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esrÀDo DÀ nÀRÀÍBÀ
PBEEETTUBÀ I,Í'NICIPÀú DE DIR"S ESTBÀDÀ.g

DISPE}I:IÀ N. OOO35/2022 LEr !r. 14,133/2021

cot{mÀlo No ooLL6l2O22

IERIIíO DE CONTRÀTO QUE ENTRE SÍ CEI,T,BRAI.I À PREFETN'RÀ u('NICTPÀL DE
Dt A§ ES'BÀÀAS E ÀDEUIR Id,Rê{F DE ÀÀ4m.rx. pÀRÀ EXÀCOÇÀO DE Sr:RVtÇO
CONT'OR}tE DISCRIÜINÀDO NESTE IN§TRUIíENTO N'. EORIíA ÀBÀIXO:

PêIo presente instn nento particular dê contEato, de r-uu lado PREFEIIORI rúNtCI?Ât E DlrÀs
EgfRÀDà§ - Rua do CcrÍércio, 23 - Centro - Duas Estrada§ - pB, CNPJ ít" AA.7A', .O72/OOO1-1O, nêste
ato reprêsêntáda pela PrêÍêitâ ,roycÊ RenaIIy Eêlix Nunês, Brasileira, §olteira, Euncionerla
Ptrblice. rêsidênlê ê dolü-iciliada na lazenda São !'rancisco, SN - Zona Rural - Duas Estradas -
PB, CPF n" O90.407.504-40, Carteira de Identldadê n' 3.570.5?2 ssPi doravanaê sinptêsmêntê
CONrRÀrÀNaE, ê do outro lado ÀDBLIR L@RE{AO lE LRIM - SITIO UTINGÀ, 00, ZOilÀ RURÀL - HULUN«,
- PB. CNPJ to 26,6O7.49510001-06, doravantê simp.lesrÉent€ CONTRÀTÀDÀ, decidiram as parLes
contratantos a§slnar o presentê contrato, o qual sê regerá peilas cláusulâs ê condiÇõ€s aeguintesi

€ll,srÍ.À pRr!íErBl - D(§ FosD,ltGt{r(,6 t
Este contrato decolrê da Dispensa de Lieitagão Í1" OAO35 /2022, proeessadê nos têrmos da Lei no
74.133/2O21; DêcreLo t{unisipal n" 67 /2A22; ê IêgislaÇáo pêrtlnêntê/ considêradâs 4§ âltêraçôês
Posteriores das referidas norÍLas, às quâis os contralaltes esteo sujeitos coú€, também às
Çláusulas destê contrato -

(xáIrsr-à sacoto,a - Do o&lE!o.
O prêsêntê contrato, têe por objeto! Àquisição de fogos de artifício para realização dê
Espêtáculo pirotécnico destinado à virada do ano de 2023 do lruniclpio dê Duas Estradas PB.

O serEiço deverá ser executado rigorosemente de ecordo com es condiçõês êxprêasas nestê
Instrthênto, proposta aprêsentada. Írspêcificaçôes técnicas correspondeotes, plocesso dê Dispensa
de Licitação ^' OO}35/2O22 Lêí n' 74-733/2021 e instruçóes do Cont-Eatante, doculentos essês quê
ficam faze[do pâates intêgrantes do presente contrato, independente de tranBcriÇão; e sob o
rêgimê dê êEl]leitada por preço unitário.
(tráFsorÀ rERcDtrÀ - Do r,ar§. E pRGço6 !
O valor total desle côntrato, a base do preÇo proposto, é de R§ 20.400,00 (VIÀTE MIL E
QÚÀTROCENTOS REAIS} .
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3 Girandolâ 1O8O t iros
4 Kit úotteiro 09 Lubos 4'
5 Kil Horte-iro f2 Iutos ]'
6 .l<it úôrteiro 25 ,iljbl]s 2/5"
7 ,Torta Pàncadão l{ix 50 üüos
I lorLà UFC 140 tuús
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cf,losl,LÀ çÍrÀRrÀ - Do BEÀJ[reul@Ílo EM sErüTrDo EsB,:rlo:
Os preços contratados são flxos e irreajustávêis no prazo dê un aBo.
Dentro do prazo de vigência do êontrato e mediante solicitaçào do Contratado, os preços poderão
sofrêr rêajusLe após o intôrregno de uÍr aEo, nâ mesma proporção da vâriação werlficada nct IPCÀ-
IEGE acullulado. tonando-sê por basê ô Itrês do orÇãmentô estimôdo, exclusivaDênte pôra a5
obrigaçõês iniciadas e concluídas aÉs a ocrcllrência da anuál.idâdê.
Nos reajustês subseguentes ao primeiro, o interregno niniho de un aDo sêrá contado a partiÍ dos
efeitos financêiros do úftitno rêajuste.
No caso de atraso ou não divulgaçáo do índicê dê reajustamento, o Contrâtantê pagará ao Contràtadô
a importâncla calculada pela úItiEa variaÉo conhecida, liquidôndo á di.ferenÇa correspondente
tào logo seJa divulgado o Índice definitiyo. Eica o Contratôdo obligado a apresentar rnemórla de
cálculo referentê âo reajustêmento de prêços do valor remaDescente, §eml)re que êste osorrêr.
Nas âferiçôê.. finais, o lndlc6 utilÍzado para reajustê sêrá, obrigatoriatnentê, o definitivo.
Caso o indlce êstabêleeido par& rêaju.staÍnênto venha a ser êxtitlto ou de qualquer forEa não possa _
mais ser utilizado, será adotâdo, êÁ substltulção, o que vie! a ser de!êrminado pefa legtslaçào @então er8 vigor.
Na ausênciâ de prêvisào 1e9a.l quânto ao índicê substituto, âs partes êlegerâo nowo indice
oficiaf, para reajusta-meDto do preÇo do valor Íêmanescente, por meio de
O reajuste podêrá sêr rêâlizadô p()r apostila$ento.
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O prazo pal? rêsposta ao pedÍdo de .rêstab€lecinento do equilihrio econônico-flnanceiro, quaEdo
for o caso, será de elé 1 (unl mês, qontado da data do fornecjmento da doçll&entaçâo co1t|probatória
do fato iüpÉevisível ou prev.isivel de consêquência incslcul.ável, observadas as disposições dos
Àrts, 12{ a 136, da Lei fÁ.133/21.

cxáugrr.A OÍrDatÀ - DÀ DoxÀçrot
Às despesas correrâo po! conta da seguinte d()tâçào, constaôte do orçamento vigêntêr
Rêcursos Própríos do Hunicipio dê Duâs Estradâsr
02.oo - 44.722.1A02.2006 - 500. - 3.3.90.30.01.

ctág$rrÀ sErf,À - Do pÀgtr.ElEo:
o pagamêntô sê!á efetuado mêdiante procêsso rêçIu1ar ê êln obsêrvância às Irormas e procêdimêntos
âdotadôs Pê1o Contratante, bem como as disposiçôes dôs Atts, 141 a 146 dê Lêi 1á-133,121; da
§eguinte manelra: Fara ocorrer no pÍâzo de trinta dias, contados do período dê adiltrplsmênto.

clÍgs{EÀ êÉtu4' - D€ pRAzê6 g DÀ lrrc&rcrÀ!
Os prâzos lúxilnos dê inicio dê êtapag de êxêcuÇão ê alê con(:lusâo do objeto ora contratado, quB
adhitem prolrogaçâo nas condições e hiÉtesês prewistas na Lei 14.133/2021, êstáo abaito
lndicados e se!ão considerados da assinatura do Contrato:

Entrega: Imediata.
À vigênciâ do presente contrato será deterIiDadar 01 (rEl) mês, eonsiderada da dãta de sua
àssinatura, podêndo ser plorrogêda, nas hj.póLeses e Íros LermoÍr dos ÀrL§, 105 a 114, dâ l,ei
L4 .L33/ZL.

c.rlnsra orrÀvà - DÀs cRrGà@s Do coNERAI,àtúE:
a) - Efêtuar o pagaúnento relat.ivo ao fornêcitnento êfêtlvamêntê rea-Iizêdo, de acordo com as
rêspêctivas clátrsulas do contrâtoi
b) - Proporcionar ao Contratado todos os mêios nêcêssários parâ a fiel exêcuçâo do fomêcimênto
(Í)nt r:at ado i
c) - Nôtificar o ContEàtado sobre qualguer irregularidâde encontrâda guanto à qualidade do
folnecimênLo. exereendo a dais aEpla e completa fiscálizaÇâo, o que nào êximê o Contrâtado dê
suas responsabi 1i dâdês côntrâtuais e legais;
cll - Dssignâf rêprêsetrtãntes cola atri:brliçôes dê Gestor ê Fiscal deste contrâto, nos termos da
ootolâ vigêDtê, êspecialhente para acoryanhar ê fiscalizar a sua exequÇão, respectiva$êntê,
permilida a contrataÇão de terceiros para assistêneia e subsídio ds i nfonnações, perlioentes a
essas atribuiÇôes.

alúsüÀ l[otg - DÀs oERrêrç(És Dô êoÍrRÀf,ãDo:
â) - E ecutar dêvida$ênte o fornecihênto desclito no objêto supracitado, dêntro dos melhores
parâeetros dê qualidadê estabelecidos lxlra o ramo de atividade rêlacionada ao objêto contratual,
com observância âos prâzos êstipuladôs;
b) - Responsabilizâri-§ê pox todôs ôs ônus e obrigaçõeg concerrrênte5 à legislação fiscal, civil,
trlbutária ê trabafhistâ, ben côrnô por tôdaa as despesas e ccmprolBissos a5stüridos, a qualguer
IíLulo, perantê sêus lolnêcedorês ou têrcêiros êm razáo da êxêcuçâo do objêto contratado;
c) - Mant6! preposto capacitado e idônêô, acêitô pêIo Contratântê. quando da êxêcução do
contrato, quê o repr€sêntê intêgralnêntê ee todos os seus atos,'
d - Permitir ê facililar a Íis(:alizaçáo do Contrãtente dewendo l,restar os informes e
e§clarecl&êntôs sol i cltados;
e) - Sêrá rêspon6ável pêIos danos caugâdos dirêtâmêntê ao Côntr.atante ou a tercêiros, decoEêntes
de sqa culpa ou dolo na êxêcuçao do cootrato, não excluindo ou reduzindo essa !êsponsabilidade
a f-lscalização ou o acorEperihaú€nto pe}o órqão intêrêssadoi
f) - Não ceder. trânsferir ou subcontratar, no todo ou êm partê, o oblêto dêste iDstltmênto,
sêú o côrll.êcimênto e a devida autorizagào expressa do Contratantei
g) - Eanter, durante ê vigência do cortrato. em coEpatibllidadê com as obrigaÇôes assrmidas.
todas as condlÇôes de habilitação ê quálificaÇão ê)(igidas no respêctivo processo licitaLótio.
êpresêntaDdo ao Corrtratante os docurneDtos nêcessários, sempre que solicitado;
hI - Efetuar a êntrega do objeto en perfe.itas condiÇõ€s, confortne especificêções. prazo e 1oca1
cohstâDtês no lermo dê Rêferência ê sêus ánêxôs, acômpânhado dá respêctiva nôtâ fiscáI, na qual
constarão âs indicaçôes refe.entes â: Earcâ, fabricântê. rnodêlo, procêdência ê prazo dê garana
ôu va] idade;
i) - Côriunicâr à Contratante, no prazo EÉi.iho de 24 (vinte ê quatro) horas que antecedê a data
dâ errLrega, os !trovô6 que iiposslbtlitêm o qnnprimênto do plazo presisto,
comprovaÇâo.
J) - lláo será a&itida a subcontrataçâô do objêLo licitatório.

cxÁDst rÀ DÉct!úa - DÀ ÂmERÀCÍlo s EKrNÇão:
Estâ cont.EaLo podêrá sêr at:e.ado coln a devida Justificativa, unilatêraleo[to pêIo ContrataDtê
ou por acordo êlltrê ôs parte§, nos casos e condiÇÔes previstas oos Àxts. 12{ a 136 ê §ua
êxtinçâo. formafflente motiyada Dos amtos dô procêsso, sssêgurádos o contra<litóri.o e a ampla
dêfêsa, ocorrerá nas hipôteses e disposições dos À.rts, 73'l a 739, todos da LeI 14.733/2027,
Nas alteragóês uni.laterais a que sê refêrê ô inciso I, do caput do Àrt. 124, dâ Lei 14.133,/2021,
o Contratado será obrigado a âcêitar. nas mesnas condiçõês contratuais, acr6scimos ou supresaÕo§
quê se fizerêm nos sêrviços, dê até o respêctivo ]ihite fixado no Àrt. 125. do me§rÍo diplona

com a devida

1ê9a1, do vôlor inicial atualizado do côDtrato. Nenhuft âcréscituo ou suprêssão
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linitê êstãbelêcido, salvo âs supressôês rêsultantês de acordo cêlebrado en
êrá excedêi o <\
contrátântes.6,



eIÁqgtrrÀ oÉcnra prncrel - Do nEcEBttGxEo:
Executada a presente contratação ê observadas âs condiçõês dê adimpfênênto dás
pactLradas, os procedimêntos e condiçôês para receber o seu objeto pelo Contratantê
conforÍrê o caso, às dispôsições do Àrt. 140, da Lei 14,133,/2021..
Por se tratar de sêrviço, a asslnatura do têrno detalhado de reÇêbinênto provisório,
pêlas parLês, quando verificâdo o cunprinênto das êxigências dê caráLer técnico, atá 15 (

dlaa da corqunicêçã9 escrita do CaDtatado, No câôo do temo detaLhado de recêbimento deÍinitivo.
sêrá emitido s assinatura pelas parte6, apenas apôs o decurso do prazo de observaÇão ou viitoria,
que comprovê o atêndirIeoto das êxigênciâs contrâtuâis, não podêDdo êssê prâzo sêi supêrior a 90
(novental dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justifj,cados.

ctllrEErÀ DÉlcruÀ sE@nDÀ - DÀs pEloI.IDÀDEs r
o Contratâdo sêrá responsabilizedo âfuiíristÍativamênlê. fâcrrltâdà a defês.r no prazo legal do
.ioteressado, pelês infraÇõee previotas no Àrt. 155, da Leí 14,733/2021 e serâo aplicadas, na
forrna, <rondiçóes. rêgrâs. prâzôs e proeedimêntoa defiridos nos Ãrts. 156 a 163, do nesmo diploma
legal., ar seguintes sançôe§: â - âdvertência aplicada êxc.Iusivârnêntê pêIâ inflaçáo âfuinistrativa
de dar causa à inêxêcuçào parciàl do cônlrato. quando não se justificã. ã imposiÇâo de frenal idade
nrais grave; b - multa dê mora de 0.5t (zero virgula cinco por centol apli.eada sobre o valor do
contrato, por dia de atraso injustificâdo na execução do objêto da qontrâtação; c - nulta de
108 (dez pôr cênto) sobrê o valor do contrato por gualguêr dâs inÍrâÇôês adn-inistrâtivâs
previstas .o rêfêrido Àrt. 155, d - ittrI ediRênto de Iicitar e contatar no ânbito da A&Binistração
Públlca direta e indireta do entê fêderativo que tiver ap_Licado a sanção, pelo prazo dê dois
aEos, apl.icáda ao aespoÀsável pelas infrâções â<àninistr:ativas previstas Dos incisos IÍ. III,
fV, V, \rI e VII do caput dô refêrido Àrt, 155, quar]do nào se justificar a inposiçào de p€rnalidade
nais gràvei e - declaraÇào de inldonêidade pâra licitar ôu contratar no ârüito dã À&ninistraÇão
Públlcâ direta ê indireta de todos os êntês fêdêrâlivôs, pelo prazo dê cinêo anos, apliêadâ aô
responsáve.l pê1as lnfrações afuinistrâtivas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput
do referido À-rt. L55, bertr como pe]as infraçôes ad[inistratj.vas p-revistas nos incisos Il, fff,
IV, V, VI ê \rII do caput dÍr mêcíno i!ÍLigo que justiflgueur a l]nposiÇão de penalidade mals gravê
guo a sanÇão referida no § 4" do refêrido Art. 156; f - aplicaçâo cunuLada de ôutrAs sançóês
previscas 

^a Lei '14.133/2021 -
Sê o valor de nulta ou iodenização devida nào for recolhido no prazo dê 15 diâs após a coÍnunicaçao
ao Contiatado, §erá aulo§tãLicamente descontado da pri-mêlrâ pã.rcela a!ô pagãnrentc| a qr]ê o
contratado vier a fazer jus. acrescido dê juros noratórios de 18 (um por cento) ao mês, ou,
quâhdo for o cãso, cobrado judi-eialmente.

«Át EúrÀ EácrHA tEacErRÀ - DÀ @msàÇÂo EDdâiÍeErxÀ:
Nos casos de eventuais atrasos de paga,Ilrento nos têrmos dêstê innlnErêDto, e dêsde quê o Contrâlado
nâo tenha coocorrido de a]gtEa forDâ Ilara o atraso, sêrá adeitida a conpensaçãô finaocêira,
devida desde a daLa limit<-' fixa<la para o pagaBonto até a dâta corlsspondontê ào efetivo paganlento
da pàrcela - Os encargos moratórios d(]vidos em razão do atr&ao no pagamento serâo calculados cc'B
uLilizaÇâodaseguintêfóreula:E!í-§*VPxf,onde:ElrÍ=encargosmoratóriosiN:númerode
diâs êntrê â data previsLa para o pagarüêqto ê a do êfetivo p.lgâmêntô; VP * valor dâ pârce1â a
sêr paga; o I = indice de compêns.rção finârtceira, assi-m âpurado: I : (TX : lOOl .: 365, gendo 11(

- p€rcgntual do IPCÀ-IBGE act]Irrulêdo nos últimos dozê mesês or], na sua fâlta. uiü novo índic-ê
adotado pelo Coverno Eederal que o su-bstituâ. Na hiÉtêsê do rêfêrido indicê êstabelecido para
a colrpên§açãO financêira vênha a ser exiinto ou de qualguer forma nào possa tDais ser utilizado,
será adotado, êrD substituiÇão, o que v.ier a ser deteaninado pela lcgislaçào eDtào eE vigor.

€IÊ,6urà DÉc!íÀ qqÀREÀ - Do FoRo:
Para diraimir as guestões dêco.rrentês destê ôôntrato, as partês êleEern o Foro da Comarcâ de
Guaràbi ra, Estâdo da Para'rbâ.

E, por êstãree de pleno acordo, foi lavrado o preserlLe conlrabo ern 02 (duas) lrias, o qual vai
assinado pelas partes e por duas tesle unhas.

DLrâs EsLrâdâs - PB, 29 dê f)êzêrnbrô de 2.022 -

TtrSTEMUNHAS

D?q-J>",Jvr*p? i,Orcts RE}{N.LY EELIE I{'NBS
P!efeita
090. ao? - 50{ -40

PEIO CONTRÀTÀDO

FET,O CONTRATÀNTN

CNP.I n"

AtrUiHFEÁnnrt
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