
ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
CNPJ N° 06.089.668/0001-33 unicef^

A Senhora

Thuany Costa de Sá Gomes
Secretária Municipal de Administração.
São João dos Patos/MA.

FOLHA n°_3ê

Ruprida

Senhora Secretária,

Informamos a vossa senhoria que realizamos reunião, com a presença dos
secretários municip^s,.diretores.de-departamento.e-Departamento,de-Compras, a qual teve
como pauta a ejaboraçãq do Termo-de Referência,, onde, o mesmo possui a avaliação do
custo pela admiriistraçao: diante de orçamento detalhado," definição-dos métodos, estratégia
de suprimento, valor estimado' em planilhas de acordo; com o preço de mercado, critério de
aceitação do objeto, deveres dO' contratado, e .do contratante, procedimentos cie fiscalização
e gerenciamentà do, contrato, prazo de execuçao^e sanções. Visando o Registro de Preços
para a Aquisição de Combustíveisjé lubrificantes),para atender as necéssidades das
diversas secretarias dp-Munic[piqlderSâo"Joãpdo"s:Pá^^ para-o.exercícioide 2021.

IDiánte'̂ do;;éxpoptoi sòlicjtamos;^a. vossir.senfi^
responsável pelas- licitaçõeV^Hesta' PréfeituraKMunicipaiyí^-aVlihsta e
processo licitátório visando a.éfetivação'daTutúra^òontrataçãd ora pretendida. ;

i íf^ _ 1 • !
^ ^ T: Jí Ut ' I
INa certeza do pronto atendimento ,.a'. ,estaJsòlícitação, reiteramos nossos

sinceros votos de apreço. \\\\ í'''

ao setor

abertura de

i,

/'"''S (•'•» -ÀVsÜ J ' ' L• " - -i
'\yQ% São João,.dos Pátps.(MA), em:12 dejaneiro

(.''VHXiQusiavo^Cai^^áiho^SHya/-;^ , >
'̂Chefe^Dep^rtamento^d^^ . ' • !

, yo, • j
Ges^ka Raflégia Lima Sóusa /

Secretária.Municipal déÁssIstência Social ^ •
Portaria 010/2021 "• • /

Marianna L

SecretáriacMiinidpaí-di
Portaria n® 002/2021

s Teixeira

ucaçâo

iira Lima
micípai de Saúde

fan® 007/2021

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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1. DO OBJETO

ESTADO DOMARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJN° 06.089.668/0001-33

TERMO DE REFERÊNCIA
FOLHA n°

Rubrica

1.1. Registro de Preços para a Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes para atender as necessidades das
diversas secretarias do Município de São João dos Patos/MA para o exercício de 2021, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

COTA RESERVADA PARA ME E EPP

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTI. V. UNIT. V. TOTAL

1 DieseiSlO i Litro .55000 •V;- RSÂ06 RS223.300,00

2 Gasolina Comum' •• , - " ' . Litro • • 16000". •y. RS 5,26 RS 84.160,00

• 3

Aditivo Aria jZOits'- Agente Rédutor dej;Líquidò Autòmotiyc;
solução de uréia automotiva e água dérnineraiizada a 32,5%^ém'
massa

Ünd . - 136

: \ -}
4 R$ 68,43

- ^ ^ * 1
!

RS9.306,48

4

Aditivo parairadíador - Isento de aminas, fósfàtosi>siiÍcatos-e'
boratos. - Orgânico Còhcéntrado - Produto', •ecologicamente;
correto - Biddegradáve!^- Matéria prjm'̂ de'fpntes*'rêno^^
Produzido corff,água desmin^,Hzáda> CdVjF -Vida útil:Topg
Life- Unha leve -4 anos qireo.OOOkniVuriiía pesada--Até 2anos:
ou 120.000krn- Máquihas'ágrícplàs"e motores estacionámos- Até;
2anos ou 12.b00h - Pront^Parà üsd.V ~

.. Und .

pí
A''.:24o^ví'

'i'
i ! -'"V '

:r/

. iy, . 1

:^*"yR$;47,36

1
RS 11.366,40

5 SAE 40W CFi;urbd.MInèral 11 •UV A Und.'/ //•24P. .,f','RS 45,67 RS 10.960,80
6 Filtro decombustível PEC 3021 ,i'o ; uv Ünd4í-- ,V 64'- : ' RSfl23',78 RS 7.921,92

7 Filtro de combustível Ph 2966 í/iU- ••"•-'ünâ' j; / / 240 ' . = RS29,30 RS7.032,00
8 Filtro de combustível PSC.72/2 '̂) ?-j PT;", —r-- - • - :,r "Undr^i -1:240' 4RS27,83 RS 6.679,20

9 Filtro de comiDustível PSC 998j; \ \\ \ -Ví, >•.. ; .' '. ' / •136 ' -R$ 74,32 RS 10.107,52
10 Filtro de combustível PSD 530/1^^ • .A, ff 'Ünáff/ ^r3^3f • ;-^ R$ 62,33 RS 8.476,88
11 Filtro de combustível.PSD98o7í\r>. V' ^ Undf/ . í -R$127,68 RS 8.171,52

12 Filtro de combustível PSL327 , - J.-^UridAy / -136 . RS 57,09 RS 7.764,24

13 Filtro de óieoiPEL2002- •. - {O t^Ünd '/•{ í *136 . 4 ,RS 52,08 RS 7.082,88

14 Filtro lubrificante.PSL 280 " 'T'. ' luhdV Í36 - - ' RS59,38 RS8.075,68
15 Filtro lubrificantè PSL 283 ' "*"Und- 136 ' ViRSi72,08 RS9.802,88

16 Filtro PSL 55 Und - 240 , . ' -RS24,04 RS 5.769,60
17 Filtro PSL 619'-- -/ Urid ' • .240 ' • 'í R$-29,78 RS 7.147,20

18 Fluido de freio SOOmi; ' > . . . ' " . /, Ünd 240 - .ARS 23,16 RS 5.558,40

19 Graxa lOKG j • ,' ••Und' . ^ 56 - ...-RS 174,39 RS 9.765,84
20 Lubrificante extra turbo 15w40 20its Und 56 RS29,88 RS 1.673,28
21 Lubrificantes 68 de 20 Its Und 56 RS358,81 RS20.093,36
22 Óleo Semissintético 10W30 Und 240 RS 46,22 RS11.092,80
23 Óleo Semissintético 10w40 Und 240 RS37,25 RS 8.940,00
24 Óleo 2 temposSOOmi Und 240 RS 18,12 RS 4.348,80
25 Oleo de Motor 20w50 IL Und 240 RS30,40 RS 7.296,00

26 Óleo 5w30 IL Und 240 RS 39,43 RS 9.463,20
27 Óleo GL140IL Und 240 RS28,98 RS 6.955,20
28 Óleo GL140 20L Und 56 ^ RS 401,29 RS 22.472,24
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

29 Óleo Hidráulico ATF Und 240 R$3 M8 R$8^!^0
30 Óleo Lubrificante 15w40 11 Und 240 R$3 !,81

31 Óleo Lubrificante 3L Und 136 R$ 11 i,59 RjTSf856,24
32 Óleo Lubrificante 5w40 IL Und 240 R$4

,

R5 lL9ii,20

33 Óleo Lubrificante 90 - 20L Und 56 R$ 397,27 R$ 22.247,12

TOTAL R$ 607.596,48

COTA RESERVADA PARA AMPLA PARTICIPAÇAO

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTI. V. UNIT. V. TOTAL

34 DieselSlU .• - ^Litrõ ^ "165000"'" r"TR$'4,06 R$ 669.900,00

35 Gasolina Comurn-'' •" • ^ ; Litro 48000 - R$ 5,26 R$ 252.480,00

/., ' ^ . TOTAL' ! R$ 922.380,00

; . • - • .. . • - f • ; V •
1, • 'TOTAL'. ' " ' , : J R$ 1.529.976,48

r i-r» "C" " S... . • / i
Obs: As estimativas de qúantidádê constituem mera prêvisão dimensionada, e serve somente como referencia

para elaboração da. propqsta;não-estando-a CONTRATANTE obrigada,.a_realizá-las-em sua totalidade, não
cabendo a CONTRATADÀ'o;•Birèito,^dé''pieitear qualquer tipo de^repa'raçãó"e '̂ü indenização. Portanto, a
CONTRATANTE se reserva ao dirèito'de; a seu critério, utilizar ou não as quantidades previstas.'

i - • 'l
Í , \\ ) i-• .. ..i :

' ' ' L- 'consumo; individualizadas,'•'do "órgão 'gerenciador e órgão(s)
lo;:,—-• • —"'V i • " i

1.1.1. Estimativas de e entidade(s)

participante(s). •

Órgão Gerenciador: Secretária MunicIpárdeAdmInistração , ''Á' ) 1í" • . - 1

iTEM ' UNIDADE ' QUANTI.

1 DieselSlO A- --7;-'V,7^ Litro 80000

2 Gasolina Comurn " '• .. Litro 24000

3
Aditivo'Arla 20lts - Agente'"Redutor;dè.Líquido. Autornotivo^-splução-dé uréia'
automotiva eágua dernineralizaàa-^32,5% em massaVT' - - j Und 40

4

Aditivo) para radiador - lsento'-dé-ámi"nas,7-fosfatos,-;siíicatos'•e^boratos. -
Orgânico - Concentrado - Produto ecologicamente" c'orrétq~-7'Biodegradável -
Matéria; primá de, fontes .renováveis -..Produzido 7óm água desmineralizáda -
Cor: Rob- Vjda útil: Lpng Lifè - Untíaíleve -4 ânos'cu 60,p00km - Llnha^pesada
- Até 2 ahòs ou 120.000km - Máquinas agrícolase rnotores estácionários.- Até
2 anos ou 12.000h -Pronto Pará Uso.

. Und ', 40

5 SAE40WCFTurboMinerállL . . ' , ' " Und 40

6 Filtro dè"co'fhbustível PEC 3021 Und 16

7 Filtro de combustível Ph 2966 Und 40

8 Filtro de combustível PSC72/2 Und 40

9 Filtro de combustível PSC 998 Und 40

10 Filtro de combustível PSD 530/1 Und 40

11 Filtro de combustível PSD980/1 Und 16

12 Filtro de combustível PSL 327 Und 40

13 Filtro de óleo PEL2002 Und 40

14 Filtro lubrificante PSL 280 Und 40
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

FOT.HAn®

15 Filtro lubrificante PSL 283 Und 40 ^
16 Filtro PSL 55 Und 4Qíbri5a
17 Filtro PSL 619 Und 40

18 Fluido de freio 500ml Und 4U

19 Graxa lOKG Und 16

20 Lubrificante extra turbo 15w40 20lts Und 16

21 Lubrificantes 68 de 20 Its Und 16

22 Óleo Semissintético 10W30 Und 40

23 Óleo Semissintético 10w40 Und 40

24 üleo 2 tempos^SOOml ' . ' - "Und"- ' 40

25 Oleo de Motor 20w50 IL ' , ' l' - ' Ü.nd • 40

26 Óleo5w3blL ' \ - , ' • Und 40

27 ÓleoGL''140IL ' • - " , Und 40

28 ÓleoGL'1402ÒL ' ' - • À . • Und 8

29 Óleo Hiclráulico ATF • -• ,Ünd 40

30 Óleo Lubrificante 15w40 IL . (';/'-'•-.V . Und '• 40

31 Óleo Lubrificante\3l'"-'̂ ^s„•;;'•^, /f,;-* Cli!.- • \V--Ünd •. 40

32 Óleo Lubrificante SwííOlL '\v' K - - Vv / /Vi K'"-- yj Un"d "_ 40

33 Óleo Lubrificante 90-20l)]:^--..[\V '/ ~ /yj,''. ' Und 8

< •••• -VV '..'/Vi V
* { . V • V » 1 V i

I.V —-s
Órgão Participante: Secretaria Munícipal.de'Edücaçâo li// .\

ITEM 1 V • .-^ihrvVDESCRiçÃo—• UNIDADE QUANTI.

1 DieselSlpV; "- iiíV \V"r. '• • .í.C/';. • • • •Litro 64000

2 Gasolina Comum , (f-Zv fjí-i Litro' 16000

3
AditIvOj Ária' 2ÒltsAgente-.Rèàuto^^dè^ Líquido Autómptivó,^solução'"d^uréia
automotiva eágua demineràlliaâà'ab2j5%,em massà Und 1

^ i
40

4

Aditivo^para radíador 7isento de.àrninas,fpsfatos,.silicatos|e'bóra,tos7'7 Orgânico
- Concentrado - Produto ''̂ ecplogicârnente\correto''-;Biodegra'dáve!''T'Matéria
prima dé fontes renováveis - Pròduzido-com^ágüa'"desn^nerálÍzadà - Cor: Rosa -
Vida útil: Long Life -linha ieve t 4 anôsbu'60\00bkm --Unhá pesada - Até 2anos
ou 120'.000km - Máquinas agrícolas e motores. Vstacjpnários T-, Até 2 anos ou
12.000h-• Pronto Para Usp,. " ' ^ Vi

-

•

Und' 80

5 SAE40W.CF.Turbo Mitieral ÍL ^ - " '..Urid/ 80

6 Filtro de combustível PEC3021 Und 16

7 Filtro dé.combustível.Ph 2966. \ ' Und 80

8 Filtro de combustível PSC 72/2 Und 80

9 Filtro de combustível PSC 998 Und 40

10 Filtro de combustível PSD 530/1 Und 40

11 Filtro de combustível PSD 980/1 Und 16

12 Filtro de combustível PSL 327 Und 40

13 Filtro deóieoPEL 2002 Und 40

14 Filtro lubrificante PSL 280 Und 40

15 Filtro lubrificante PSL 283 Und 40

16 Filtro PSL 55 Und 80
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Filtro PSL619

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
CNPJN° 06.089.668/0001-33

Fluido de freio SOOmI

Graxa lOKG

Lubrificante extra turbo 15w40 20lts

Lubrificantes 68 de 20 Its

Óleo Semissintético 10W30

Óleo Semissintético 10w40

Óleo 2 tempos SOOmI

Oleo de Motor 20w50 IL

Und

Und

Und

Und

Und

Und

Und

Und

Und

Óleo5w301L "ÜrTd"]

ÓleoGL140'lL'

Óleo GL140 20L

Óleo Hidráulico ATF

Óleo Lubriflcante'l5w40 IL

Óleo Lubrifícante 3L

Óleo Lubrificante 5w40 Tl " v, •; 1

Óleo LulDrlficantésp^^^^dL^t:^^

: ^ A...„
fc v

"-v
•_ . "X -.N. ••

fí/ :
, -'"-v ' V •' • • ! "";x'Cx''

Und

Und

Und

Und

Und

Und -!

Und

16

80

80

80

80

80

80

16

80

80

40

80

16

órgão Participante: Secretaria Municipal deSaúde'r—5,-À'^-s V'K.' ' ^ \
ITEM . DESCRIÇÃO í \-V'x UNIDADE QUANTI.

1 DIeselSlO • '[-J-' ' Litro 1 68000

2 Gasolina Comurn ----- - Litro 1 12000

3
Aditivo Arlá 20lts - AgentèiReàutor*de Líquido. Autornotivo;^spluçãp,'de uréia
automotÍva é_águá'déni|heralÍzadà;a!32,5% em"massa.V fjí ".-Und ' 40

4

Aditivo para radIador--:;isehtò^de^amihãs;f6sfàtos, siliçatòs^elíoratosiV^Oj-gârilco
- Concentrado - PròdutóJ"-ecologicamente correto'- Bio'degradável .-/Matéria
prima de fontes renováveís-;úProdúzÍdq cptif^água^desmlnerallzada'̂ - Co'r: Rosa -
Vida útil: Long Llfe -Unha íéve"7p4 anos ou.60..0ÒbkmVLinhá-pesâdâ'""Àté 2anos
ou 120.000km - Máquinas agfícòíás.e mòtóres.iestaclqhários ^té'2 anos oü
12.000h- Pronto Para Uso. - .í'? v-1" • -•X •

1

1

' - Und !

'x -i

80

5 SAE 40W CF Turbo Mineral IL ' . .\;x'r •' Únd 80

6 Filtro décombustíveliPEC 3021 ' . . ' " •- .'• x- - - Und i 16

7 Filtro de combustível Rh 2966 ' Und; 80

8 Filtro dé combustívelPSC72/2 ' . • Un'd 80

9 Filtro de.combustívelrPSC 998...1 ' Und 40

10 Filtro de combustível PSD 530/1 Und 40

11 Filtro de combustível PSD 980/1 Und 16

12 Filtro de combustível PSL 327 Und 40

13 Filtro de óleo PEL 2002 Und 40

14 Filtro lubrificante PSL 280 Und 40

15 Filtro lubrifícante PSL 283 Und 40

16 Filtro PSL 55 Und 80

17 Filtro PSL 619 Und 80

18 Fluido de freio 5G0ml Upd 80

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
CNPJN° 06.089.668/0001-33

Graxa lOKG

Lubrificante extra turbo I5w40 201ts

Lubrificantes 68 de 20 Its

Óleo Semissintéticc 10W30

Óleo Semissintético 10w40

Óleo2 tempos SOOmI

Óleo de Motor 20w50 IL

Óleo 5w30 IL

Óleo GL140 IL

Óleo GL140 20L-^

Óleo Hidráulico ATF

Óleo Lubrificanteil5w40 IL -

Óleo Lubrificante 3L

Óleo Lubrificante 5w40 IL O.---

Óleo Lubrificante 90 - 20L

FOLHAn
Und

Und

Und

Und

Und 80

Und 80

Und 80

Und 80

Und 80

'UrTd"' 16

Und 80

•Und 80

'Und -! 40

Und ! 80

Und 16

órgãoParticipante: Secretarla'Munlcipa[dè Assistência Social j' ^

iTEM i ' • xPESCRIçãò^--,•: 'Vw: ' ünídáde QUANTI.

1 DieselSlO;, • , yy ' Litro j 8000

2 Gasolina Comum | • Litroj 12000

3
Aditivo Afia ZOits,- Agente'Redutor'de'Líquido Autòmbtivò/solüção de uréia
automotiva s água derninerallzada-a 32,5%em massa'-"----— i -

!

Undi
. , 1

16

4

Aditivo para radiador- Isento dé amjnas, fosfatos,-silicatos e^boratos.^pprgâníço
- Concentrado -'Pròduto^écologjcámentè correto r.Biodegradáyel -Matéria;prlma'
de fontes renováveis; P/ròduzido"^com' água desmineralizada /çpr: Rqsã -Vida útil:
Long l!ife - Llhhã levè':?^^^anos ou''60'000^^ Unha! pesada j^Atey^^lânòs òu
120.000km •; Máquinas agrícolas^e^òto^s^estáciohárioí-Até'2'ánps'òu'12.000h
- Pronto. Para Uso. ' "V-, v-

' / Und 40

5 SAE 4qvv CFTurbò_Minerai í í} ' i ^. . Und 40

6 Filtro deçòmbustíveÍ PEC3021' \ 'Utíd 16

7 Filtro dexombustível Ph:2966 /' '\V,-''V- " - . V; ^. 'vUndi .40

8 Filtro de combustívelP.SC 72/2 ; ^ -- ^Uhd'í 40

9 Filtro de combustível PSC 998-, • - - . % . . ' ' , ''-1 - Und 16

10 Filtro de combustível PSD 530/1 , ' - , yhd 16

11 Filtro de combustível PSD 980/1 Und 16

12 Filtro de combustível PSL 327 Und 16

13 Filtro de óleo PEL2002 Und 16

14 Filtro lubrificante PSL 280 Und 16

15 Filtro lubrificante PSL 283 Und 16

16 Filtro PSL 55 Und 40

17 Filtro PSL 619 Und 40

18 Fluido de freio SOOmI Und 40

19 Graxa lOKG Und 8

20 Lubrificante extra turbo I5w40 20lts Und 8
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
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Lubrificantes 68 de 20 Its

Óleo Semíssintético 10W30

Óleo Semissintético 10w40

Óleo 2 tempos SOOmI

Oleo de Motor 20w50 IL

Óleo 5w30 11

Óleo GL140 IL

Óleo GL140 20L

Óleo Hidráulico ATF

Óleo Lubrificantel5w40*lL

Óleo Lubrificante 3L

Óleo Lubrificante 5w40 IL

Óleo Lubrificante 90 - 20L

tarrcrn

FOLHA n

Une

Une

Une

Une

Und 40

Und 40

Und 40

Und 16

Und 40

•: Ufici' 40

Und'í 16

Und- 40

,ynd-j 16

1.2.
i i'~ ,1

Na hipótese de não haver vencedor para~à cótaTesefvada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da
. . ! ... .• '.<"4j í . . I

ocorrer pelo mehòr preço.
r ''

' • " M''" . - -
1.4. Será dada a prioridadede/aqulsição:aos prõdutos.das cotas-reservadàsquando fòrem adjudicadosaos

! ' " >V( i
licitantes qualificados como microempresas ou empresas dé pequeno'porte, ressalvados,os casos em que a

cota reservada for. inadequada pará-aténder as quantidades ou"as ,condições do pedido, conforme vier a ser
decidido pela Administração, nos termos dó,art. 89, §49 do Decreto.nf 8.538; de 2015. ;

1.5. O prazo de vigência da\contrataçãó^é-de'até 12 meses,-ccint'adòs:âo(a) assinatura do contrato ou
documento equivalente.'

IC:'4 O

f'.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DACONTRATAÇÃO

2.1. A presente aquisição.se justifica face à necessidade de'abastécimento da Frota'Municipal, viabilizando,

desta forma, a prestação de serviços públicos nas diversas áreas dé atuação deste Município.

2.2. Solicitasse .a aquisição amparada por. pregão; ã .qüal- permite a esta administração realizar suas
aquisições em cónsohância com as demandas, além de se"conseguir melhores condições paraaquisição através
do procedimento licitatório realizado com maior número de interessados na comercialização dos produtos,
onde a aquisição dos itens é de suma Importância para manter esta administração na execução de suas
atividades durante o exercício de 2021.Aaquisiçãode Gêneros Alimentícios destina-se a suprir o Almoxarifado
das secretarias e dessa forma atender as demandas dos setores das secretarias municipais bem como em
atendimento das demandas do hospital municipal, bem como, assegurando o contínuo fornecimento desses
gêneros para utilização nas atividades administrativas do município.
2.3. Justifica-se a adoção da licitação na modalidade pelo Sistema de Registro de Preços, por estar
evidenciada a necessidade de contratações freqüentes por se tratar de um objeto cuja natureza não possibilita
definir previamente o quantitativo demandadodurante a vigência do contrato, bem como a possibilidade de se

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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PREFEITURA OE
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aquisiçao.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

FOLHA n°
realizar a licitação independentemente de prévia Indicação orçamentária, agilizando-sé o processo

a) O presente objeto possui disponibilidade no mercado próprio, isto é, que o objeto está disponível para

compra ou contratação a qualquer momento;

b) Possui padronização, pois são pré-determinados os atributos essenciais do objeto, de forma objetiva e

uniforme, cujas características são invariáveis ou então, sujeitas a diferenças mínimas;

c) Desnecessidade,dé,peculiaridade para satisfação da Administração, ou seja, o bem é çórnum pois satisfaz

necessidades comuns, não precisando conter características peculiares para atingir seusTins.

4. ENTREGA E CRITÉRIOSDEACEITAÇAO DO OBJETO. .

í ' . • • • - i C:- ^ y ^ "i ' , •
4.1 Os trabalhosíde irríplantaçãopela LicitanteVençedora=compréendem:

a) Cadastramento iniciai dos veículos; ••

b) Estudo da logística da rede'c]é'atehdirnéhto;

c) Estrutura de gestão; •—-

d) Implantação dos sistemas tecnológicos; è

e) Treinamento de usuários. » ^ v.

•'% .í-'

-

h' - /

.%! > > .-r
I.' \í\-

y}

iü.4.2 Os serviços, serão prèstadosNde acordo com aInécessidade,..interesse e características definidas e
informadas pelalGontratante, não^estando aContratanteobrigadà a executá-los totalmente.

' ^ Ui I .1 1/ i it ! . . '
'L,

Ka<ys\
jíii
^í! i--"4.3 Oabastecimento dos vefcj^s em;üso^péla Contratante deverá seri^viábijizado'pela'empresa Contratada,

através da dísponibilização daTede dè.pWos credenciados c^yàiDacidáde^de operação, com sistema de
operacional da frota, por

ser assinado pelo
condutor responsável;

4.4 Na assinatura do.contrato, ã empresa deverá disponibilizar: . . •
j - , ' , T . , '

a) A relação atualizada dos estabelecimèntps credenciados ^devidamente equipados com os dispositivos
eletrônicos nas bombas, contendo Razão Social, endereço completo, telefone, fac - símileié certidão daANP;
b) Disponibilizar-*é-manter-"no-mínimd OT posto-credenciado e devidamente-equipado com os dispositivos
eletrônicos nas bombas, nas proximidades da sede da Contratante;

4.5 AContratada deverá credenciar apenas postos queestejam em conformidade com as normas pertinentes a
atividade de distribuição e revenda de combustível e que possuam Certificado daAgência Nacional de Petróleo
-ANP;

4.5.1 A Contratada deverá acompanhar a Regularidade dos postos junto a ANP e demais instituições
fiscaiízadoras;

4.5.2 A rede de postos de abastecimento deverá estar equipada com os equipamentos necessários a
execução do serviço objeto dò certame;
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4.5.3 A Licitante Vencedora deverá dispor de sistema tecnológico integrado para viabiliza

abastecimento de combustíveis, junto aos postos de abastecimento;

unioof^
FOLHA n° jg

o pagament

4.6 A Contratada deverá suspender os serviços dos postos com a Contratante, no caso deIdesconformidade-
com as normas pertinentes a atividade de distribuição e revenda de combustível;

a) A Contratada terá um prazo de 24 horas para notificar o posto da irregularidade a partir da comunicação da

Contratante.

b) Caso a irregularidade acima descrita não seja sanada no prazo máximo de 10 dias corridos, o serviço será

suspenso;

c) Deverá garantir o abastecimento nas proximidades da Contratante, até a regularização ou substituição por

outro posto credencijdo,"napra20'de.24 horas) apartir da notificação; '' ' ' , 7]

4.7 Informar a Contratante, com antecedência de 24 (vinte e quatro) hbras, qualquér alteração na rede de

postos credenciados; •' }

4.8 Conceder ao representante, da Contratante,, após {a-réálizaçãó dó àbastècjméntò, erni tempo real, via
Internet, o acesso aos dados relativos a^-cada.,abastecimento. cpmo:-data, hora,"piáca' dp'veículo, condutor,
quilometragem,^ nome ;dpi;Çstàbelecim"ehtp;'quantidade'de:>ittrbs/'valor...-ijnltário, valor, total e o tipo de
combustível; J " ^ OVí " j

1 • - i '••''íV' i
4.9 No caso dejmpossibilidade. ^temporária ;de se_efetuat; a transação, èm meio elètrôniço, prover forma
alternativa para garantir ã continuidade dos" seWiços ^contratados,''di^ najrede de postos
credenciados rotinas contingenciaís^ paj;a;que^ojbastecimentojepon^^ erh caráter dé urgência, do qual
deverá conter todas as^Informações pertinentes ao' sistema: e. necess^ias para emissão dos relatórios
gerenciais; j-,' ÀK . •• jflí j |

:' v.-r-4Vif •• . • ^ • •
4.10 A Contratada deverá instálar\as'suasi.custas, no prazo máximP def'lO'diãs>bs dispositivos eletrônicos nos

4.10.1 Os equipamentos que forem extravLà.dos-Pu .dãnÍfica,dos f^f m^ uso,.'serão de responsabilidade da
Contratante o pagamento do valor equivalente ao mesmo; '—' •'

4.11 Reembolsar pontualmente ã rede de estabelecimentos çredenciados,pélo valorpohstárite do orçamento
previamente aprovado e efetivamente despendido, ficando.claro queá Contratante nãó responde solidária ou
subsidiariamentè poresses pagamentos, que é de total responsabilidade da Licitante Vencedora.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. Convocar a adjudicatária, dentro do prazo de eficácia de sua proposta para assinatura da Ata de Registro
de Preços;

5.2. Gerenciar a Ata de Registro de Preços, convocar a detentora dentro da vigência da Ata para assinatura do
contrato, indicando sempre que solicitado, o nome do fornecedor e o valor disponível;
5.3. Fornecer no prazo máximo de 72 (setenta e duas), contadas a partir da assinatura do contrato horas todas
as informações necessárias para parametrizaçâo dos veículos e condutores a serem abastecidos, inclusive os
valores a serem creditados por cartão, tipo de frota, placa, chassi, marca, motorização, combustível.
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capacidade do tanque, matrícula do gerente responsável pelo veículo, nome e matrícu

autorizados;

5.4. Promover o cadastramento dos funcionários que terão acesso ao sistema, em

administrador (com poderes de alteração de limites de crédito) e o de usuário (aper
relatórios), bem como responsabilizar-se pela troca da senha dos mesmos em caso de desligamento, férias ou

troca de departamentos.

5.5. Requerer à contratada a instalação de novos equipamentos eletrônicos nos veículos, sempre que

necessário. Devendo arcar com os custos nos casos de mau uso;

5.6. Solicitar a retirada dos dispositivos eletrônicos dos veículos, em caso de alienação ou retirada dos mesmos

da frota de veículos credenciados;

5.7. Informar imediatamentecontràtadà, o.furto, roubo^ou'èxtravlo,dos dispositivos-eíetrônicos Instalados
nosveículos. / • • . /
5.8. Acompanhar"e fiscalizar a execução do contrato; aplicar,as penalidades rêgulamentares e contratuais,
atestar as notas fiscais e efetuar 0 pagamento; , • • - .

5.9. Remanejaré/ou incrementar créditos no sistema dèstipado ao veículo;
5.10. Designar um servidor para

contratação. ( .

5.11. Emitir Nota desEmpenhÓT^--.;.. - s

unicof'?^
FOLHA n' _

a dos mctoris

R
lois níveis'

ag rnm arpccn a

gerir e acompanhara-exécúção,e fiscalizar a prestação dos serviços objeto da
fCc J"' - ' . ' ;

f \ . "r. • V . .

5.12. Solicitar suspensão dè^abastécIrrienVò^e/ou bloqueio; • '
5.13. Prestar todas as informações necessárias.com'ciáréza à Contratada para a execução dos serviços;

1 ' H • y. íy\ 1
5.14. Publicar os extratos da Ata è'dòiContrato, na forma.da Lei; . ' '

s'' "• /'• • • HV.^'
5.15. Comunicar, imediatarriênte) à Contratada ás ifregularidades^vefificadas na execução dosiserviços;

1 ' J . X .'J ' > 1
5.16. Se recusar'a receber os serviços licÍtados;-caso'estes estejam.em-desacordo com a proposta apresentada

\. , • •> -r- \ '! ] !-.1 j—^ que^será devidamente caracterizado exomunicado à empresa, sem que a estapela empresa vencedora

caiba direito de indenização.

6. OBRIGAÇÕES DACONTRATi^pA^y ; . . i-.

6.1. Assinar a Ata dè Registro de P>èçqs.e\o cóntrátd até 05'jcinco)jJiásrútéis contadosda convocação para sua

formalização peia Contratante;'" A'.'' j
6.2. Disponibilizar no momento da ^ássináturá-ldp" contrafó"'a .Tejáçãó atualizada dos estabelecimentos
credenciados, observando o ahexo-l, contendo,Rázão,Social,'"endereço completo; telefone, fax e certidão da
ANP; f ^ • . •/ •• '.i
6.3. AEmpresa jvencedora deverá" iniciar o serviço _de acordo còrn a solicitação da Contratante, no prazo
previsto no subitem 5.3: deste TR dias contados do recebimento da nota de empenho {via,é-mail, correios òu
fac-símile) ou retirado na sede da Contratante;. ; y
6.4. Manter no mínimo Ol-posto-credenciado nas-p'roximidades da sede da Contratante, endereço constante
no anexo I;

6.5. Realizar toda a execução dos serviços de acordo com o item 4 deste TR, observando as quantidades e
garantindo a qualidade do produto e regularidade do fornecimento;

6.6. Responsabilizar-se por todos os ônus referentes à execução dos serviços, incluindo impostos, empregados
e todas as despesas, diretas e indiretas decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, enquanto

perdurar a vigência do contrato, sem qualquer ônus à contratante;

M
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FOLHA n
çaodos serviç6.7. Providenciar a imediata substituição das deficiências apontadas pela fiscalização na execi

Comunicar, por escrito, a ocorrência de qualquer anormalidade de caráter urgente que ir ipussibílilt

cumprimento, tao logo esta seja verificada, e prestar os esclarecimentos que julgar necessários à Cont/
em até 24 (vinte e quatro) horas;

6.8. Manter, durante toda a execução do Contrato, as mesmas condições da habilitação;

6.9. Não transferir a terceiros, por qualquer forma nem mesmo parcialmente, as obrigações deste contrato

sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE;

6.10. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à 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 pela Contratante;

6.11. Responder por quaisquer danos pessoais:OÜ'm,ateriais causados, quando caracterizada á má fé, o doio, a
negligência, imprudência ou aImperícia^profíssional, durante alexecuçãò dos serviços: J í j
6.12. Arcar com/a Jnstalação-dos dispositivos eletrônicos nos'veículos no caso. de roubo devidamente
comprovado. [• •/. .

7. DASUBCONTRATÀÇÃO / :

7.1 Não será adrnitida a subçontratação db objeto llcitatório.

8.

8.1.

10.

« Oc*. f\V
DA ALTERAÇAO SUBJETIVAA/ .

^ ^ ifNj? vu if i,
Éadmissíveia fusão,-çisãò^ou incorporação''dà'contVa^âa4om/e^^ outrà pessoa jurídica, desde que

sejam observados ;pelá'nòva pessbajurídica todps'os Teqüisjtos de|habÍIÍtação'exigidos na licitação original;
sejam mantidas ás demais cláusulas econdições do contrãto;.não.hajá-prèjüízo aexecução doj objeto pactuado
e haja a anuência expressa daAdministração à continuidade do.cbntfato.U'1 i - ' • ' . i

IV
9. DO CONTROLE EFISWÜZAÇÃÒIbA EXECUÇÃO"- 'Á'L' . I

]• V/-T -• I

I •••••• • >. "í-. f ' ' ' i
9.1. Nos termps-do art. 67.Lei-n5^8^666, dè;.1993;^ sérái designado'.representante" para acompanhar e
fiscalizar a entregámos bens, ánotando.érhTegistrò própríó^todas as-ocorrêhcias relacionadas com a execução e

determinando 0|qué fprneçessárip.àiregula£ização.,deffalh,as:o^u'd^eitc)s""observados. 'n •v -1
9.2. Afiscalização.de que trata este itenTnão.éxçluimém ré^ responsabilidade,da Contratada, inclusive
perante terceiros, ppr qualquer irregularidade,'aindá; que Resultante de. imperfeições técnicas ou vícios
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica,,em-cprrespónsabilidade daAdministração ou.de seus agentes e
prepostos, de conformidade com oart. 70 da Lèi .ns 8.666, de 1993. . R '/
9.3. O representante da Administração anotará:em registro/próprio todas,as ocorrêjicias relacionadas com
a execução do 'contráto,-indicando-dia,^mês-e-aho;-bem-como-o-nome-dOs-fúncionários eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

DO PAGAMENTO

; V

10.1. Opagamentoserá realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contadosa partirdo recebimento
da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente
indicados pelo contratado.

Q
(
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10.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de q

do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,

da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 59, § 39, da Lei ns 8.666, de 1993.

10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento

contratante atestar a execução do objeto do contrato.

10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade

fiscal, constatada por melo de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,

mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei n9 8.666, de

1993.

10.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser

tomadas as providências;prèvistas no dò art. SLda IhstrüçâòJNbrm^ 3, de 26 de ãl
10.4. Havendo efrõ-na~ apresentação da^^Xpta Tlscal'oú'-dos'docurhéh^ perbnentes àjcontrataçâo, ou,
ainda, circunstância quei^ímpeça a liquidação da despesa, Como,-rpor exèmpÍo,7obngaçãpifihanceira pendente,
decorrente de penaiidadè'irhpostâ òu ihadimpiêncra,-0-,pàgamentõ ficará spbrestada.até que a Contratada
providencie as rnedidas sanéadpras. Nesta hipótesej^ò'prazo para.pagámêntoiniciar-se-á após acomprovação
da reguiarizaçãojda situação, não acarretando quálquerônus pàrab Contratante.
10.5. Será considerada data do pagarriehtó'ó>dia'em-qué constar, comosèmitida a'ordem bancária para

pagamento. iti .--i v -X •, i
10.6. Antes de-cádà pagarhehto^ã contratada, será reaiizada consuita ao SICAF/pára verificar a manutenção

í %v- í ÍV^.X V > j /'/:í • 1
das condições de hábilitáçãp-exigidàs np editai;-.., \

10.7. Constatando^se, junto áó'SiCÁF, à situação dé^frégUlaridade dáVcôntrafadà, será providenciada sua
notificação, poresçritp,.para que;no prazo de 5 (cincojjdiasíúteis/ireguiarj.ze^sua situação.ou; no mesmo prazo,
apresente sua défésá; 0 prazo po'dêr^serp^rprroga^do;uma vez, por,igu'ai períbdp; a critér/io dacontratante.
10.8. Previamente à^èrnlssâo de nota de empenhojejaí^cada-pagamènto,, a Administraçãp deverá realizar
consulta ao SICAF para ldentificárjÍ3b^íyel/suspensãp.temporá.rià,.de-'partiC!pação ém .llcitação, no âmbito do
órgão ou entidadêrproibição-de còntfátár/com b Poder•Públicb,^l5em cómò'ocorrências impeditivas indiretas,
observado o disposto nò aft.l29,-.íla instrução Norniativa n9 3, dè76 de abriicdè7018. • k ' ,1

10.9. Não havendoi: feguiarização\'ou serido%a defesa xohsiderada^^improcedènte^ a/contratante devera

comunicar aos lórgãds' responsávèis--peja<fiscaiizaçãò'-da xeguiafidape'.ífiscal quanto à iihadimplência da
, , 1 • V .contratada, bem^ corno quantp a; existencia de pagarjento^axerefetuado) para que sejam^acionados os meios

pertinentes e necessários;pará garantir ò/recèbirhentjfde_seus;;cfÓdtó^^^ '
10.10. Persistindo a;irregüiaridade, acontrâl^nte/deyrerá;^^^^^ necessárias àrescisão contratuai
nos autos do processo ádrninistratiyo correspondènte)-à"ssegüràdá:à còntrátada a-arnpia defesa.
10.11. Havendo'a efetiva èxéçuçãp;dò objeto,Vos pagamentoV serãò-reaiizados normairnente, até que se
decida pela rescisão do contrato, caso a-cpntratàda.riãp regüiafize.sua situaçãojunto ao SICAF.
10.11.1. Será resclhdícipfd contrato em execução corp á contratada madimpientepp SICAF,' salvo pormotivo de
economicidade,'segürançá'nacionai ou òutro-de interesse-público de áltaxelevância, devidamente justificado,
em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

10.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
10.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Compiementar
n9 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele

regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de
documento oficiai, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de
aiguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida peia Contratante,

unioof'^
FOLHA n° JS?

ue trata o incis

contados

m que o orgao-
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entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a apl

fórmula:

10.14.

EM = IX N XVP, sendo:

EM =5 Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I= índicede compensação financeira =0,00016438,assim apurado:
(6/100) 1= 0,00016438

FOLHA n' _
cação da segu

i = (TX)
TX = Percentual da taxa anual = 6%

11. DO REAJUSTE

365

jjustávels no'pfazò;dé.um'and contàdo da data limite para a apresentação

das propostas. ) \
11.1.1. Dentro do prazo de vigência do-çontrato e.medlantè solicitação da^ contratada, os preços contratados
poderão sofrer reajuste após p^interregno'de um ano, apllcando-se'o1ndice IPC^/IBGE exclusjvamente para as
obrigações Iniciadas.e cohdúídãs.após^á ocorrência dãTanuaJldade; 1 \ j
11.2. Nos reajustes subsequehtesíao primeiro, oJnterrégno mínimoídd.um ano será contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste. " ' •\ \\'ry.\ • [
11.3. No caso 'dè' atraso ^ou |̂nãO;.dÍvulgação :dõ""jndlcè...de reájustamento;. o CONtRATANTE pagará à
CONTRATADA a!importâncla calculada pela última variação conhecida, liqüidando a diferença correspondente
tão logo seja divulgado o índiceídefinitivo. Fica a CONTRATADAiobrigada'a apresentar memória de cálculo
referente ao reajustaménto de préçòs.doWlor remanescente, sempre que este ocorrer; í
11.4. Nas aferições fi^als,^p^dice utiHzado para reajuste será, obngatprjaménte,' o definitivo.
11.5. Caso o índice estabelecidp.pára-reajustamento venh^á^i ser',extlnto:óu de qualquer forma não possa
mais ser utilizado, será adotado, emsübVtltulçãò^O/queJviefa ser_determinado pela legislação então emvigor.
11.6. Na ausência de previsão legal^qüantó.ao. índlceisubstltufo, es'partes elegerão novo índice oficial, para
reajustamento do preçodp valorrèmanéscente/rporTnêio aé'têrmó;adltlvb: •
11.7. Oreajuste será reallzado.por aÍDoMamento/

11.1. Os preços-são fixos e Irreajustávèls

12.

12.1.

12.1.1.

12.1.2.

12.1.3.

12.1.4.

12.1.5.

12.2.

DAS SANÇÕES ApMINIStRATIVAS\ , / ; - j

' ,' ' . • . • " _ ' - f
Comete infração administrativa nos termos daLei.ns 10,520, de 2002, a Contratada que:
Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assuniidas em decorrência da contratação;
ensejar o.retardamento.-da execução do.objetp;,! T. .Jl;.: . , , ^ *'
falhar ou fraudar na execução do contrato;
comportar-se de modo inidôneo;
cometer fraude fiscal;
Pela ínexecuçâo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à

CONTRATADA as seguintes sanções:

12.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para
a Contratante;

12.2.2. multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
Inadimpllda, até o limite de 15 (quinze) dias;

9^
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12.2.3. multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no c; so de inexe
total do objeto; —
12.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do suDitem ac^
aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
12.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
12.2.6. impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o conseqüente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
12.2.6.1. ASonpõode impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em
quaisquer das hipóteses previstas comoinfração administrativa no subitem 16.1 deste Termo de Referência.
12.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da-punição ou até-querseja-promovida a-reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a "'penalidade; que será còhcèdida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuízoscausados;• " • |
12.3. Assanções previstas nos subitens 16.2.1,16.2.5> 16.2.6 e 16.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA
juntamente com asde multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. ; j
12.4. Tambérn" ficam sujeitas às penalidades do artV87, III e IV da Lei n^ 8.666; dè 1993; as empresas ou
profissionais qué: • ' "\ ' !. ; . l
12.4.1. tenham,sofrido condenação definitiva póV.;Játicár,,por-'melp^dolosos, irá fiscal po'recolhimento de
quaisquer tributos; - ' ' '- \
12.4.2. tenham'praticado atõsiilícitòs.visVndo a frustrar os,objètlvps^da^;IÍçÍtáçãõ;!rV^^^ " , "• j
12.4.3. demonstrém não possuir-idoneidade para contratar .cóm^^àVÁÍmiriistráçâò/ehn',virtude de atos ilícitos
praticados. l. " 1
12.5. A aplicação dè qualquef^dás penaijdades. previstas realizarrse-a jem processo .administrativo que
assegurará o contraditório e a afnpiã defesa à Contratada;-spbservarido-sè'o procedimento previsto na Lei ns
8.666, de 1993, èsubsidiariamente alei ns.9.784, de 1999.\ iy- j ^
12.6. As multas devidas e/ou préjüízõs'càusadós'à'"Cpntratànté'"serãp;c|éduzidos dos valores a serem pagos,
ou recolhidos em favor da .Uniãó,ípurdeduzidos-da-garantiá/pu^aln"da;jquàndó for pcaso, serão inscritos na
Dívida Ativa da Uniâóse cóbrados jüdiciãlmente.' ' ^ ( K).; '.'/// ' V i
12.6.1. Caso a;Contrátante '̂dètermÍne,Ya^^multá'deyèráiserVecplhÍda.T^o^^ 10 (dez) dias, a
contar da data do recebimentbícTa^-cornunicaÇão erivláda'pela áuforidadè cornpetente."" í
12.7. Caso o valor da multá~nãò '̂seja^sufidén^e pára cobrir,ps prejuízo^causados pèla conduta do licitante, a
União ou Entidade poderá cobrar byélor.rernanescenteJüdiciãímenté,^x^ artjgo, 419 dp Código Civil.
12.8. Aautoridade competente,;na'apljcaçãp.das s'ah'çõe3, leyafá^èmiçpnsideráçãp agravjdade da conduta
do infrator, o caráter educativo da'pena^be?Trçoifiò-ò danb.'causãcip à'̂ Administração,.observado o princípio da
proporcionalidade,. ' _ !
12.9. Se, durante o processo, de aplicação.de. penalidade,, se houver indícios dé prática de Infração
administrativa tipificada peJa^Lei ns 12.846, de 12 dè agpsto de 2013, como ato';lesivo à' administração pública
nacional ou estrangeira, cópias.db processoádmjnlstratrvo^nèçessárlas-à ápu/açãb''da.responsabilidade da
empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despachp'fundamentado, para ciência e
decisão sobre Ia eventual Instauração -de investigação 'preliminar ou Processo- 'Administrativo de
Responsabilização - PAR, „ . . . . . ' x —
12.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo a
Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei ns 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirão
seu rito normal na unidade administrativa.

12.11. O processamento do PAR não Interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de
ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
12.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

13. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.
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13.1. O custo estimado da contratação é de R$ 1.529.976,48 (Um milhão quinhentos e
novecentos e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos).

14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

vinte e nove/m

:ica

Édispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos llcitatórios para registro de preços,
nos termos do art. 15 da Lei Federal ns. 8.666/93, devendo ser informada no ato compra. A emissão da nota de
empenho ficará a cargo do Setor de Contabilidade da Prefeitura, devendo constar no mesmo número do
Processo Licitatório ou número do Contrato, anexando a cópia ao Processo Administrativo de Licitação. O Setor
de Compras solicitará ao Setor de Contabilidade, a emissão da nota de reserva de dotação orçamentária, bem
como, a nota de empenho que deverá conter a autorização do ordenador de despesas.

São João dos Patos-MÃ, 12'de janejrp de 2021 _

Si^arianina L^^^l^ciT^antos/Teixeira^i
/tf / •* . • • ••
\ Secretaria Munictp^ de Educaçãò'i f U
'i \] Portaria ns 0Ò2/2Ò2Í ' \\t '

I .

i \ VA. 'li ' i

Gustavo Carvalho Silva

Chefe do Departamento de Compras

••^^'^ÍRafiégialii^Sousa; " • '
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