - DÀ ÀLrEnrção E ExrrNção: lV
Este contrato poderá ser áLterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante
ou pol: acordo entre as partes, nos casos e condições previstas nos Arts- 124 a 136 e sua
extinÇão, formalmente motivadá nos autos do processo, asseguràdos o contEaditório e a ampla

acordo com as

do fornêclmento

à qualidade do
o Contratado de

lega1, do valor inicial atua.Iizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supres
limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado en

defêsa, ocorrerá nas hipóteses e disposições dos Àrts. 13? a 1.39, todos dE Leí L4-133/2021-
Nas afteraÇões unilatêrais a que se refere o incÍso I, do caput do Àrt. 124\ da Let L4.133/2021,
o Contratado será obrigado a aceitar, nas mêsmas condições contratuais, acré ou supressões

mesmo diplomaquê se fizerem nos serviços, dê até o !êspêctivo .limite fixado no À!t. 12
exêêder o

cLiiUsT,LÀ DÉCITã. PRII.EIRÀ - Do RECEBIUENTo:

MAXX SOLUCOES EMPBÊSARIAIs
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os contratantes.



Executada a presente contratação ê observadas as condiÇões de adinPlenento das
pactuadas, os procêdímêntos e condiçÕes para receber o seu objeto pelo Contratantê
conforme o caso, às disposiÇões do Àrt. 140, da Leí 14.a33/2O27-
Por se tratar de serviço, a assinatura do termo detalhado de recebimento Provisór1

será ênitido e assinatura pelas partês, apenas após o decurso do prazo de observaÇão ou vistoria,
que cornprovê o âtêndinênto das exigências contratuais, não podêndo êsse pràzo ser superiôr à 90
(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, dewidamênte justificàdos-

cüígsulÂ DÉcIüÀ SEGONDÀ _ t,ÀS PETIAIIDÀDES:
O Contratado serâ responsabil i zado adrninistrativamente, faêultada a defesa no prazo legal do
intêrêssado, pelas infrações previstas no Àrt. 155, da Lêi 14.133,/2021 e serão aplicadas, na
forma, condiÇões, regras, prazos ê prôcediÍnêntos definidos nos Àrts. 156 a 163, do mêsrno diploma
lêgal. âs seguintes sanÇôes: a advertência aplicada excfusivamênte pela infraÇão administrativa
de dar causa à inexecuçào parcial do contrato. quando não se justificar a inposiÇão de penalidâdê
nais grave; b - multa dê nora de 0.5t (zero virgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do
contrato, por dia de atraso injustificado na execuÇào do objeto da contratação; c - multa dê
1O* (dêz por cênto) sobre o valor do contrato por qualquêr das infraÇões adrninistrativas
plevistas no referido À!t. 155, d - impedimento de licitar e contatar no âfiüito da ÀdministraÇào
Púb1ica direta ê indireta do entê federativo que tiver aplicado a sanÇão, pelo Prazo de dois
anos, àplicada ao rêsponsável pêIas infiaÇõês adminisLrativas p!êvistas nos incisos 1I, III,
IV. V, VI e VII do caput do referido Àrt. 155, quando não se justificar a imposiÇão de penalidade
mais grâvei e - declaraÇão de inidoneidade para licitar ou contratar no ânüito da Àdmini§tração
Pública direta e indireta de todos os entês federativos, pê1o prazo de cinco anos, aplicada ao
responsáveI pe.Las infraÇões administrativas previstas nos incisos VI11, IX, X, XI e XII dô caput
do referido Àrt. 155, bem cono pelas infrações administrativas prêvistas nos incisos II, TII,
Iv, V, vI e VII do caput do nêsmo altigo que justifiquem â imposiÇâo de penalidade mais grave
que a sanÇão referidâ no S 4" do referido Art. 156; f - ap.Licação cumulada de outras sanÇõês
previstàs ^a Lei 14.133/2027.
Se o vâIor da nulta ôu indenizaÇão devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicaçào
ao Contratado, sêrá automaticamêntê descontado da primeil]a parcê.Ia do pagamento a que o
ConLratado viêr a fazer jus, acrêsci.do de juros rúoratórios de 1E (um por cento) ao mês, ou,
guando for o caso, cobrado judlcialmente-

crJiusrnÀ DÉct{A tERcErRÀ - DÀ cosPENsÀçÀo FrNÀNcErRA:
Nos casos de êventuais attasos de pagamento nos termos deste instrumento, ê desde que o Coítratado
não tenha concoltido de algumâ forma para o atraso. será admitida a compensação financeira,
devida dêsdê a data limite fixada pa!â o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento
da parcela. Os encargos moratólios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com

utilização da sêgfuinte fórmula: EM = N x VP t I, onde: EM = encargôs moratórios; N: número de
dias entre a data previsla para o pagamento e a do efetivo pagamentoi VP : vafor da parcela a

serpagaiel=indicedecompensaçãofinanceira,assimapurado:I=(Tx=100)+365,sendoTx
= percentual do IPCÀ-ÍBGE acumulado nos últimos doze mesês ou, na sua fa1ta, um novo indice
adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do refêrido índice estabelecido para
a compensaçáo financeira venha a sêr extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado,
será adotado, em substj.tuiçào, o que vier a sei determinado pela legislação então em vigor-

CLifu'ST,I,À DÉCII'A QÚÀRTà - DO FORO:
Para diriÍLir as questóes dêcorrentes deste contrato, as partes êIegem o Foro da Comarca de
cuarabira, Estado da Paraíba.

E, por estarem de pleno acordô, foi lavrado o prêsênte coDtrato êm 02 (duas) wias, o qual vai
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

pelas partes, quando verificado o cumprimento das êxigências de caráter técnico, até 15
dias dê comunicação escríta do Contatado. No caso do termo detalhado de r.ecebimêntô defin

Duas Estradas - PB, 27 de Dêzêrnlrro dê 2022.

TESTEMUNHÀS

c (à.^:^ .t, t' \^^ll- ?i^Vb
§FJ 16s.69il- \) Prefeita

090 .407 .504-40

PELO CONTRÀTÀDO

MA« SOLUCOES EMPfiE5ÀRIAIS
EtRELt369792E900r 80

Màl.X
CNPJ n" 3 6. 97 9 - 2I9l0 0 01-8 0
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