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DISPEI|SÀ tf' OOOO1,/2023 r.Er

cOllIRlaIO N": 00004/2023

EslfÀDo DÀ prna,ÍsÀ
PREFEIII'RÀ Ifi'IIICIPÀI. DE DUÂS ESTR,àD.IS

N" L4 -L33/2021

TERMO DE CONTRÀTO OUE ENTRE SI CELEBRÀM À PREFEIII'RÀ III'NICIPÀT DE
DUÀ§ ESTÀâDAS E CI.EDSON LIIIÀ ÀIIdEIDÀ, PÀRÀ EXECUÇÀO DE SERVIÇO
CONFORME DISCRIMINÀDO NESTE INSTRI]I4ENTO NÀ EORMÀ ÀBAIXO:

Pelo presentê instrumento part.icu]ar de contrato. de um fado PREFEITgnÀ BDIIICIPAI DE DlrÀS
ESIRÀD,AS - Rua do Comércio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, CNPJ i" 08.'18"1 .072/0001-10, nêste
ato representada pela Prefeita Joycê Renally Fe-lix Nunês, Brasileira, Solteira, Euncionaria
Publica, lêsidente e domiciliada na Fazenda São Francisco, sN - zonâ Rural - Duas Estradas -
PB, CPF n" 090.407.504-40, Caiteira dê ldentidade n" 3.570-5?2 SSp, doravante simplesmente
CONTRÀ1rÀNrE, ê do outro lado CLEDSOIi LII{A À,.llEIDÀ - ÀVENIDÀ GOVERNÀDOR FLÀVIO RIBEIRO COUTINHO,
0500 sÀr.A 615 - JÀRDIM ocEÀNrÀ - JoÃo pESSoÀ - pB, cNpJ no 3a-940.699/ 0001-01, doravanre
simplesmente CONTRÀTÀDÀ, decidiram as partes contratantes assinar o p!êsentê contrato, o qual
se regerá pelas cláusulas e condiÇões seguintês:

crÁgsüLÀ pRrxErRt - Dos ForDÀuErrros:
Este contrato dêcorre da Dispênsa de Licitaçâo n" 00007/2023, procêssada nos termos da têi n"
14.733/2021,; Decreto Municipal n" 6'7 /2022; e lêgis1aÇão pêrtinênte, consideradas as alteraçôes
posteriorês das refêridas Ilormas, às quais os contratantes estão sujeitos como tamtrém às
cIáusulas deste contrato.

cuírrsuÀ SEGI NDÀ - Do oBJETo:
O presênte contrato, tem por objêto:
Monitoramento Àmbiental da RecuperaÇão
Recuperaçào de Áreas Degradadas) de Duas
nos termos da Lei n" 1,4-133/2027-

ContrataÇão de emprêsa especializâda êÍn serviços de
da Área Degradada do Lixáo objêto do PRÀD (Pfano de
Estradas - PB, durante o exercicio financeiro de 2023,

O serviÇo deverá ser executâdo rigorosamentê de acordo com as condiÇôes expressas neste
instrumento, proposta apresentâda, especificaÇões técnicas correspondentês, processo dê Dispênsa
de Licitação n" OO001,/2023 Leí n" a4.a33/2021 e instruções do Contratante, documentos esses que
ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcriÇão; e sob o
regime de emprêitada por preÇo unitário-

c!Áosur.À TERTCETRÃ - Do \rÀroR E pREços:
O valor total deste contrato, a base do pieço propostor é de R§ 18-000,00 (DEZOTTo MIL REÀIS)-
Representado por: 12 x R$ 1.500,00.

cóoreo DrscRnalrllcto u[u)àDE ou mrDâDE P.urÍrtíRro P. Íor.ll.
01 ContrataÇão de êmpresa do ramo de engenharia civit Mês 12 1.500,00 18-000,00

com profissiona.I registrado no CREA parÃ prestaÇão
de seEviços de consu.Ltoria, gerenciamento de
convênios, âcompanhamento e fiscalizaçâo de obras
do Municipio de Duas Estradas PB, durantê o
êxercício financeiro de 2023.

Íota1

cLiígst rÀ et ARrÀ - Do REÀJúsrÃgEttro Ea sErüTrDo EsrRtao:
Os pieÇos contratados são flxos e irreajustáveis no prazo de um ano.
Dêntro do prazo de vigência do contlato e mediantê solicitaçáo do contratado, os preços
sofrer reajuste após o interrêgno de um ano, na nêsma proporÇão da variação verificada
IBGE acumulado, tomando-se pon base o mês do orÇamento estimado, exclusivamente

pod

obriqaÇôês iniciadas ê concluídas apôs a ocorrência da anualidade.
Nos rêajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano será contado a Partir dos
efeitos financêilos do último reãjuste.
No caso de atrêso ou não divufgação do Índicê de reajustamênto, o Contratante pagará ao Contratado
a importância calculada peLa ú1tima variaÇão conhecida, liguidando a diferença corrêspondênte
tão logo seja divulgado o indice definitivo. Fica o Contratado obrigado a aprêsentar memória de
cáfculo refêrênte ao rêajustamênto de preÇos do va.Ior remanescente, sempre quê este ocorrer.
Nas aferiÇões finais, o indicê utilizado pâra reajuste será, obrigatoliamênte, o definitivo-
Caso o índicê estabetecido para reajustamento vênha a sê! êxtinto ou dê qualguer forma não possa
mais sêl utilizado, será adotado, em substituiÇão, o que vier a ser determinado pela Iegislação
então en vigor.
Na ausência dê previsào legal quanto ao lndice substituto, as partês elegereo novo índice
oficial, para rêajustamento do preÇo do vaLor remanescentê, por meio dê termo aditivo. F,\
o reajuste poderá ser realizâdo por apostifamento. lb)
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O prazo para resposta ao pedido de restabelecinento dô equilÍbrio
for o caso, será dê até 1 (um) mês, contado da data do fornecimento
do fato imp-revi.sivel. ou previsível de consequência incatculável,
Àrts- 124 a 136, da Lei 74-133/21

crÁt surÀ DÉcrxA pRIlcÍRÀ - Do REcEBmEtúTo:
Executada a presênte contratação e observadas as condições de
pactuadas, os procedimentos e condiÇôês para receber o seu objeto
confôrme ô caso, às disposiÇôes do Àrt. 140, da Lêi 14.133/2021-

econônico financeiro, quando
da documenLãção colnp roba tó ria

cráusglÀ et tllTÀ - DÀ DorÀÇÃô:
Às despesas correrão por conta da seguinte dotação, constantê do orçarnento vigente
Recursos Próprios do Municipio de Duas Estradas:
08.00 - 15.451.1002.203? - 500 3.3-90.39-01-

CTÁUST,I.A SEI(EÀ - DO PàG,À ENEO:
o pagameoto será êfêtuado mediante processo regular e en observância às normas e procedimentos
adotados pêIo Conb.ratante, bem cono as disposiçõês dos Àrts- 141 a 146 ala Lei 14.133/21; da
seguinte maDeirai Para ocorrêr ao ptazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

cI.Ág$,IÀ sÉIIm - Dos pRÀzos E DÀ urdNcrÀ:
os prazos má>(imos de inicio dê etapas de exêcuÇão e de conclusão do objeto ora contratado, que
admitem prorroqação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133,/2021, estâo abaixo
indicados e serão considerados da assinatura do Contrato:
a - Inlcio: Imediatoi
b - Concfusão: 12 (doze) meses-
À viqência do presênte contrato será dêtêrminada: após 12 (doze) meses, considêrada da data de
sua assinatura; podendo ser pro:rrogada, nas hipóteses e nos termos dos Àrts- 105 a 114, da Lêi
74 . t33 / 2), -

cl.Áu$rÀ orrÀI/À - DÀs oBRrGÀçôEs Do colrRÀTÀrrrE:
a) - Efetuar o pagamento ielativo a execuçâo dos serwiços efetivamênte r:êalizados,
com as respectivas cláusulas do contrato;
b) - Proporcionar ao Contratado todos os meios necêssários para a fiêl execução dos
contratados;
c) - Notificar o CoDtratado sobrê qualguer irregxlaridadê êncontrada quanto à qualldade dos
§etviços. exercendo a mais âmpla ê completa fiscalizaÇão, o que não exime o Contratado dê suas
rêsponsabil idadês contratuais e leqais;
d) _ Designar represêntantes com atribuiÇôes de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da
nolma vigente, especj.almentê para acompanhar e fiscalizar a sua execuÇão, respectivamente,
permitida a contrataçào de terceiros para assistência e subsidio de i-nfornaçôês pertinêntes a
essas atribuiÇões -

crÁosrEÀ NosÀ - t»s oBRrcÀçõEs Do cotsrRÀIÀIro:
a) - Executar devidamente os serviÇos descritos no objeto supracitado, dentro dos melhores
parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual,
corn observância aos plazos estipulados;
b) - Rêsponsabi I izar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislaqão fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e comprômissos assumidos, a gualquêr
titulo, perante seus fornecedores ou tercêiros em razão da execução do objeto contratado;
c) - llanter prêposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execuÇão do
contrato, que o represente integralmênte em todos os seus atos;
d - Permitir e facilitâr â fiscalizaÇào do Contratante devendo prestar os informes e
esc IarecimenLos soI-ic.i Lddos;
e) - Se!á responsávêl pelos danos êausados diretamente ao Contratante ou a telceiros, dêcorrentes
dê sua culpa ou dolo na execuÇão do contrato, nâo êxcluindo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizaçâo ou o acompanhamento pelo órgâo lnteressado;
f) - Nào ceder, transferir ou subcontratar, oo todo ou êm partê, o objeto dêste instrumento,
sem o conhecimênto ê a dêvida autorizaÇão expressa do Contratantei
g) - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigaçôes assumidas,
todas as condiÇôes dê habilitaÇão e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório,
apresentando ao Contratante os documentos necessários, sêmprê quê solicitado-
h) - Efetuar a execuÇão dos serwi.ços en perfeitas condiçôes, conforme especificaçÕê
loca1 constantes no Íermo de Referência e seus anexos-
i) - Náo será admitida a sut)contratação do objeto licitatór:io.

cráusúr.À DÉcrra. - DA Àr.ltsRÀçÀo E BxrrrçÃo:

de acordo

serviÇos

Este contrâto poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante
ou por acordo entre as part.es, nos casos e condj-çôes prêvistas nos Àrts. 124 a 136 e sua
extinçáo, formalmente motivada nos autos do prôcesso, assegurados o contraditório e a ampla
dêfesa, ocorrerá nas hipôteses ê disposições dos Àits. 13'l a 139, todos da Let l4-I33/2O27.
Nas alteraçôes unilaterais a que se rêfêre o inciso I, do caput do Art. 724, da Lei. 14.L33/202-L,
o Contiatado sêiá obrigado a acêitar, nas mesmas condiÇôes contratuais, acréscimos ou supressões
que se fizerên nos serviços, de até o respectivo limite fixado no Àrt. 125, do mesmo dipfoma
lega], do valor inicial atualizado do êontrato. Nênhum acráscimo ou supressào poderá exceder o
limltê êstabêlecido, salvo as suprêssôes rêsultantês de acordo celebrado entre os contratantês.

adimplêmênto das obrigaÇõês
pelo Contratantê obedecerãô,
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Por se tratar de serviço, a assinatura do terno detafhàdo de recebimento provisório,
peLas partes, quando verificado o cumprimento das exigrências de caráter técnico, até 15
dias da comunicação escrita alo Contatado- No caso do termo detalhado de recêbinênto
será emitido e assinatura pelas partes. apênas após o decurso do prazo de observaçào
que comprove o atendimênto das exigências contratuai.s, náo podendo êssê prazo set
(noventa) dias, salwo em casôs êxcêpcionais, dêvidamênte justificados.

C'.iiÚSI,IÀ DÉCITG SEGUNDà . DÀS PEIAIIDÀDES:
O Contratado será responsabil i zado administrativamente, facultada a defêsa nô praz

se dará

interessado, pelas infraÇões previstas no Àrt. 155. da têi 14.133/2021 e serão apli .I1â
forma, condiçôês, lelJras, prazos e procedimentos definidos nos Àrts. 156 a 163, do mesmo diplohâ
leqal, as seguintes sanÇõesi a - advertência aplicada êxclusivamênte pela infraçeo adÍLinistrativa
de dar causa à inê:.êcução parcial do contrato, quando não se justificar a imposiçãô de pênalidade
mais grave; b - multa de mora de 0,5? (zero vírguta cinco por cento) aplicada sobre o vaLor do
contrato, por dia dê atraso injustificado na execuçâo do ôbjêto da contiatação; c - mufta de
toz (dez por cento) soble o valor do contrato poi gualquer das infraçôes administrativas
previstas no lefeiido Àrt- 155; d - impedimento de licitar e contatar no ârntrito da Àdministraçâo
Púbfica direta e indireta do ente federativo que tive:r aplicado a sanÇâo, pelo prazo de dois
anos. aplicada ao responsável pelas infraÇões administrativas previstas nos incisos II, 1II,
Iv, v, vI e vII do caput do rêferido Art. 155, quando não se justifica! a imposição de penalidade
mals gravê; e - dêclalação de inidoneidade para Iicitar ou contratar no âmbil'o da ÀdministraÇão
Púbfica direta e indirêLa de todos os entês federativôs, pêlo prazo de cinco anos, aplicada ao
responsávêI pelas inftâções administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XIl do caput
do referido Àrt- 155, bêm como pelas infraÇóês adninistrativas prêvistas nos incisos II, III,
IV, V. VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiguem a imposiÇão de penalidadê mai.s grave
quê a sanção referida no § 4ô do refêrido Àrt. 156; f - aplicaÇão cumulada de outras sanções
previstas na Lei 14 -133 / 2021, -
Sê o valo! da multa ou indênização dêvida não for r:ecôlhido no prazo de 15 dias após a comunicação
ao Contrâtado, será automaticamente descontado da plimei!a pàrcefa do pagamênto a que o
Contratadô vier a fazêr jus, acrescido dê juros moratórios de 1g (um por cento) ao mês, ou,
guando for o caso, cobrado judicialmentê-

cli(usur.À DÉcrtaÀ rERcErRÀ - DÀ co{pENsÀÇão FnrÀNcErRÀ:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento Dos têrmos deste instrumento, e desdê quê ô Contratado
nào tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compênsaçào financêira,
devida desde a data fimite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento
da parcela. Os encargos moratórios devidos em ràzão do atraso no pagamento selão calculados com
utilização da sequinte fólmufa: EU: N x VP x I, onde: EM: encarqos morâtórios; N: número de
dias enLre a data prevista pala o pagramento e a do efetivo pagamento, VP = valor da parcelâ a
serpagaiel:índicedecompensaçàofinanceira,assimapurado:I=(Tx+100)+365,sendoTX
: percentual do IPCÀ-IBGE acumulado nos úftimos doze rneses ou, na sua fa1ta, um novo indice
adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para
a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer formà não possa mais ser utilizado,
sêrá adotado, em substituição, o que vier a sêr deteminado pela legislação então em vigor.

criíusE À DÉcruÀ Qt âRrA - Do FoRo:
Para dirj-mir as questôes decorrentes deste contrato, as partes efêqem o Foro da Comarca de
Guarablra, Estado da Paraiba.

E. por estarem
assinado pelas

TESTEMTINHÀS

dê pleno acordo, foi lavradô o presente contrato em 02 (duas) wias, o qual wai
partes e por duas testemunhas.

Duas Estradas - PB, 20 dê Janeiro de 2023.

PELO CONTRÀ

.,OYCE RElrÀIúI EELIX Ifi'IIES
Prêfeita
090 -407.504-40

PELO CONTRÀTÀDO
^sin.do 
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