
ESTÂM DÂ PÂRÂÍBA
PREFCIIUXÂ IT'{ICIPAL DE IIT'AS ESÍRADAS

AVrSO DE CH/WIÀEi|TO PÚBrrCO pARlr CO{TRATAçÂO DTRETA

DISpEitSA No 0úp.3512O22 LÉÍ 1.4.A13/2021.

A Prefeitura Municipal de Duas Estradas - PB, através da Prefeita do
Hunicípio de Duas Estradas - PB, no uso das suas atribuições e com
fundamento na Lei ng 14.733 / 2021, art. 75, §3e e no Decreto Municipal
ne 67 /2022, ant. 11, convoca as empresas interessadas em fonnecer o
seguÍnte oBlETo poR íqEIo DE DISpEilSA DE LICITAçÃO Eil RAZÃO DO VALOR:
Aquisição de fogos de artifÍcio para realização de Espetácu1o
pinotécnico destinado à virada do ano de 2023 do MunicÍpio de Duas
Estradas - PB.
PRAZO DE ENTREGA DAS PROPOSTAST 23/72/2a22-
Eír'lAI L PARA E]{VIO DAS PROPOSTAS: prefeituradeduasestradas. pbegmail. com.
O termo de neferência e demais informações podem ser baixados
diretamente no link disponibilizado logo abaixo desta publicação.

Duas Estradas - PB, 19 de Dezemb"o de 2022.
]OYCE RENALLY FELIX NUNES

PREFEITA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS - PB

CHA,fiÂIItEilTO PÚBLICO

PREÂÍitBUtO

o ÍíUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS, inscrito no CNPI sob o nq
08.787-OL2/OOO7-7O, através da PREFEITA IItNICIPAL, torna púbIico que
fará contratação mediante o procedimento de DISPENSA DE LICITAçÃO,
com fundamento no art. 75, inciso II, da Lei ne L4.!33/2021,
obietivando a contratação do obieto adiante descrito:

OBJETO: Aqui.sição de fogos de artifício
pirotécnico destinado à virada do ano
Estradas - PB.

para nealização de Espetáculo
de 2023 do MunicÍpio de Duas

RECEBIITTEI{TO DAs PROPOSTAS ATÉr 23/]^2/2e.22 às 17:OO horâs - HORÁRrO DE

BRASÍLIA
E-I'iAIL PARA ENCA}IINH'I'{E]'ITO DAS PROPIOSTAS:

prefeíturadeduasest radas . pb@gmail . com
Responsável (a): Central de
Contratações ltunicipais (CCü)

Contato: (83) 99158-0654

LEGTSLAçÃo APLICÁVEL: Lei Fedenal ne. 14.!33/2021, Decreto Municipal
ne 67, de 14 de junho de 2822.

INFoRI.iAçõES ADICIOIü\IS: O edital e seus anexos encontram-se disponíveis
no link do Diário oficial ou poderá ser solicitado através do e-mail
de recêbimento dê propostas.
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ESTÂDO DÂ PÂR'TÍBÂ
PREFEIÍI,,RÂ I'{ICIPAL DE DT,AS ESTiADAS

1. ]USTIFICATIVA E FUNDAIiTENTAçÂO:

1.1. O HunicÍpio de Duas Estradas - PB, pessoa jurídica de dineito
público intenno, tendo por finalidade exercer a nepresentação do Poder
Executivo Municipal e exercer outrâs atribuiçôes especialmente
designadas na Lei Orgânica do MunicÍpio.
1.2. O Município de Duas Estradas - PB necessita da aquisição de fogos
de antifício para suprir as necessidades da Secnetaria de Administração
do MunicÍpio no que diz respeito ao shovú pinotécnico do Reveillon de
2023.
1.3. Assim, o MunicÍpio necessita desse fornecimento por se tratan
de materiais essenciais para a manutenção de suas atividades.
1.4. o processo de contratação se dará por Dispensa de Licitação, com
base no art. 75, II, da Lei Federal ne 14.133r de O1 de abril de 2021
e pelo art. 11 do Decreto Hunicipal ne 67, de 14 de junho de 2022, EM

RAZÃO DO VALOR.

2. DESCRIçÃO DETALHADÂ DO OB]ETO:
2.1. Aquisição de fogos de antifÍcio
pirotécnico desti.nado à virada do ano
Estradas - PB.

3. OBRICAçôES DA CONTRATADA:

a) - Executar devidamente o fornecimento descrito no objeto
supracitado, dêntro dos melhores parâmetros de qualidade estabeLecidos
para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratuâ1, com

observância aos prazos estÍpulados;
b) - Res ponsabiliza r - se pon todos os ônus e obrigações concernentes à
legisfação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas
as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus
fornecedones ou terceinos em razão da execução do objeto contratado;
c) - Manter pneposto capacitado e idôneo, aceito peLo Contratante,
quando da execução do contrato, que o represente integnalmente em

todos os seus atos;
d) - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestan
os informes e esclarecimentos solicitados;
e) - Será nesponsável pelos danos causados diretamente ao Contratante
ou a terceinos, decornentes de sua culpa ou dolo na execução do
contrato, não excl,uindo ou neduzindo essa responsabilidade a

fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

para realização de Espetáculo
de 2023 do MunicÍpio de Duas

REFERENCIA DE TEIIIPO: Pâra todas as referências de tempo será observado
o horánio de BrasÍIia e contados em dias úteis.

DEI'IANDANTE: MUNICÍPIO DE DUAS ESTMDAS CUJA PrEfEitA MUNiCi
é a autoridade solicitante e a ordenadora de despesas, utili
recursos orçamentários do referido órgão para fazer face às despes
da contrat
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PREFEIT,RA ili?:rli.'âf;,T* EsrR rDAs

f) - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o
objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização
expressa do Contnatante;
g) - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no respectivo processo Licitatório, apresentando
ao Contratante os documentos necessánios, sempre que solicitado.
h) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme
especificações, prazo e loca1 constantes no Termo de Referênciã e seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e
prazo de ganana ou validade;
i) Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas que antecede a data da entrega, os movos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
l) Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

4. DAS OBRIGAçõES DA COiITRATAiITE:
a) - Efetuan o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente
realizado, de acordo com as respectivas c1áusulas do contrato;
b) - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel
fonnecimento contratado;
c) - Notifican o contnatado sobre qualquen irregularidade encontrada
quanto à qualidade do fornecimento, exencendo a mais ampla e completa
fiscal,ização, o que não exime o Contratado de suas nesponsabilidades
contratuais e legais;
d) - Designan representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste
contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar
e fiscalizar a sua execução, respectivamente, penmitida a contratação
de terceiros para assistência e subsÍdio de informações pertinentes a

essas atribuições.

5. DA GESTÂO E FTSCALTZAçÃO DA EXECUçÃO OO COTTRATO:

5.1. A Gestão do instrumento contratual sená de competência do Gestor
do contrato designado.
5.2. Compete ao Gestor do Contrato:
a) Validan o relatório mensal resultante da prestação dos serviços;
b) controlar administrativamente os aspectos orçamentários e
financeiros inerentes à execuÇão contratual no intuito de que haja seu
desdobramento de forma regular;
c) Atestar a Nota de Empenho;
d) Verificar as regularidades fiscais (Federal, Estadual e

t4unicipal) e trabalhista da contratada;
e) Manifestar-se sobre quaisquer solicitações da contratada, em

especial aquelas pêrtinentes a vafores do contrato e prazos,
submetendo-os à autoridade competente;
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pREFErruM m,3[tPl3l, E'TRADÂ'

0 Propor à autoridade competente, de forma motivada e fundamentada
e com base nas anotações da fiscalização contratual, a abertura de
processo administrativo pana aplicação de penalidades ao contratado,
conforme previsto no contrato;
g) Administrar o processo de aplicação de penalidades
regulamentares no edital do processo licitatório e pactuadas no
contrato;
h) Quando da proximidade do encerramento da vigência contratual.,
consultar, em tempo hábiI, sobre o interesse da renovação e, em
havendo, promover a respectiva prorrogação;
i) Executar lustificativa Técnica ê Estudo de Compatibilidade do
Pneço que ensejanão os ajustes e/ou nênovação do contnato; e
j) Informan à área requisitante, em prazo hábil, quando prever ou
verifican necessidade de modo promover acnéscimos, supnessões e/ou
outras alterações no objeto do contrato.
5.3. A fiscalização e o acompanhamento do cumprimento das obrigaçôes
deconrentes do contrato, nos termos do artigo 117 da Lei ne 74.1-33/27,
sená de competência do Fiscal do Contnato designado.
5.4. Compete, ainda, ao fiscal designado o cumprimento das seguintes

obrigações:
a) Cumprir e fazer cumprir as disposiçôes regulamentares do serviço
e as cláusul-as constantes no instrumento contratuaL pactuado;
b) Acompanhar e fiscaLizar as condições de execução do contrato de
modo a fomentar seu cumprimento na estrita legalidade;
c) Registrar todas as ocorrências qualitativas e/ou quantitativas,
informando ao Gestor do contrato sobre infrações e/ou discrepâncias
que necessitem de ajustes no pacto para tomada de providências, quando
o objeto não for cumprido ou não suprir a necessidade tendo como
diapasão o Termo de Referência;
d) Efetuar a validação dos subsistemas, notificando a contratada
sobre possÍveis incon s istências;
e) Avaliar os resultados/objetos entregues;
D Atestan a Nota Fiscal e o relatório de prestação dos serviços
(quantidade, modalidade de recebimento dos docunentos, tarifas dos
serviços e demais informações que se fizerem necessárias);
C) Manter permanente vigilância sobre as obrigações da Contratada,
definidas nos dispositivos contratuais fundanentalmente quanto à
observância dos princÍpios e preceitos con s ubstanciados na Lei no
74.!33/27 e suas alterações;
h) Receben e examinar as críticas, sugestões e reclamações dos
usuários;
i) Relatar as ocorrências que exijam a comunicação às autoridades
de fiscalização, levando ao conhecimento do poder púb1ico as
irregularidades de que tenham conhecimento refenentes ao serviço
prestado;
j) Intervir na prestação do serviço, nos casos e condições
previstos em lei;
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ESTATN DA PÂRÃÍBÂ
PREFEITURA IT'IICIPAL DE DT'As ESTUIDAS

k) Ze1ar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e
solucionar queixas e reclamações dos usuários, quê serão
cientificados, em até 30 (trinta) dias, das providências tomadas; e
l) Acompanhar a evolução e tendência das demandas pelos serviços
regulados, controlados e fiscalizados nas áreas delegadas a terceiros,
públicos ou privados, visando identificar e antecipar necessidades de
investimentos para expansão.
5.5 DA FISCALIZAçÃO E DO RECEBT!{ENTO DO OBJETO:
a) O objeto do presente contrato será recebido:
a1) provisoriamente, no ato da entrega, para verificar se está de
acordo com o exigido, e em caso negativo, a contratada deverá e'Fetuar
as devidas corneçôes imediâtamente; e,
a2) defÍnitivamente, após o pagamento, mêdiante termo detalhado que
comppove o atendimento do contrato.
5.6 A fiscalÍzação de que trata estê itêm não exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas
ou vícios redibÍtórios, e, na ocorrência desta, não ímplica em

corresponsabilidade da AdmÍnistração ou de seus agentes e prepostos,
de conformidade com o art. L2O da Lei ne 14.133, de 2O2!.

6. VALOR EST$| Ux) DA CONTRATAçÃO:
6.1. R$ 21.46,31. (vinte e um mil e duzentos e quarenta e seis reais

e trinta e um centavos);
6.2. A estimativâ do valor a ser contratado não inclui os serviços de
mão de obra e materiais necessários para a execução dos serviços.
6.3. O valor estimado foi obtido mediante a média das cotaçôes de
preços de mercado apresentados peLas empresas relacionadas no mapa de
preço.
6.4. O valor a ser proposto deverá contêr a composição dos custos dos
serviços, conforme modelo de apresentação da proposta comenciaL -
Anexo II deste Edital de Chamamento Público.
6.5. Nos preços acima mencionados estão incluídas todas as despesas
com impostos, obrigações trabalhistas, encargos sociais e demais
tributos que incidam sobre os serviços a serem contratados.

7. CONDIçõES DE PAGA"IENTO:

7.1. O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante
processo regular, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta
dias, contados do perÍodo de adimplemento.
7.2. A nota fiscal sonente será aceita se nela êstiver discriminado
detalhadamente o objeto do serviço prestado no período, devendo ainda
estar acompanhada dos seguintes documentos: certidão negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT); certificado de regularidade de FGTS-CRF;

certidão negativa de tributos municipais, estaduais e federais.

8. DOTÂçÃO ORçAilEilTÁRIA:

5
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ESTÀM DÂ PÀRÃÍBÀ

PREFEIIUM I{SIXCXPAL DÊ U'AS ESTRADAS

8.1. Os recursos para a nealÍzação deste serviço estão previstos na
seguintê dotação orçamentária:
Recursos próprios do Í'lunicÍpio de Duas Estradas:
o2.oo - o4.L22.7092.2006 - sOA. - 3.3.90.30.OL.

9. VIGÊilCIA:
9.1. O contrato terá vigência de 91 (um) mês, contado a partir da data
de sua assinatura.
9.2. O empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite
do seu valor corrígido não caracteriza alteração do mesmo, podendo ser
registrado por simples apostila, dispensando a celebração de
aditamento.

10. DO REA]USTE DO PREçO:
10.1. O reajuste contratual poderá ocorrer após o prazo de 12 (doze)
meses, a partir da data da assinatura do contnato.
tO.2. A Contratada deverá pleitear o reajuste até a data da promogação
de prazo seguinte, sob pena de confÍguração de preclusão lógica.
1O.3. Para o reajuste será aplicado o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Anplo - IPCA, fornecido pelo IBGE.
Lo.4. O reajuste do preço deverá sen apresentado em Fâtura/Nota fiscal
complementar. Enquanto não divulgado o Índice correspondente do mês
em quê os serviços forem executados, o reajuste será calculado de
acordo com o úItimo Índice conhecido, cabendo a correção de cáIcu1o
quando publicado o índice definitivo.

11. DO ACRÉSCilm ()t' SUPRESSÃO:
11.1. No interesse da Administração do I'tunicÍpio, o valor inicial
atualizado da contratação poderá ser aumentado ou suprimido até o
limite de 25% (vinte e cinco pon cento), com fundamento no art. 125
da Lei L4.133/2L.
11.2. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições
licitadas, os acréscimos ou supressôes que se fizerem necessárias.
11.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o lÍmite
estabelecido nesta condição, êxceto as supressões resultantes de
acordo entre as pârtes.

12. DA APRESENTAçÃO DOS Tx)Ct'titEilTOS DE HABITITAçÃO:
12.1 Habilitação lurídica

Registno comercial, no caso de empresa individual.
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,

a)
b)
devídamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e no
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de
seus administradores,
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamênto no País, e ato de registro ou autorização

/tA
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PREFEIIURA N'TICIPAL OE ÍX'AS ESTMDAS

para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade
âssim o exigir.
d) fnscrição do ato constitutlvo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de dirêtoria em exercÍcio.
e) O contnato social e suas alteraçôes, quando possível, deverão
constar a denominação social e identificação do (s) ramo (s) de
atividade (s) da empresa, o qual deverá ser compatÍve1 com o objeto
licitado.
f) Os proponêntes que tenham como ato constitutivo o ESTATUÍO,

com a última ata que elegeu sua diretoriaque o apresente juntamente
ou administradores.
12.2. Regularidade Flscal
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas lurídÍcas
no Ministénio da Fazenda (CNPI).
b) Quando for o caso:
b.1) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, relativo
ao domicíIio ou sede do proponente, pertinente ao ramo de atividade e
compatÍveL com o objeto da presente dispensa de licitação *(no caso
de empresas dos setores do comércio, indústria e serv5.ços de tnansporte
intermunicipal e interestadual) ou;
b.2) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo
ao domicíIio ou sede do proponente, pertinente ao ramo de atividade e

compatÍvel com o objeto da presente dispensa de IicÍtação ou Alvará
de Licença para Localização e Funcionamento. *(no caso de empresas com

atividade de prestação de serviços).

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante
apresentação de Certidão Negativa de Débito das Contribuições
Federais, expedido pela secretania da Receita Fedenal, da sede do
pnoponente, ou outra equivalente, na forma da Lei.
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante
apnesentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela
Secretaria de Estado da Fazenda, da sede do proponente, ou outra
equivalente, na forma da Lei.
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, nedÍante
apresentação de Certidão Negativa de Débito, expedida pela Secretaria
Municipal da Fazenda, do domicilio ou sede do proponente, ou outra
equivalente, na forma da Lei.
f) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (rNSS) ou
ao Fundo de Garantia por Tempo de Senviço (FcTs), mediante apresentação
de Certidão Negativa de Débito, demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais.
g) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho (CNDT -
Centidão Negativa de Débitos Trâbalhistas- Lei n" 72.44O/2077).
12. 3 Qualificação Econômico-Financeira

7
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PREFETT,RÂ m#.'ffm EsrRÀDÂs

a) Certidão negativa de falência ou concordata, recuperação
judicial e extrajudicial, expedida pelo distnibuidor judicial da sede
do proponente.

13. DA QT.IALIFICAçÃO TÉCNTCA:
13.1 A empresa licitante deverá apresentar atestado de capacidade
técnica, fornecido por pessoa jurídica de Direito Público ou de Direito
Privado, comprovando ter realizado atividade compatíveI e pertÍnente
ao objeto da presente dispensa de licitação.
13.2 Certificado de aprovação do Corpo de BombeÍros Hilitar vigente.

14. DAS DTSPOSTçõES FrMrS:
74.7 É vedada a subcontratação parcial ou totaI, do objeto contratado,
não podendo a contratada transferir a outrem a sua execução.
14.2 Os casos omÍssos serão resolvidos pelo contratante à luz das
disposições constantes na Lei de n.e 14.133121' dos princÍpios do
direito público e, subsidiariamente, com base em outras normas
jurídicas que sirvam ao suprimento de eventuais lacunas.
1[.3 As comunicações entre as partes serão feitas exclusivamente por
escrito, entregues sob protocolo ou com recibo de entrega.
14.4 Fica eleito o Foro do lilunicípio de Guarabira - PB como único
compêtente para conhecimento e decisão de quaisquer questões oriundas
do presente Termo de Referência.

Duas Estradas - PB, 19 de Dezembto de 2022.

8r,.."**,/':;r. .Íno^,^.,k- Sno?^r-
Centnal de Contrat"ações Municípais - CCM

ANEXOS AO EDITAL DE CHAI4AI4ENTO

Anexo I - Especificações
Anexo II - Modelo da Proposta
Anexo III - Minuta do Contrato

(Le
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ESTAD DA PÀRÂÍBÀ
PREFEITURÂ IIJI{ICIPÂL DE ÍXrAS ESTR/U}AS

ANEXO r - DTSPENSA No 0@35/2922 LEr 14.X31/202L

ESPECIFICAçõE5

1.O. DO OBIETO
1.1. Constitui objeto deste Processo de Dispensa de Licitação:
Aquisição de fogos de artifÍcio para realização de Espetácu1o
pirotécnico destinado à virada do ano de 2O23 do MunicÍpio de Duas
Estredes - PB.

2.O. ]USTIFICÂTIVA
2.1. Considerando as necessidades do ORC, tem o presente termo a
finalidade de definir, técnica e adequadamente, os procedimentos
necessários para viabilizar a contratação em tela. As característi€as
e especificações do objeto ora licitado são:

cóDrco orscRrruMçÃo
1 Foguete 12x1 tiros
2 Girandola 1089 Super Show

3 Girandola 1O8O tiros
4 Kit ltorteiro 09 tubos 4"
5 Kit morteiro 12 tubos l"
5 Kit l{orteiro 25 tubos 2/5"
7 Torta Pancadão l.lix 50 tubos
8 Torta UFC 149 tubos

t trDADE QuAI{TTDADE p.r. rrríRro p. ÍoraL
cx roo 42,33 4.233,OO
Pç 3 766,66 2.299,94
Pç 3 66o,ffi t.g8g,go
Pç 2 L.550,00 ).7OO,@
Pç 1 1.081,33 1.483,33
Pç L L.2s0,@ 7..25O,OO
Pç 5 a4O,OO 4.2OO,OO

Pç L 3.tOO,gO 3.rag,@
2L.246,37

3.0. OBRTGAçÔES OO CONTRATADO

3.1. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaçôes concernentes à
legislação fiscal, civiI, tributária e tnabaLhista, bem como por todas
as despesas e compromissos assumidos, a qualquer tÍtuIo, perante seus
fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado.
3.2. Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou
serviços que apresentarem alterações, deteriorações, imperfeições ou
quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do instnumento
de ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou
pagamento .
3.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da
contratação, salvo mediante prévia e expressa autorização do
Contratante.
3.4. Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos
hábeis, em compatibil,idade com as obrigações assumidas, todas as
condiçôes de habilitação e qualificação exigidas no respectivo
pnocesso Iicitatório, apnesentando ao Contnatante os documentos
necessários, sempre que solicitado.
3.5. Emitin Nota Fiscal correspondente à sede ou fi1ia1 da empnesa que

apresentou a documentação na fase de habilitação.
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3.6. Executar todâs as obrigaçôes assumidas com observância a melhor
técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos
legais, normas e especificações técnicas conres pondentes.

4.O. DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREçOS
4.1. Hâvêndo proposta com valor para o rêspêctivo item relacionado no
Anexo I - Termo de Refenência - EspecificaÇões, na coluna código:
4.1.1. Superior ao estimado pelo ORC, o item será desconsiderado; ou
4.L.2- Com indícios que conduzam a uma pnesunção relativâ de
inexequibilidade, em ta1 situação, não sendo possíve1 a imediata
confirmação, poderá ser dada ao licitante a oportunidade de demonstrar
a sua exequibilidade, sendo-lhe facultado o p.azo de O3 (três) dias
úteis para compnovar a viabilidade dos pneços, sob pena de
desconsidenação do item.
4.2. Salienta-se que tais ocorrências não desclassificam
automaticamente a proposta, quando for o caso, apenas o item
correspondente.
4.3. O valor estimado que o ORC se propõe a pagar pelo objeto da
presente dÍspensa - VâIon de Referência -, que representa o somatónio
total dos preços relacionados na respectiva planilha dos serviços a

serem executados, referente ao correspondente item, está aci.ma
indicado.

5.0. I,IODELO DA PROPOSTA

5.1. É parte integrante deste Edital de chamamento Público o modelo
de proposta de preços connespondente, podendo o licitante apresentân
a sua proposta no próprio modelo fornecido, desde que seja devidamente
preenchido, conforme faculta o instrumento convocatório - Anexo II.

6 I J",l^*, ao- S*f
de Cóntratações l.lunicipais - CCM
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ESTÀDO DÂ PÂRÁÍBÂ
PREFEITUNÂ NÀICIPAL DE TUAS ESTRADÁS

ANEXO IT - ilODELO DE PROPOSTA

DrsPEt{sA No @93512022 tEt L4.L33/2027

PROPOSTA

REF.: DISPENSA N" 00035/2022 LEI ]4.L33/2O2L

OBIETO: AquisiÇão de fogos de artifício para realização de Espetáculo
pirotécnico destinado à virada do ano de 2023 do MunicÍpio de Duas
Estradas - PB.

PROPONENTE:

Prezados Senhones, nos termos do processo de dispensa de licÍtação em

epÍgrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

VALOR TOTAL DA PROPOSTA . R$

PRAZO: 01 (um) mês.

PAGAI4ENTO: Após trinta dias.
VALIDADE DA PROPOSTA: 6O (sessenta) dias.

/ _de

Responsáve1

de

llorteiro 09 tubos 4"

CNP]

11

U}IIDADE QUANTIDÀOÊcx roo
Pç3
Pçf
Pç2
Pç1
PÇ1
Pç5
Pç1



ÀIIEXO III . I{Í}|UIÀ DO

ESTÀDO DÀ PÀRÀÍBÀ
PREEEITT'RÀ !{T'!ÍICIPÀII DI DI'àS ESTN,àDÀ§

CONTR,AIO

DISPEIISà

CON1RÀÍO

ooo35/2o22 r,Er N" 14 - 133,/2021

TER}'O DE CONTRÀTO
DUAS ESTRÀDAS E
DISCRIMINADO NESTE

QUE ENTRE SI CELEBRÀM À PREI]ETTURÂ MI'NICI PÃI DE
PÀRÀ EXECUÇÀO DE SERVfÇO CONEORME

INSTRUI{ENTO NA FOR},ÍÃ ÀBÀIXO:

Pelo presente instnrmênto palticular de contrato, de r.rm lado PREEBIIITRÀ UITmCIPÀL DE DIIÀS
ES1tÀDAS - Rua do Comér:cio, 23 - Centro - Duas Estradas PB, CNP,J no OA.'7A1 .Ol2/O001-10, nêste
ato rêpresêntada pela Prefeita Joycê Rênally EêIix Nunês, Brasi.Leira, Softeira, Euncionaria
Publica, rêsidente e domiciliada na Fazenda Sâo flancisco, SN - Zona Rural - Duas Estradas -
PB. CPF n" 090-407-504-40. Calteira dê Idêntidadê n" 3.5?0-572 SSP, doravantê simplesmente
CONTRÂTÀNT, ê do outro lado ... CNPJ n"

., neste ato lepresêntado por ..-- residente e domiciliado nâ ....r
..., CPF no ........., Cartêira de Idêntidadê 4o ...., doravante

simplêsmêntê CONTRÀTADO, dêcidiram as partes contrataítês assina! o presente contrato, o gual
se regerá pelas c.Iáusulas e condiçõês sêglrintês:

cr,Áossr.l pRIrcIRÀ - Dos Fortr)N{Eúaos:
Este contrato decorrê da Dispênsa dê LicitaÇão n' OOO35/2022, processada nos termos da Lêi n"
74.a33/2021; Decreto Municipal. n" 61/2022; ê legislação pêrtiÍrênte, consideradas as alteraÇões
posLêriores das referidas nofl[as, às quais os contratantes estão sujeitos como também às
cf áusulas deste contrato.

C'.ÁU$'IÀ SEGI'NDÀ - DO OB.'EFO:
O presente contlato, tem por objeto: AquisiÇão de fogos de artifício para rêalizaÇão de
Espetáculo pirotêcnico destinado à virada do ano dê 2023 do Municipio dê Duas Estradas - PB-

O serviÇo dêvêrá ser êxêcutado rigorosamêntê dê acordo com as condições expressas neste
i-nstrumento, proposta aprêsêntada. êspecificaÇôes técnicas correspondêntes, processo dê Dispênsa
dê Licitação tL" 00035/2022 Lei n" L4.733/2021 e instruÇôes do Contratante, dôcumêntos êssês qlrê
ficanr fazêndo partês intêgrantes do presente contrato, independente de transcrição; ê sob o
regime de e$preitada por piêÇo unitário.

cuíssu,À rBRcErRÀ - Do roR a PREços:
O valor total destê contrato, a base do prêço proposto, é de R§
Representado por: ... x R$ ...

.. (...)

ctátrsqlÀ QrrâRrÀ - Do REÀin srÀttENEo Erí sENuDo EsrRuo:
Os prêÇos contlatados sâo fixos e irreajustáveis no prazo de um ano-
Dentro do prazo de vigência do contrato ê mêdiaôte solicitação do Contratadô, os prêÇos poderão
sofrer reajuste após o interregno dê \rm ano. na mêsma proporÇão da variaÇão veri.ficada no IPCÀ_
IBGE acumulado, tômando sê pol base o mês do orçannento estj.mado, exclusivamente para as
obr:igaÇões inic-iadas ê concluídas após a ocoxrência da anualidadê.
Nos rêajustes subsequentes ao prjrej-ro, o intêrrêqno minimo de um ano será contado a partir dos
efeitos financeiros do úItiro reajustê.
No caso de atraso ou nào divulgaÇão do índicê de reajustamênto, o contratante paqará ao Contratado
a importância calculada pêIa ú1tina variaÇâo cônhecida, Iiquidando a difêrênÇa correspondente
táo logro seja divulqado o índice definitivo. Fica o contratado obrigado a apresentar úêmória de
cálcu1o referêntê ao rêajustamênto de prêÇos do valor reÍnanescênte, semple quê êstê ôcôrlêr-
Nas aferiÇões finais, o índice utilj-zado pala reajustê sêrá. obrigatoriamente, o dêfinitivo.
Caso o índicê êstabêlêcido para reajustamento vênha a ser extinto ou de qualquêr forma náo possa
mais ser utilizado, será adotado, êm su.bstituiÇão, o gue viêr a ser determinado pela legislaÇão
então em vigor.
Na ausência de prêvisão fegal quanto aô indicê substituto, as partes efêgerão novo índice
oficial, para rêajustamento do preço do valor remanescente, pol mêio de termo aditivo.
o reajuste pode!á ser realizado por ápostilanênto-
O ptazo para resposta ao pêdi.do de restabelecirento dô eguilibrio econômico-financeiro, quando
for o caso, sêrá de até 1 (um) mês, contado da data do fornecimênto da docrmentaÇâo comprobatólia
do fato imprevisivel ou prêv.isivel de consequência -incalcu.l-áve1, observadas as disposiÇõês dos
Àrts- 124 a 136, da Lei 14-133,/21

clifur$rr.A QrrrNrÀ - DÀ DohÇ.Ào:
Às despesas correrão pôr conta da seguintê dotaÇeo, constante do orçêmênto vigênte:



ReÇursos Próprios do Município de Duas Estradasi
02-oo - 04.122-tOO2-2006 - 500. _ 3-3-90-30.01-

cr,áoSur.r ItExf,À - Do pàêÍrríEr.ro:
O pagamento será efetuado mediante processo regular e êm obseavância às norrnas e procêdlnêntôs
adotados pê-ro contralânte, bêm cômô as dispôsiÇôes dos Arts. 141 a 146 da Lei 1,4.133/21,; da
sequinte rnaneira: Para ocorrer no prazo dê tr.inta dias, contados dô periodo de adirplêmênto.

cr.iiuEurar EÉrDÂ - DoE pR,Àzos E DÀ tír(*NcrÀ:
Os prazos máxj-mos dê inicio de êtapas dê êxêcuÇão ê dê conclusão dô objêto ôra contratadô, que
admitem prolrogaÇão nas condições e hipóteses previstas rra Lei 14.L33l2021, êstâo abaixo
indicados e serão considêrados da assinatura do Contrato:

Entreqa: Irnêdiata.
À vigência do presêatê contrato será alêteftLinada: 01 (um) mês, conslderada da data de sua
assinatura, podêndo ser prorrogada, nas hipóteses e nos terrnos dos Àrts. 105 a 114, da Lei.
1,4 .733 /21,.

cÍiíu$,I,À orrÀ\rÂ - DÀs oBRrcÀçõBs Do @ttrRà:Eàtrs[E:
a) - Efêtuai o pagamênto relativo ao foraecimento êfêtivaEente rêalizado, de acordo com ás
respectivas cláusulas do contrato;
b) - Proporcionar ao Contratado todos os mêios necêssários para a fiêl execuÇáo do fornecirênto
contratado;
c) - Notificar o Contratado sobre qua.lquer iüegularidade êncontrada quanto à qualidade do
fornecimênto, exercendo a Inais anpla ê compl.eta fiscalizaÇão, o que não êxime o Contratado de
suas rêsponsabifidadês contratuais e legaisi
d) - Designar rêplesentantês com atribuiçõês de Gestor e Fisca.I dêstê contrato, rtos têrmos da
norma vigênte, especialmente para acompanhar e fiscaliza! a sua êxecução, rêspêctivamênte,
permitida a coDtratação de terceiros para assistência ê sutlsÍdio de informaçõês pertinêntes a
êssas atribuiÇões.

c=níusgl.À lfoNA - DÀs oERrcàç6Es Do coNTRÀràDo:
a) - Executar devidamente o fornecimento descrito no objeto suplacitado, dentro dos mefhores
parâmêtros de qualidadê estalelecidos para o ramo de atividadê relacionada ao objeto contratua.I,
com observância aos prazos estipufados;
b) - Rêsponsabilizar-se por todos os ônus e obrigaÇÕes concelDentês à legistaÇão fiscat, civil,
tributária e trabalhista. bem como por todas as despesas e compromissos assuÍLidos, a qualquêr
título, pêrante Seus fornecedores ou têrceilos em razão da êxêcuÇáo do objeto contratado;
c) - Manter preposto capacitado e idônêo, aceito pe]o Contratantê, guando da execução do
contrato, que o represêntê integral-mente em todos os seus atosi
d - Permitir ê facilitar a fiscalizaçâo dô Contratante devêndo prestar os informes e
êscIarêcimenLos soI ici t ados;
ê) - Será rêsponsável pelos danos causados dirêtãmente ao Contratante ou a terceiros, dêcorrentes
de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidadê
a fiscalizaçâo ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f) - Não cedêr, transferir ou subcontratal, no todo ou em parte, o objêto dêste instrumênto,
sêm o cônhecjmento ê a dêvida âutor.izaÇão exprêssa do Coatratantêi
q) _ Manter, durante a viqência do contrato, em compatibilidadê com as obrigaÇões assumidas,
todas as condições de habllitaÇão ê qualificaÇão exigidas no rêspêctivo processo l-icitatório.
apresentando ao Contratante os documêntos nêcêssátiosi semprê que solicitado.
h) - Efetuar a entreqa do objêto em perfeitas condiÇões. conforme especificaÇões. prazo ê Iocal
constantes no Termo de Referência e seus anexos, âcompanhado da respectj-va nota fiscal, Da quaf
constarão as indicaçõês rêferentes a: tuarca, fabricante, modelo, pÍocedência e prazo dê garana
ou val.idade;
i) - ComuJticar à Contratante, no prazo máxilno de 24 (vintê ê quatÍo) horas que antecede a data
da ent!êga, os movos quê impossibj.litem o cumprimênto do prazo ptevisto, com a devida
conprovaÇão.
J) - Não será admitj.da a subcontratação do objeto ficitatório-

cr,Áosur,a DÉcD{À - DÀ Àr.raRÀção E E:rTrNção:
Este contrato poderá sêr alterado com a devida justificativa. unifateralrnente pelô Contratante
ou por acordo entre as partes, Êos casos ê condiÇôes previstas nos Arts. 124 a 136 e sua
extinÇãô, formalmente motivada nos autos do processo, assêqurados o contraditório e a êmpla
defesa, ocorrerá nas hipóteses e disposiÇõês dos Àrts. 137 a 139, tôdos da ],êi 14-133/21
Nas altêraçõês unilaterâis a que se refere o inciso I, do caput do À!t. 124, da Iêi 14.133/21.
o Contratado sêrá obriqado a acêitar, nas mêsmas condiçôes contratuais, acréscimos ôu supressôes
quê sê fizêrero nos servlços, de até o rêspêctivo lÍmitê fixado no Art. 125, do mêsmo diploma
legal. do valor inicial atualizado do coÍltrato. Nenhum acréscimo ou supressão pôderá êxcêdêr o
lirtite estabelecido, salvo as supressÕes resultantes de acordo celebrado entre os contratantês -

Cü{USUI,À DÉCna ER,DGIRÀ - Do RECEBI!.ENFo:
Executada a prêsente contaataÇâo ê obsêrvadas as condiÇões de adimplemento das obrigaÇôes
pactuadas, os procedimentos e condiÇôês pala recêber o seu objeto pelo Cootratantê obedecerão,
conforlnê o caso, às disposiÇóes do Àrt. 140, da Lêi 14.133/21.
Por se tiatar dê serviÇo, a assinatura do têrmo dêtalhado de rêcebimento provisório, se dará
pelas partes, quando vêrificado o cumprimento das exiqências de caráter técnico, até 15 (quinze)
dias da comunicação êscrita do Contatadô- No caso do termo detalhado de rêcêbimêr1to definitivo,



será emitido e assinatura pelas paltes, apenas após o decu!§o do prazo de observaÇão ou vistoria,
que comPlovê o atêndimento das êxigências contratuais, não podêndo êssê ptazo ser supêtior a 90
{noventa) dias, salvo em casos excêpclonais, devidamente justificados.

cL&r$rr,À DÉcrtíÀ sE@nDÀ - r)âs pEnÀurrÀDÊs:
O Contratado será responsabi-Iizado administrativamêntê. facultada a defesa nô prazo lêgal do
intêlêssâdô, pêlás infraçõês previstas no Àrt. 155, da Lêi 14.133/21 e serão aplicadas, na
forna, condiçóe6, regra§, prazos e procedirentos dêfinidos nos Àrts. 156 a 163. do mesmo diploma
leqal, as seguintes sançÕes: a - advertência apllcada êxclusivamente pela infr:aÇão adÍLinistrativa
de dar causa à inexecuÇâo parcial do contrato, quando náo se justificar a imposiÇão dê pênalidadê
mais grave,' b - mufta dê mora de 0.5* (zero vÍrgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do
contrato, por dia de atraso injustificado na execuÇão do objêto da contratação; c - multa de
10* (dê2 por cento) sobrê o walor do contratô por qualquer das lnfiações adninistrativas
prevj-stas Do referido Àrt. 155; d - impedimênto de ficita! e contatar no âmbito da ÀdministÍação
Pública dlrêta ê indirêta do ente fêderativo que tiver aplicado a sanção, pêfo prazo de dois
anos, aplicada ao responsáve.I pelas infraçôes administrativas previstas nos incisos ff, III,
IV, V, VI ê VII do caput do rêfêrido Àrt. 155, quando náo se justificar a imposiÇão de penafidadê
mais gravê; e - declaraÇão de inidoneidade para licitar ou contratar no âÍüito da Ãdministração
Pública dirêta ê indireta de todos os êntês federativos. pê1o prazô de cinco anos, aplicada ao
responsável pelas infraÇões administrativas plevistas nos incisos VIII, IX, X. XI ê xII do caput
do rêferido Àrt. 155, bêm comô peLas infrâçõês adniDistrativas prêvistas nos incisos I1. III,
IV, v, vI e VII do caput do lltesmo artiqô gue justifiquem a irr.posiÇão de penalidade mais gravê
quê â sançáo referida no S 4" do referido Àrt, 156; f - aplicaÇáo cumulada dê outràs sanÇões
previstas na Lêi 14.133/21.
Se o valor da multâ ou indenizaçâo dêvida não for recofhido no plazo dê 15 dias após a comunicaÇâo
ao Contratado. será automatica&ente descontado da primeira parcela do pagamento a que o
Contratado vier a fazêr jus, acrescido dê juros moratórios de 1t (üm por cênto) ao mês, ou.
guando fo! o caso, cobrado judi"cialmênte,

CIÁUSE,À DÉCItiÀ TERCEIRA _ DÀ coMPÊNsÀÇão EIITAIfCGTBÀ:
Nos casos dê evêútuais atrasos dê pagamênto nos termôs deste instrumento, e desdê quê o Contratado
não teDha concorrido dê alqunâ forma para o atraso, será adnitida a compensaÇão financeira,
devida dêsde a datâ limite fixada para o paçramêntô até a data correspondente ao efetivo pagameoto
da paacê-Ia. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento se!ão cafcutados com
utilizaÇáodaseguintefórmula:EM=NxVPxl.onde:EM=encargosmoratórios;N=Dúmerodê
dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamênto; VP : valor da parcêfa a
serpaga;e1=índicedecompensaÇáofinanceira.assirapurado:Í=(fX+100)+365,sêndoTX
= percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos dozê mêsês ou, na sua falta, um novo indice
adotado pê1o Governo Pederal que o substitua. Na hipótêsê do rêfêrido indice estabelêcido para
a compensaqão finaDceira vênha a ser extinto ou dê qualguer forma não possa mais sêr util-izado,
sêrá adotado, em substituiÇão, o çF.re vier a ser determinado pela lêgis1açâo entâo êm vigor.

c!fusú.À DÉcua euÀRrÀ - Do FoRo:
Para dirlmir as questôes decorrentes deste contrato, as partes elegem o Eoro da Comarca de
Guarabira, Estâdo da Paraiba -

E. por êstarêm dê pleno
assinado pêIas partes e

TESTEMUNHÀS

acordo, foi lavrado o presente coDtrato en 02 (duas) vias. o qual vai
por dDas testerünhas.

PELO CONTRÀTÀNTE

PELO CONTRÀTÀDO
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DL{RIO OFICIÁT DO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS
Criado pela Lei Municipal n'4212000, de 21 de dezembro de 2000.

Duas EstradaVPB 20 de Dezembro de 2022

AVISO DE CHAIIÂ}iENTO PÚBIICO PARÂ COI{TRATAçÃO DIRETA
DTSPENSA No 0€p3512O22 LEt L4.L33l2O2t

A Prefêitura Municipal de Duas Estradas - PB, através da Prefêita do
MunicÍpio de Duas Estradas - PB, no uso das suas atribuiçôes e com
fundamento na Lei ns L4.713/2O27, art. 75, §3s e no Decreto Municipal
ne 67 /2@22, art. 11, convoca as empresas intenessadas em fornecer o
seguinte oBlETo poR IrtEIo DE DISPEI{SA DE TICITAçÃO Eil RAZÂO DO VALOR:
Aquisição de fogos de artifÍcio para realização de Espetácu1o
pirotécnico destinado à virada do ano de 2023 do Município de Duãs
Estradas - PB.
PRAZO OE ENTREGA DAS PROPOSTAS. 23/L2/2O22.
EIIIAIL PARA Ein IO DAs PROPToSTAS: prefeituradeduasestradas.pbegmail.com.
0 termo de referência e demais informaçôes podem ser baixados
diretamente no link disponibilizado logo abaixo desta publicação.

Duas Estradas - PB, 19 de Dezembro de 2022.
]OYCE RENALLY FELIX NUNES

PREFEITA MUNICTPAL DE DUAS ESTRADAS - PB

Link para baixar Edital:
https : //wr^,w. duasestnadas. pb. gov. bnledital/edital -de- chamamento -
publico -dispensa - n -40035 -2O22-leí-n-74-133 -2027/

Rua do Comércio, 23, Centro, Duas Estradas/PB - CEP: 58.265{00
Tel: (83) 3265 1030 - E-mail: prefeitura@duasestradas.pb.gov.br
CN Pi: 08.787.012lO0O1-1O


