
ESTÂID DÀ PÂRAÍBA
PREFEIIURA I'f,f,{ICIPAL DE DI,ÂS ESTRÂDÀs

A\rrso DE cHltl+ttitEt{To púBlrco pARA cot{TRATAçÂo ornrm
DrspEilsA No o@o712o23 LÊÍ L4.L3312O23,

A Prefeitura Municipal de Duas Estradas - PB, através da Prefeita do
MunicÍpio de Duas Estradas - PB, no uso das suas atribuÍções e com
fundamento na Lei ne L4.733/2O21, art. 75, §3s e no Decreto Municipal
ns 67 /2O22t art. 11, convoca as empresas interessadas em fonnecer o
seguinte oBJETO PoR I{ErO DE DISPENSA DE TICITAçÃO EI{ RAZÃO DO VALOR:
Contratação de empnesa especializada em serviços de coleta,
transportê, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de
Saúde do MunicÍpio de Duas Estradas - PB, durantê o exercício
financeiro de 2Q23.
PRAZO DE ENTREGA DAS PROPOSTAS2, 3L/OT/2O23.
EIiIAIL PARA ENVIO DAS PROPOSTAS : prefeituradeduasestradas. pb§gmail. con.
O termo de referência e demais informações podem ser baixados
diretamente no link disponibilÍzado logo abaixo desta publicação.

Duas Estradas - PB, 26 de laneiro de 2023.
]OYCE RENALLY FELIX NUNES

PREFEITA MUNICIPAL DE DUAS ESTMDAS - PB

CHAÍI.IAIIIEIITO PÚBLICO

PREÂIITBULO

o Írtt NIcÍPIo DE DUÀS ESTRADÂS, inscrito no CNPI sob o ne

08.787.OL2|OOO!-!O, através da PREFEITA I{UiIICIPAL, torna público que
fará contratação mediante o procedimento de DISPENSA DE LICITAçÃo,
com fundamento no art. 75, inciso If, da Lei ne 14.133/2021,

etivando a contratação do obieto adiante descrito:

oBJETo: Contratação de empresa especializada em serviços
transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de
Saúde do Município de Duas Estradas - PB, durante
financeiro de 2023.

de cofeta,
serviços de

o exercícic

RECEBIÍIiENTO DAS PROPOSTAS ,Í.É:31/O7/2O23 às 17:OO horas - HORÁRIo DE

BRASÍL]A
E -T{AIL PARA ENCAI'IINHATITEI{TO DAS PROPOSTAS:

onef eituradeduasestradas. pb@smai1. çam
Responsável (a): Central de lContato: (83) 99158-0654
Contrataçôes lttunicipais (CClil) |

@a1 ne. 14.133/202r, Decreto Municipat
oe 67t de 14 de junho de 2@22.

€"



ADICIONAIS: O edital e seus anexos encontram-se disponÍ
Iink do Diário Oficial ou poderá ser solicitado através do e-ma

REFEREI{CIA DE TEI',IPO: Para todas as referências de tempo será observado
o horáni.o de BrasÍ1ia e contados em dias úteis.

DEI[IAI'IDANTE: MUNICÍPIo DE DUAS ESTRADAS cuja Prefeita Munic
é a autoridade solicitantê e a ordenadora de despesas, util
recunsos orçamentários do referido órgão para fazer face às des

1. JUSTIFICATIVA E FUNDAIIIEI{TAçÃO:

1.1. 0 Município de Duas Estradas - PB, pessoa jurÍdica de direito
púb1ico i.nterno, tendo por finalidade exercer a representação do Poder
Executivo Municipal e exercer outras atribuições êspecialmente
designadas na Lei Orgânica do Município.
7-2- O tlunicípio de Duas Estradas - PB necessita da execução dos
serviços descritos no objeto pana a manutenÇão de suas atividades
referentes à coleta, transporte, tratamento e destinação final dos
resíduos de serviços de Saúde do Município.
1.3. Assim, o Município necessita da contrataÇão desse serviço por
se tratar de servÍços essenclais para a manutenção de suas atividades.
1.4. O processo de contratação se dará por Dispensa de Licitação, com
base no art. 75, I, da Lei Federal ne 14.133r de O1 de abril de 2O21
e pelo art. 11 do Decreto Municipal ne 67r de 14 de junho de 2022, EM

RAãO DO VALOR.

2. DESCRTçÃO DETALHADA DO OBTETO:
2.7. contratação de empresa especializada em serviços de coleta,
transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de
Saúde do Município de Duas Estradas - PB, durante o exencÍcio
financeiro de 2023.

3. OBRIGAçõES DA CONTRATADA:

a) - Executar devÍdamente os serviços descritos no objeto supracitado,
dent.o dos melhores parâmetros de qualÍdade estabelecidos para o namo

de atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos
prazos estipulados;
b) - Responsabilizar- se por todos os ônus e obrigações concernentes à
legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas
as despesas e compromissos assumidos, a qualquer títuIo, perante seus
fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c) - Manter preposto capâcitado e idôneo, âceito pelo Contratante,
quando da execução do contrato, que o repnesente integralmente em

todos os seus atos;
d) - Permitir e'Facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar
os informes e esclarecimentos solicitados;
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e) - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f) - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o
objeto deste instrumento, sêm o conhecimento e a devida autorização
expressa do Contratante;
g) - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com
as obrigaçôes assumidas, todas as condições de habifitação e
qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando
ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado;
h) Efetuan a execuÇão dos serviços em perfeitas condições, conforme
especificações, prazo e 1oca1 constantes no Termo de Referência e seus
anexos;
i) Não será admitida a subcontratação do objeto licitatónio;
j) - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vÍcios, defeitos ou incorreções resultantes de sua
execução ou de materiais nela empregados.

4. DAS OBRIGAçôES DA COilTRATAI{TE:
a) - Efetuar o pagamento relativo a execução dos serviços efetivamente
realizados, de acordo com as respectivas cIáusulas do contrato;
b) - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel
execução dos serviços contratados;
c) - Notificar o contratado sobre qualquer irregularidade encontrada
quanto à qualidade dos serviços, exercendo a mais ampla e completa
fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades
contratuais e legais;
d) - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste
contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar
e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contrataÇão
de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a

essas atribuições.

5. DA GESTÃO E FISCALIZAçÃO DA EXECUçÃO DO CONTRATO:

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

Municipal) e trabalhista da contratada;

@
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e) Manifestar-se sobre quaisquer solicitações da contratada, em
especial aquelas pertinentes a valores do contrato e prazos,
submetendo-os à autoridade competentel
f) Propor à autoridade competente., de forma motivada e fundamentada
e com base nas anotações da fiscalização contratual, a abertura de
processo administrativo para aplicação de penalidades ao contratado,
conforme previsto no contnato;
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, sobne o interesse da renovação e, em

havendo, promover a respectiva prorrogação;
i) Executar lusti'Ficativa Técnica e Estudo de Compatibilidade do
Pneço que ensejanão os ajustes e/ou renovação do contrato; e
j) Informar à área requisitante, em prazo hábi1, quando prever ou
verificar necessidade de modo promover acnéscimos, supressões e/ou
outras alterações no objeto do contrato.
5.3. A fiscalização e o acompanhamento do cumprimento das obrigaçôes
decorrentes do contrato, nos termos do artigo 117 da Lei ne 74.733/27,
será de competência do Fiscal do Contrato designado.
5.4. Compete, ainda, ao fiscal designado o cumpnimento das seguintes

obrigações:
a) Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço
e as cláusulas 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 infnações 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 istênc ias;
e) Avalian os resuLtados/objetos entregues;
f) Atestar a Nota Fiscal e o relatório de prestação dos serviços
(quantidade, modalidade de recebimento dos documentos, tanifas dos
serviços e demais informações que se fizerem necessánias);
c) Manter permanente vigilância sobne as obrigações da Contratada,
definidas nos dispositivos contratuais fundamentalmente quanto à

obsenvância dos princÍpios e preceitos consubstan c iados na Lei no
L4.133/21 e suas alteraçôes;
h) Receber e examinar as crÍticas, sugestõês e reclamações dos
usuários;
i) Relatar as ocomências que exijam a comunicação às autoridades
de fiscalização, levando ao conhecimento do poder público as

@
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imegularidades de que tenham conhecimento referentes ao serviço
prestado;
j) Intenvin na prestação do serviço, nos casos e condições
pnevistos em 1ei;
k) Zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apunar e
solucionar queixas e neclamações dos usuários, que 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 áneas delegadas a terceiros,
públicos ou privados, visando identificar e antecipan necessidades de
investimentos pâra expansão.
5.5 DA FISCALTZAçÃO E DO RECEBL,4ENTO DO OEIETO:
a) 0 objeto do presente contrato sená recebido:
a1) provisoriamente, no ato da entrega, pana verificar se está de
acordo com o exigido, e em caso negativo, a contrâtada deverá efetuar
as devidas correções imediatamente; e,
a2) definitivamente, após o pagamento, mediante termo detâlhado que
comprove o atendimento do contnato.
5.6 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a
nesponsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei.ções técnicas
ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em
correspons abilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos,
de conformidade com o art. 120 da Lei ne 14.133, de 2O2t.

6. VALOR ESTIIITADO DA CONTRATAçÂO:
6.1. R$ 12.32O,ú (Doze mil e trezentos e vinte reais);
6.2. A estimativa do valor a ser contratado inclui os serviços de mão
de obra e materiais necessários para a execução dos senviços.
6.3. O valor estimado foi obtido mediante a média das cotações de
pneços de mercado apresentados pelas empresas relacionadas no mapa de
preço.
6.4. O valon a ser pnoposto devená conter a composição dos custos dos
senviços, conforme modelo de apresentação da proposta comercial -
Anexo II deste Edital de Chamamento Púb1ico.
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 PAGAíIíENTO:

7.7- O pagamento sená efetuado na Tesouraria do Contnâtante, medi.ante
processo regular, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de tninta
dias, contados do perÍodo de adinplemento.
7.2. A nota fiscal somente será aceita se nela estiver 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;

e?
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certidão negativa de tributos municipais, estaduais e federais.

8. DOTAçÃO ORçAIIIEilTÁRIA:
8.L. Os recursos para a realização deste serviço estão previstos na
seguinte dotação orçamentária:
Recursos próprios do MunicÍpio de Duas Estradas:
07.ao - Lo.301.2007.2030 - 500 - 3.3.90.39 -o7.

9. VIGÊNCIA:
9.1. O contrâto terá vigência de 11 (onze) meses, contado a pantir da
data de sua assinatura.
9.2. o empenho de dotaçôes onçamentárias suplementâres âté o limite
do seu valor corrigido 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 podená ocorrer após o prazo de 12 (doze)
meses, a partir da data da assinatura do contrato.
70.2. A Contratada deverá pleitear o reajuste até a data da prorrogação
de prazo seguinte, sob pena de configuração de preclusão lógica.
1o.3. Parâ o reajuste será aplicado o Índice NacÍona1 de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA, fornecido pelo IBGE.
7O-4- o neajuste do preço devená ser apresentado em Fâtura/Nota fiscal
complementan. Enquanto não divulgado o índice correspondente do mês

em que 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 ACRÉSCrtrO (x., SUPRESSÂO:

11.1. No interesse da Administração do Hunicípio, o valor inicial
atualizado da contratação poderá ser aumentado ou suprimido até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento), com fundamento no art. 125
da Lei ]4.133/27.
L1.2. A Contratada fica obrigada a aceitan, nas mesmas condiçõês
licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessánias.
11.3. Nenhum acréscimo ou supnessão poderá exceder o limite
estabelecido nesta condição, exceto as supressôes resultantes de
acordo entre as partes.

12. DA APRESENTAçÃO DOS IX)CUIiIENTOS DE HABILITAçÃO:
12.1 Habilitação lurÍdica

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

a)
b)
devidamente registrado, em se tnatando de sociedades comerciais, e no

caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de
seus admin istradores .

e
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c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no PaÍs, e ato de registro ou autorização
para funcionamento expedido pelo órgão compêtente, quando a atividade
assim o exigir.
d) Inscríção do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício.
e) O contrato social e suas alterações, quando possívêl, deverão
constar a denominação social e identificação do (s) ramo (s) de
atividade (s) da emprêsa, o qual deverá ser compatível com o objeto
licitado.
f) Os proponentes que tenham como
que o apresente juntamente com a última
ou administradores.
12. 2. Regularidade FiscaL
a) Prova de inscrição no Cadastno NacÍonal de Pessoas lurídicas
no Ministério da Fazenda (CNPI).
b) Quando for o caso:
b.1) Prova de inscnição no Cadastro de Contribuinte Estaduat, reLativo
ao domicíIio ou sede do proponente, pertinente ao ramo de atividade e
compatíve1 com o objeto da presente dispensa de licitação *(no caso
de empresas dos setores do comércio, indústria e serviços de transporte
intermunicipal e interestadual).
b.2) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo
ao domicíIio ou sede do proponente, pertinente ao ramo de atividade e
compatíve1 com o objeto da presente dispensa de licitação ou Alvará
de Licença para Localização e Funcíonamento. *(no caso de êmpresas com

atividade de prestação de serviços).

c) Pnova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante
apresentação de Certidão Negativa de Débito das Contribuições
Federais, expedido pela Secretaria da Receita Federal, da sede do
proponente, ou outra equivalente, na forma da Lei.
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante
apresentação de Certidão de Regularidade FÍsca1, expedida pela
Secretaria de Estâdo da Fazenda, da sede do proponente, ou outra
equivalente, na forma da Lei.
e) Prova de regulanidade para com a Fazenda Municipal, mediantê
apresentação de Certidão Negativa de Débito, expedida pela Secretaria
I'tunicipal da Fazenda, do domicilio ou sede do proponente, ou outra
equivalente, na forma da Lei.
f) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) ou
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante apresentação
de Certidão Negativa dê Débito, demonstrando situação regular no
cumprÍmento dos encargos sociais.
g) Provâ dê regularidade perante a lustiça do Trabalho (CNDT -
certidão Negativa de Débitos Trabalhistas- Lei no 72.44o/2otL).

ato constitutivo o ESTATUTO,
ata que elegeu sua dinetoria

@
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12.3 Qualificação Econômico-Financeira
a) Certidão negativa de falência ou concordata, recuperação
judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede
do proponente.

13. DA QUALIFICAçÃO TÉCNICA:
13.1 A empresa licitante deverá apresentar atestâdo de capacidade
técnica, fornecido por pessoa jurídica de Direito Público ou de Direito
Pnivado, comprovando ter realizado atividade compatÍvel e pertinente
ao objeto da presente dispensa de licitação ou notas fiscais/empenho
que comprovem os serviços/fornecimento de atividade compatÍve1 e
pertinente ao objeto da presente dispensa de fÍcitação.
13.2 Autonização de Funcionamento da Vigilância Sanitária Estadual ou
Municipal.
13.3 Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros Militar.
13.4 Licença de Operação da SUDEi4A.

14. DAs DISPOSIçõES FIMIS:
74.7 É vedada a subcontratação parcial ou total, do objeto contratado,
não podendo a contratada transferir a outrem a sua execução.
14.2 Os casos omissos serão resolvidos pelo contratante à luz das
disposições constantes na Lei de n.q \4.133/21, dos princÍpios do
direito púbIico e, subsidiariamente, com base em outras normas
junÍdicas que sirvam ao suprimento de eventuais lacunas.
t4.3 As comunicações entre as pantes senão feitas exclusivamente por
escrito, entreguês sob protocolo ou com recibo de entrega.
t4.4 Fica eleito o Foro do Município de Guarabira - PB como único
competente para conhecimento e decisão de quaisquer questões oriundas
do presente Termo de Referência.

Duas Estradas - PB, 26 de lâneiro de 2O23.

ANEXOS AO EDITAL DE CHAMAMENTO

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

8
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AI{EXO r - ESPECTFTCAçÔES

DrspENsA No @üO712O23 LEI 14.133/2021

1.0. DO OBIETO
1.1. Constitui objeto deste Processo de Dispensa de Licitação:
Contratação de empresa especializada em serviços de coleta,
transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de
Saúde do MunicÍpio de Duas Estradas - PB, durante o exercÍcio
financeiro de 2023.

2.O. JUSTIFTCATIVA
2.1. Considenando as necessidades do ORC, tem o presente tenmo a
finalidade de definir, técnica e adequadamente, os procedimentos
necessários para viabilizar a contnatação em te1a. As carâctenísticas
e especificações do objeto ora licitado são:

crÍrco DrscRrl,ulÂçÃo u{rDADÊ euÂI{TrDÂDE p.utrr/íRro p. toÍal

gl Coleta, transportê, tratanênto por destruição 12 BMB 11 t-729,@ a2-32O,@
térmica (incineração) e destinação finâl das 200
cinzas dos rêsíduos sólidos provenientes dos litros
serviços de saúde muni.cipal- - lixo hospitalâr (25 Lg)
ataavés de bombonã de 2gO litros. lrês

Total 72.120,OO

3.O. OBRIGAçÔES OO CONTMTATX)
3.1. Executar devidamente os serviços descritos no objeto supracitado,
dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos parâ o ramo
de atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos
prazos estipulados;
3.2. Responsabilizar - se por todos os ônus e obnigações concernentes à
legislação fiscal, civil, tnibutária e trabalhista, bem como por todas
as despesas e compromissos assumidos., a qualquer tÍtu1o, perante seus
fornecedores ou terceiros em nazão da execução do objeto contrâtado;
3.3. Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante,
quando da execução do contrato, que o represente integralnente em

todos os seus atos;
3.4. Permitir e facilitan a fiscalização do Contratante devendo prestar
os informes e escLarecimentos solicitados;
3.5. Será responsáve1 pelos danos causados diretamente ao Contratante
ou a tenceinos, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do
contrato, não excluindo ou reduzindo essa respon sabi lidade a
fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão intenessado;
3.6. Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o
objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização
expressa do Contratante;
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3.7. manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com

as obrÍgações assumidâs, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando
ao Contratante os documentos necessários, sempre que soLicitado;
3.8. Efetuar a execução dos serviços em perfeitas condições, conforme
especificações, prazo e loca1 constantes no Termo de Refêrência e seus
anexos;
3.9. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório;
3.10. Reparar, corrigir, removêr, reconstruir ou substituir, a suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vÍcios, defeitos ou incorneções resultantes de sua
execução ou de materiais nela empregados.

4.O. DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREçOS

4.1. Havendo proposta com valor para o respectivo item relacionado no
Anexo I - Termo de Referência - Especificações, na coluna código:
4.1.1. Superior ao estimado pelo ORC, o item será desconsiderado; ou
4.1.2. Com indícios que conduzam a uma presunção relatÍva de
inexequibilidade, em ta1 situação, não sendo possÍveI a imediata
confirmação, poderá ser dada ao licitante a oportunidade de demonstrar
a sua exequibilidade, sendo-lhe facultado o prazo de o3 (três) dias
úteis para comprovar a viabilidade dos preços, sob pena de
desconsideração 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 dispensa - Valor de Referência -, que representa o somatório
total dos preços reLacionados na respectiva planilha dos serviços a

serem executados, referente ao correspondente item, está acima
indicado.

5.O. I(XTELO DA PROPIoSTA

5.1. É parte integrante deste Edital de Chamamento Público o modelo
de proposta de preços correspondente, podendo o IÍcitante apresenter
a sua proposta no próprio modelo fornecido, desde que seja devidamente
preenchido, conforme faculta o instrumento convocatório - Anexo Ir'
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ESTADO DÀ PÀRÂÍBÂ
PREFEITURA }TTIICIPAL DE DT'AS ESTMDAS

AI{EXO IT - ilODELO DE PROFOSTA

DISPENSA No ge9€7/2023 LEt L4.L33129.27

PROPOSTA

REF.: DISPENSA No W4/2923 LÉT. L4.L3312O21

OBIETO: Contratação de empresa especializada em servi.ços de coleta,
transportê, tratamento e destinação final dos resÍduos de serviços de
Saúde do Município de Duas Estradas - PB, durante o exercÍcio
financeino de 2023 -

PROPONENTE:

Prezados
epígrafe,

cóorGo

Ol Coletà, transporte, tràtaBento poa dêstruição téroica 12 BMB
(incineração) e destinação final das cinzas dos resÍduos sólidos 200 fitros
provenientes dos serviços de saúde nunicipal - lixo hospitalar {25 kg)
através de boítbona dê 2oo Iitros Mês

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$

PRAZO: 11 (onze) meses.

PAGMENTO: Após 30 (trinta) dias.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

ResponsáveI

Senhores, nos termos do processo de dispensa de Licitação em

apresentamos proposta conforme abaixo:

DrscRrltrMçÂo QUAiITIDAÍ'E

11

dede

CNP]
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ÂI{EXO ITI -

DISPENSA N9

ÊSTÂID DA PÀNAÍBA
PREFEITURÂ IT,T{ICIPAL DE DI'Às ESTR'IDAs

I4INUTÂ tx) CONTRATO

o@o7120.23 LEI No 14.137/2021

CoNTRATO No ..../...

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAIVI A
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS E

. ., PARA EXECUçÃO DE SERVIçO CONFORHE

DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORÍ{A ABAIXO:

Pelo pnesente instrumento partÍcuIar de contrato, de um lado PREFEITURA
IIiIUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS - Rua do Comércio, 23 - Centro - Duas
Estradâs - PB, CNPI ne 08.787.O72/OOO7-7O, neste ato representada pela
Pnefeita loyce Renally Fe1ix Nunes, Brasi-Ieira, Solteira, Funcionaria
Publica, nesidente e domicifiada na Fazenda São Francisco, SN - zona
Runal - Duas Estnadas - PB, CPF nc O9O.4O7.584-40, Carteira de
Identidade ne 3.57O.572 SSP, doravante simplesmente CONTRATANT, e do
outro lado . - ..., CNPI
ne ........,, neste ato representado por .... nesidente e domicifiado
na .... .r CPF ne

. ,, Canteira de Identidade ns donavante simplesmente
CoNTRATADO, decidiram âs pantes contratantes assinar o presente
contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condiçôes seguintes:

CLÁUSULA PRII{EIRA - DOS FUilDAIIIEITITOS:

Este contrato decorre dâ Dispensa de Licitação ne OOOOT /2023,
pnocessada nos tenmos da Lei no 74.L33/2021; Decreto Municipal n"
67 /2O22t e legislação pertinente, consideradas as alterações
posteriores das referidas normas, às quais os contratantes estão
sujeitos como também às cláusulas deste contrato.

CLÁUSULA SEGUI'IDA - DO OB]EÍO:
O presente contrâto, tem por objeto: Contratação de empresa
especializada em serviÇos de coleta, transporte, tratamento e

destinação final dos nesíduos de serviços de Saúde do Município de

Duas Estradas - PB, durante o exercício financeiro de 2023 -

o serviço deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições
expressas neste instrumento, proposta apresentada, especificações
técnicas corres pondentes, processo de Dispensa de Licitação nq

aoogT /2021 Lei n" 14.133/2O21 e instruções do Contratante, documentos
esses que ficam fazendo pantes integrantes do presente contrato,
independente de transcrição; e sob o regime de empneitada por preço
unitário.

CLÁUSULA TERCEIRA - [x) VALOR E PREçOS:

t2



ESTÂII DA PARÂÍBA
PREFEITURA I.['{TCXPAL OE tX,,ÀS ESTR,'II'As

O valor total deste contnato, a base do preço proposto, é de R$ . ..
(...).
Representado por: ... x R$ ...

cLÁusuLA QUÂRIA - DO REAIUSTA!,IENTO Eil SEÍr|TIDO ESTRITO:
Os preços contratados são fj.xos e irreajustáveis no prazo de um ano.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do
Contratado, os preços poderão sofrer neajuste após o interregno de um

ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA-IBGE acumuLado,
tomando-se por base o mês do orçamento estimado, exclusivamente para
as obrigaÇões iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
Nos neajustes subsêquentes ao primeiro, o internegno mÍnimo de um ano
será contado a partir dos efeitos financeiros do ú1timo neajuste.
No caso de atraso ou não divulgação do Índice de reajustamento, o
Contratante pagará ao Contnatado a impontância calculada pela última
variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo
seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a

apresentar memónia de cáIculo referente ao neajustamento de preços do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.
Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste sená,
obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o índice estabelecido pana neajustamento venha a ser extinto ou
de qualquer forma não possa mais sen utilizado, sená adotado, em

substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em

vigor.
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes
elegerão novo Índice oficial, para reajustamento do preço do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.
O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.
0 prazo para resposta ao pedido de restabeLecimento do equilíbrio
econômico-financeiro, quando for o caso, será de até 1(um) mês.,

contado da data do fornecimento da documentação comprobatória do fato
impnevisÍvel ou previsÍvel de consequência incalculáve1, observadas
as disposições dos Arts. 124 a 136, da Lei !4.733/27

CLÁUSULA QUINTA . DA DOTAçÃO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do
orçamento vigente:
Recursos Próprios do Município de Duas Estradas:
07 -oo - 70.107.200a.2030 - Sao - 3.3.90.39.OL.

CLÁUSULA SEXTA . DO PAGAIiIENTO:

O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância
às normas e pnocedimentos adotados pelo Contratante, bem como as
disposições dos Arts. 741 a 146 da Lei 74.733/27; da seguinte
maneira: Para ocorren no prazo de trinta dias, contados do perÍodo de
adimplemento.

13



PRGFETT,RÂ i]i?:ril.'â:Til, E'TRADA'

CLÁUSULA sÉTIilA - Dos PRAzos E DA VIGÊNCIA:
os prazos máximos de inÍcio de etapas de execução e de conclusão do
objeto ora contratado, que admitem prorrogação nas condições e
hipóteses previstas na Lei 14.133/2027, estão abaixo indicados e serão
considerados da assinatura do Contrato:
a - fnício: fmediato;
b - Conclusão: 11 (onze) meses.
A vigência do presente contrato será determinada: 11 (onze) meses,
considerada da data de sua assinatura; podendo ser prorrogada, nas
hipóteses e nos tenmos dos Arts. !O5 a t!4, da Lei f4.!33/2L.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAçõES DO CONTRATANTE:

a) - Efetuar o pagamento relativo a execução dos serviços efetivamente
realizados, de acordo com as respectivas cIáusulas do contrato;
b) - Proporcionar ao contratado todos os meios necessánios para a fiel
execução dos serviços contratados;
c) - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada
quanto à qualidade dos serviços, exercendo a mais ampla e completa
fiscalização, o que não exime o Contratado de suas respon s abil idades
contratuais e legais;
d) - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste
contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar
e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação
de terceinos para assistência e subsídio de informaçôes pertinentes a

essas atribuições.

CLÁUSULA NOI{A - DAS OBRIGAçÕES TD COIITTRATADO:

a) - Executar devidamente os serviços descritos no objeto supnacitado,
dentro dos melhones parâmetros de qualidade estabelecidos pana o ramo
de atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos
pnazos estipulados;
b) - Responsa bifiza r - se por todos os ônus e obrigaçôes concennentes à

legislação fiscal, civi1, tributária e tnabalhista, bem como por todas
as despesas e compromissos assumidos, a qualquer tÍtulo, penante seus
fornecedores ou tenceiros em razão da execução do objeto contratado;
c) - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante,
quando da execução do contrato, que o represente integralmente em

todos os seus atos;
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar
os informes e esclarecimentos solicitados;
e) - Será nesponsável pelos danos causados diretamente ao Contratante
ou ã terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do

contrato, não excluindo ou neduzindo essa responsabilidade a

fiscalização ou o acompânhamento pelo óngão intenessado;

14
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pREF€rruRÂ iJffirli.tâl ãff E'TRADÂ'

f) - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o
objeto deste instrumênto, sem o conhecimento e a devida autonização
expressa do Contratante;
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 Contnatante os documentos necessários, sempre que soficitado.
h) Efetuar a execução dos serviços em perfeitas condições, confonme
especificaçôes, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus
anexos.
i) Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório;
j) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vÍcios, defeitos ou incorreçôes resultantes de sua
execução ou de materiais nela empregados.

cLÁUsULÂ DÉcIÍ.rÂ . DA ALTERAçÂo r exrrnçÃo:
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa,
unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos
casos e condições previstas nos Arts. 724 a 136 e sua extinção,
formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o
contraditónio e a ampla defesa, ocorrerá nas hipóteses e disposições
dos Ants. 737 a 739, todos da Lei L4.733/27
Nas alteraçôes unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do
A?t. L24, da Lei !4.!33/21, o Contnatado será obrigado a aceitar, nas
mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem
nos serviços, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo

diploma legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum

acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as
supressões resuLtantes de acondo cefebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCITTA PRIIiIEIRA - DO RECEBIilENTO:
Executada a presente contratação e observadas as condições de
adimplemento das obrigações pactuadas, os procedimentos e condições
para receben o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o
caso, às disposições do Art. 74O, da Lei 74.133/21.
Por se tratar de serviço, a assinatura do termo detalhado de
necebimento provisório, se dará pelas partes, quando verificado o
cumprimento das exigências de caráten técnico, até 15 (quinze) dias
da comunicação escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de
necebimento definitivo, sená emitido e assinatura pelas partes, apenas
após o decurso do prazo de observação ou vistoria, que comprove o
atendimento das exigências contratuais, não podendo esse prazo ser
superior â 90 (noventa) dias, saLvo em casos excepcionais, devidamente
justificados.

CLÁUSULA DÉCI}iA SEGUI{DA - DAS PEiIALIDATTES:

15
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EsTÂDO DÂ PÂRÁÍBA
PREFEIIURÁ TIflICIPAL DE ÍX'À5 ESTRÂDAS

O Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a
defesa no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no
Art. 155, da Lei 1,4.133 /2L e serão aplicadas, na .forma, condições,
negras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo
diploma lega1, as seguintes sanções: a - advertência aplicada
exclusivamente pela infração administrativa de dar causa à inexecução
parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penali.dade
mais grave; b - multa de mora de O,5% (zero vÍrgu1a cinco por cento)
aplicada sobre o valon do contrato, por dia de atraso injustificado
na execução do objeto da contratação; c - multa de 70% (dez pon cento)
sobre o valor do contrato por qualquer das infrações administrativas
previstas no referido Art. 155; d - impedimento de licitar e contatar
no âmbito da Administração Púb1ica direta e indireta do ente federativo
que tiver aplicado a sanção, pelo prazo de dois anos, aplicada ao
responsável pelas infnações administrativas previstas nos incisos II,
III, IV, V, VI e VfI do caput do referido Ant. 155, quando não se
justificar a imposição de penalidade mais grave; e - declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administnação
Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
de cinco anos, aplicada ao responsável pelas infnações admÍnistnativas
previstas nos incisos VIIf, IX, X, XI e XII do caput do referido Ant.
155, bem como pelas infraçôes administrativâs previstas nos incisos
ff, III, IV, V, Vf e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a
imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4e do
neferido Art. 156; f - aplicação cumulada de outras sanções previstas
na Lei L4.t33/21.
Se o valor da multa ou indenização devida não fon recolhido no prazo
de 15 dias após a comunicação ao Contnatado, sená automâticamente
descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contnatado vier a
fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês,
ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIüA TERCEIRA - DA coüIPENSAçÃo FINANCEIRA:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste
instrumento, e desde que o Contratado não tenha concornido de alguma
forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida
desde a data limite fixada para o pagamento até a datâ correspondente
ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratónios devidos em

razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da
seguinte fórmula: EM = N x VP x I, onde: EM = encargos morâtórios; N

= número de dias entre a dâta prevista para o pagamento e a do efetivo
pagâmento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação
financeira, assim apurado' 1 = (TX + tOO) + 365, sendo TX = percentual
do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um

novo Índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese
do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a
ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será
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EsTÂIX' OÀ PARAiBA
PRÊFEITURÂ ITflICIPÂL DE DT.IAS ESTRÀDAS

adotado, em substituição, o que vier a ser detenminado pela legislação
então em vigor.

cLÁusuLA DÉcÍ,tA QTJARTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem
o Foro da Comarca de Guarabira - PB.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02
(duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

TESTEMUNHAS PELO CONTRAÍANTE

PELO CONTRATADO

17
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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS
Criado pela Lei Municipal n" 42/2O0O, de 21 de dezembro de 2000.

Dlas EstradaVPB 27 de laneio de 202f

AVISO DE CHAÍiIÀI{ENTO PÚBLICO PARA CONTRATAçÃO DIRETA
DISPENSA No OgOgT/2023 LEÍ t4.133/2O27

A Prefeitura Municipal de Duas Estradas - PB, através da Prefeita do
Município de Duas Estradas - PB, no uso das suas atribuições e com
fundamento na Lei ne 74.a33/2O21, art. 75, §3e e no Decreto Municipal
ne 67 /2A22, art. 11, convoca as empnesas interessadas em fornecer o
seguinte oBlETo PoR lrtEro DE DTSPENSA DE LTCTTAçÀO EÍ,r RAZÃO DO VALOR:
Contratação de empnêsa especializada em serviços de coleta,
transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços
de Saúde do lilunicÍpio de Duas Estradas - PB, durante o exercício
financeiro de 2023 -

PRAZO DE ENTREGA DAS PROPOSTAS. 3UOU2O23.
EÍ.lAIt PARA EiMO DAS PRoPosTAs : pref eituradeduasestradas. pb§gmail. com.
O termo de referência e demais informações podem ser baixados
diretamente no link disponibilizado logo abaixo desta publicação.

Duas Estradas - PB, 26 de laneiro de 2023.
]OYCE RENALLY FELIX NUNES

PREFEITA MUNICIPAL DE DUAS ESTMDAS - PB

Link para baixar Edital:
https : / /www. dua sest nada s . pb. gov 

" b n,/ed ital/ ed it a1- de- c hamamento -

publico - d isp ensa- n - OOAO7 - 2023 -leí- n-74-133 -2A2I/

Rua do comércio, 23, centro, Duas Êstrddas/PB - CEP: 58-265-000
Tel: (83) 3265 1O3O - E-mail: prefeitura@duasestradas.pb-gov.br
CNPJ: Oa.787.01210001-10


