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1. DO OBJETO

1.1 Aquisição de material de consumo (medicamentos) em caráter de urgência via decisão do poder judiciário
em favor dos pacientes: Aleandro Soares Guimarães; Bruno Joice Carvalho de Oliveira; Benjamin Pereira da
Silva; Francisco Teixeira;Felipe Lucasdos Santos Lima; Hitao Alves de Sousa;Francisco Airton de Souza; José
Almeida Vieira de Sousa; José Almeida Vieira de Sousa; Nubia da Silva Carvalho; Maria Emanuela Carvalho de
Sousa; Mario Benjamim Silva Lima; Maria da Conceição da Silva Santos; Maria Vitoria da Silva Santos;
Marcilene Ferreira de Sousa; Patrícia Oliveira de Carvalho Silva; Talyson Fernandes da Silva; Victor Gabriel
Correira Holanda; Mari,a.FranciscarAzevedo;-Helena-Rayssa-Sousa-Lima;-Josefa da-SiIva'Noleto; Lorena de
Souza Carvalho; Ricardo daSilva,Oliveira; Riquelme Silva daRocHa Santos. ' ' í

2. JUSTIFICATIVA
^ {

í ' .1
Pelo teor da lei; para á compra de medicamentos em.situações em que haja decisão judicial determinado o
atendimento emjprazo exíguo ao doente, é póssíveba''fealização de dispensa de licitação, com fundamento no
inc. IV do art. 24 da Lei n® 8.666/93; pelos seguintes-motivòs: há-decisão judicial estabelecendo prazo para o
fornecimento, sob pena-.de pagamento de-multa:e se riãó houyenq pronto fornecimento do medicamento, ao
Estado será imposto ônus-multa, que trará prejuízo aoErário. ^ \

3 DAS ESPECIFIÇAÇÕÈS... ^ i
1 ^ -r-'." "'V' V •. ' , ' \ • '

3.1 As especificações equantidades estimadas estão contempladas no qúadfo'abaixo: ^
i r. '

ITEM '.!)c..'.:.:pesçriçã.o. UND QUANT.

1 |AGNOVpFINETIP;ET^OOUN4MM32GNOVO-16500 i cx" 8

2 ;AKrNETON 2MG CX 80 COMP ABBOTT f'''',í: CX 8

3 'AMPLICTIL lOOMG CX 20GOMP REV SANOFI-AVENTIS y.'' l'-] ' CX 12

4 'aNDROSTEN'94MG CX 3Ó ÇÒMP HERBARIUM ; ' r- V CX * 8

5 'APIDRA SOLOSTAR iOOÜI/ML SOL INJ ICARP X3ML'' ' 11"*' UND 8

6 AVAMYS27,5MGSPRAY NÀS 120 DOS GLAXOSMITHKLl'-" - ' ' CX 4

7 'CARBAMAZEPINA ZÓOMGÒx ioOpMP.TEUfoV' :• A; ' CX 32

8 'CETAPHILLOCAOHrôRÀTÂNTE;473ML.' UND 8

9 PLPNAZEPAM 2.0MG CX30 GOMP SUN PHARMA " CX 16

10 CLORIDRATODELINGOMIGINA lOOMGSOLINJCX IA ' • CX 4

11 •CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG CX 30 COMP EURO CX 4

12 'CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MO CX 30COMP REV CX (• 4

13 COGLIVE 24MG CX 30 CAP LIBBS - cx' 4

14 DEPAKENE 500MG CX-50 COMP-REV ABBOTT • - "'cx 8

15 DEPAKENE 50MG/5ML XPE FR lOOML ABBOTT FR 40

16 DESVENLAFAXINA lOOMG 60COMP Cl EURO UND 8

17 DESVENLAFAXINA 50MG 60COMP Cl EURO 16434 UND 8

18 DIAZEPAM lOMG CX30COMP NEO QUÍMICA CX 4

19 DONAREN RETARD I50MG 30CPR Cl APSB
CX 4

20 ESOP 40MG CX 28COMP REV NOVA QUÍMICA
CX 8

21 FENERGAN 25MGCX20 COMPREVSANOFI-AVENTIS
FR 48

22 FIXA-CAL 625MG 90CP (CÁLCIO VIT D) 16321
UND 4

23 FRALDAS ADULTMAX UND 1 120
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24 FRISrUM lOMG CX 20 COMP SANOFI-AVENTIS CX 20

25 HALDOL 5MG CX 20 COMP JANSSEN-CILAG CX 36

26 HALDOL 5MG CX 20 COMP JANSSEN-CILAG CX 20

27 HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA lOOMG CX 30 COMP R CX 8

28 HUMALOG lOOUI/ML SOL INJ 5CARP X 3ML APLIC EL UND 8

29 KEPPRA lOOMG/ML SOL OR FR 150ML SER 3ML UCB B FR 12

30 LANTUS SOLOSTAR lOOUISOL INJ ICARP X 3ML 1AP UND 124

31 LOSARTANA POTASSICA 50MG CX 30 COMP EUROFARMA CX 4

32 MESALAZINA 500MG CX 30 COMP REV LEGRAND GENER CX 36

33 NATRILDt SR 1,5MG pX 30 COMPREVSERVIER CX 4

34 NESINA MET 12,5 1OOOMG CX 60 COMP REV TAKÉDA CX 4

35 NOVORAPID FLEXPEN CX I SIST APL X 3ML NOVO NO CX 60

36 OMEPRAZOL 20MG CX 56 CAP GLOBO CX 4

37 ON CALL PLUS 50 TIRAS TESTE SHOP 16277 UND 112

38 0XCARBA2EPINA 300MG CX 30 COMP MEDLEY CX 12

39 OXYCONTIN lOMG FR 14 COMP REV LIB CONTR ZODIA FR 12

40 '0ZEMPIC1,34MG/ML >' ' . UND 4

41 PREGABALINA 75MG30CAP Cl GEN EUROFARMA16456 UND 8

42 PROTETOR SOLAR SUNMAX FPS 60 . ' . ' ; . UND 12

43 QLAIRACX28CÒMP SENDO 26HÒRMONIOS2PLACEBOB ' ' ' -• UND 4

44 RISS 3MG CX 30 COMP REVEUROFARMA, ' • CX 12

45 RIVOTRIL 0.5MG CX 30 COMP ROCHE • ^ CX 4

46 SABONETE OILATUM 100G-. . UND 32

47 STANGLIT30MGFR30COMPLIBBS. • -- CX 4

48 TADA 20MG CX 2 COMP EUROFARMA .r , CX 8

49 TADALAFILA 5MG CX30CpMPEUROFARMA , ^ ' CX 4

50 TENSALIV 5MG CX 2Ó COM? NEO QUÍMICA CX 4

51 TOPIRAMATO lOOMGCX 60COMP REV ACHE / " '/ • ' - CX 24

52 TOPISON lMG/GCREMEDÉRMBG20GLraBS . CX 8

53 TRESIBA lOOUI/ML SOL INJ I CARP X 3ML 1 FLÉX" '
CX 12

54 ZIRVrr PLUS 30CPRREVARES ... . / . CX 4

Rubrica

AWIS^A^ produtos deverão ter registro dos Medicamentos no Ministério da Saúde bem como Registro na
3.3 Aentrega deverá ser realizada na Central de Abastecimento Farmacêutico conforme endereço posto na
Ordem de Fornecimento.

4ESTRATÉGIA DE CONTRATAÇÃO

8666/93^"* '̂̂ ^° dar-se-á por contratação direta, dispensa de licitação, conforme inc. IV do art. 24 da Lei
5 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Referência correrão à conta dos recursosespecíficos consignados no Orçamento da Secretaria Municipal de Saúde.
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5.2 Quando da contratação, para fazer face àdespesa, será emitida Declaração do Ordenador da Despesa de que
a mesma tem adequação orçamentária e financeira com a Lei de Responsabilidade Fiscal, com o Plano
Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, acompanhada da Nota de Empenho expedida pelo setor
contábil.

6 DAS CONDIÇÕESDE FORNECIMENTO

6.1 AContratada deverá fornecer os produtos de forma parcelada, de acordo com a solicitação da Contratante,
através de ordens de fornecimento, consubstanciadas em ofícios, que deverão conter data de expedição,
quantidade pretendida, local eprazo para entrega, preços unitário e total, carimbo eassinatura do responsável
pela requisição.

6.1.1 Aprimeira entrega deverá ser de até 25% do quantitativo total de "cada item descritos no quadro acima, eo
restante do saldo será efetuado de forma parcelada, conforme pedidos de fornecimento emitido pela SMS,
durante a vigência do contrato.

6.2O prazo previsto paraentrega deverá observar o subitem 3.5deste Termo deReferência.

6.3 Os produtos requisitados deverão ser entregues"acompmhados da documentação fiscal,'juntamente com
cópia da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimêntô,^na .Central de^ Abastecimento Farmacêutico - CAF, à ser
indicado na Ordem de Fornecimento, devendo'ágéndar;o'hòránò "da-entrega, com 24 (vinte e quatro) horas de
antecedência. '-.v.', .

6.4 Os produtos deverão ser entregues acondicionados adequadamenté 'èm embalagens originais, contendo:
procedência, marca, prazo de validadé,'entré outros (no que couber), ' " -

« ' ' , I6.5 Os produtos deverão atender aos dispositivos da Lei n" 8;078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e às
demais legislações pertinentes. ^ •' 'i ' :.

6.6 Todos os produtos fornecidos devem possuir uma validade do fabricante de, no mínimo, 12 meses.
; ' • , "m ,1',' ~ .

6.7 Todas as despesas com transportes corrérão por conta da contratada.

6.8 AContratante poderá se recusar aTeceber os produtos, caso estés'estejam" em desacordo com aproposta
apresentada pela empresa contratada, fajo que será devidamente caracterizado ecomunicado'à empresa, sem que
a esta caibadireito de indenização.' . \

7 DO RECEBIMENTO DO OBJETO "

7.1 0(s) objeto(s) serão recebidos nos termos do art. 73, inciso Ueseus parágrafos, da Lei n" 8.666/93.
}

7.1.1 Pelo servidor responsável no ato da entrega;

a) Provisonamente, no. ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade dos mesmos com as
especificações requeridas neste"dòcumento; - .

b) Definitivamente, após averificação da qualidade equantidade do material econseqüente aceitação, no prazo
de ate 03 (três) dia úteis. Só então será atestadaa nota fiscal.

7.2 Serão recusados os materiais que apresentarem inadequados ou cujas especificações não atendam às
descriçõesdo objetocontratado.

7.3 Oato de recebimento dos produtos, não importa em sua aceitação. Acritério da Contratante, os produtos
fornecidos serão submetidos à verificação. Cabe a Contratada a substituição dos produtos que vierem a ser
recusados, no prazo de 05(cinco) dias úteis contados da solicitação.

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas. 135, Centro - CEP; 65.665-000. São João dos Patos/MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N" 06.089.668/0001-33

FOLHA n"

unicef(ê?

7.4 Os produtos deverão atender aos dispositivos da Lei n" 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e às
demais legislação pertinentes.

7.5 Os produtos deverão ser acondicionados conforme praxe do fabricante devendo garantir proteção durante
transporte e estocagem, constando a identificação do produto e demais informações exigidas na legislação em
vigor.

8 DA HABILITAÇÃOE DAPROPOSTA

8.1 Para fins de contratação os interessados deverão apresentar os seguintes documentos de habilitação:

A) HABILITAÇÃO JURÍDICA
• Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente inscrito no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo^da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento compfobatório de seus
representantes;
• No caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos.de eleição de seus administradores.
• Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
• Cédula de Identidade e CPF

B) REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA-' • . ' •
• Prova de regularidade com aFazenda Federal equanto àDívida-Ativa da União/Seguridade Social, admitida a
certidão positiva com efeito de negativa ou oútra equivalente na'fòrina da lei;-.. V,
• Prova de regularidade para-com aFazenda Estadual eMunicipal, dó domicílio ou'séde da Empresa;
• Prova de regularidade perante oFundo de Oarantia do Tempo de Seiviço "(FGTS); '
• Prova de inexistência de débitos"inadirhplidòs peraiité''á Justiça do Trabalho,'mediante a' apresentação de
certidão negativa de débitos trabalhistas; • " -
C) HABLITAÇÃOTÉCNICA ,
•Aempresa deverá apresentar Autorização de Funcionamento, emitida pela ÀNVISA, éAutorização
Especial de Funcionamento para os itens enquadrados na-Portaria SVS/MS n" 344/1998;

9 DAS OBRIGAÇÕES
V ^ v ,

9.1 Da Contratada •• • • - •.
a) Entregar oobjeto deste, Termo de Referência na forma eprazò acirríà estabelécidos, mediante apresentação da
Notas Fiscais devidamente preenchidas,-constando .detalhadamente as iinformações necessárias conforme
proposta da empresa contratada; .*J- ' •
b) Efetuar aentrega do objeto em pèrfeitás^ condições de consumo, einiestritá observância às especificações deste
1ermo de Referencia; - . _ - " .. • • . *
c) Assumir aresponsabilidade por toda a logística de entrega; ]
d) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários ecomerciais resultantes da execução
do contrato; *
g) Entregar oobjeto do contrato nas condições pactuadas neste documento;

objeto^ '̂̂ ^" '̂̂ '̂ ĉorreção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela Contráante na entrega do
1) Responder por danos 'cáusadòs"'diretamentè a"Contratantè oú aterceiros,"decórfentes de sua culpa ou dolo
quandoda execuçãodo contrato; '
j) Acatar as onentaçoes da Contratante, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando
esclarecimentos solicitados eatendendo às reclamações formuladas;
k) Manter todas as condições de habilitação aferidas no processo de contratação durante avigência do contrato-
1) Cumpnr as demais disposições contidas neste Termode Referência,
m) Garantir a qualidade dos produtos ea regularidade do fornecimento.

9.2 Da Contratante:
a) Emitir Nota de Empenho eOrdem de Fornecimento;
b) Exigir ocumprimento de todas as obrigações assumidas pela empresa contratada, de acordo como os termos
deste documento;

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas. 135. Centro - CEP: 65.665-000. São João dos Patos/MA



PREFEITUPA 06

SÃÔ JOÃO
DOS PATOS

COVCR^IO OO Povo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJN® 06.089.668/0001-33

ROLHA n
>oun^

Riitjfica

unicef(Sí

c) Reservar local apropriado para o recebimento do objeto deste documento;
e) Ter pessoal disponível para orecebimento do objeto no horário previsto neste documento;
f) Receber o objeto de acordo com as especificações descritas neste documento;
g) Permitir o livre acesso dos empregados da empresa nas dependências da Contratante para entrega do objeto
deste Termo de Referência, desde que uniformizados e identificados com crachá;
h) Efetuar o pagamento nascondições e preço pactuados;
i) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
j) Acompanhar e fiscalizar aexecução contratual, por intermédio de representante especialmente designado;
k) Aplicar à Contratada aspenalidades regularaentares contratuais.

10 DO PAGAMENTO _ _
. ... ,

10.1 Opagamento.será efetuado pela Contratante, de acordo com oquantitativo efetivamente :entregue, através
de depósito bancário em conta corrente fornecida pela contratada, em até 15 (quinze) dias, contados da
apresentação de requerimento, nota fiscal, recibo e certidões necessárias, devidamente analisadas e atestadas
pelo servidor designado pela Contratante. ,
10.2 Havendo èrro na FaturaA^ota Fiscal/Recibo, pu. outra circunstância que desaprove'a liquidação, o
pagamentoserá sustado, até que sejam tomadas as"medidas saneadoras necessárias. *
10.3 Os pagamentos podem ser realizados com rècursos próprios e/ou com recursos de convênios.
10.4 OContratante reterá, na fonte, sobre os pagamentos efetuados"os.tributos econtribuições na forma da lei.

11 DA COMPENSAÇÃO FÍNÀNCEIRA v . / , '

11.1 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada' não tenha concorrido de alguma
forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela SMS, entre a data de
pagamento prevista e o efetivo adimplemento da parcela, será' aquela'resultante da aplicação da seguinte
formula: ' ; - - r- t ©

EM=IxNxVP

Onde: ^

EM = Encargos moratórios;

365 365

TX = Percentual da taxa anual ~ 6% ' • J'

i

12 DACONTRATAÇÃO '

12.1 A confratáçao do objeto da presente licitação será formalizada por intermédio de termo de contrato
contendo todas a cláusulas e condições necessárias e suficientes para disciplinar a relação-contratual, à luz do
disposto nos arts. 55 e-62^da Lei 8.666/93.
12.2 Oprazo de vigência dá cont?átãção sera "de 120'(cento e" vinfe) dias, pòdendò" ser prorrogado por períodos
sucessivos, enquanto perdurar anecessidade de enírentamento dos efeitos da situação de emergência.
12.3 Oprazo para a(s)empresa(s) venccdora(s) assinar oTermo de Contrato éde 01 (um) dia útil, contado da
convocação para asua formalização, não cabendo prorrogação em face do caráter de urgência de que se reveste a
presente demanda.
12.4 Decomdos os prazos acima citados e, não tendo a empresa vencedora comparecido ao chamamento
perdera odireito a contratação independentemente de sujeitar-se às penalidades previstas em lei e autorizará a
Contratante a examinar as ofertas subseqüentes ea qualificação os respectivos documentos de habilitação, na
ordem^ de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao presente Termo de
Keterencia, sendo esta declarada adjudicatária

13 DA FISCALIZAÇÃO/ACOMPANHAMENTO
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13.1 Acontratação será acompanhada efiscalizada por servidor a ser designado pelo Gestor da Pasta.
13.2 O fiscal da contratação terá, entre outras, as seguintes atribuições:
a) Expedir ordem de fornecimento;
b) Proceder ao acompanhamento do objeto entregue, Com o auxílio de servidores da SMS lotados na Central de
abastecimento Farmacêutico;
c)Fiscalizar o fornecimento quanto à qualidade desejada;
d) Comunicar à Contratada odescumprimento do contrato e indicar os procedimentos necessários ao seu correto
cumprimento;
e) Solicitar àAdministração aaplicação de penalidades por descumprimento de alguma cláusula prevista neste
Termo de Referência;
í) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações contratuais;
g) Atestar as notas fiscais relativas ao recebimento do objeto para efeitos de pagamentos; '
h) Recusar o objeto que for entregue fora das especificações contidas neste Termo de Referência ou em
quantidades divergentes daquelas constantes na ordem de fornecimento;
i) Solicitar à Contratada e a seu preposto todas as providências necessárias ao bom é fiel cumprimento das
obrigações. , - ' . j

I

14 DO REAJUSTE, DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕE?

14.1 Os preços contratados serão fixos e ifíreajustáveis.

15 DASSANÇÕES / , , .

15.1 Em caso de inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro ou demora na execução do Contrato,
garantida a prévia defesa, ficará a Contratada sujeita às "sanções indicadas abaixo, sem prejuízo de outras
previstasna legislação vigente: , •. •
a) Advertência formal: falhas ou irreigularidades que não acarretem prejuízos àAdministração; '
b) Pelo atraso na entrega do produto em relação ao prazo estipulado:-l% (um por cento) do valor do produto não
entregue, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento); . •c) Pela recusa em efetuar ofornecimento e/ou pela não entrega'dò produto, caracterizada em' dois dias após o
vencimento do prazo de entrega estipulado: 10% (dez por cento).do valor'do objeto;
d) Pela demora em substituir o-produto rejeitado, acontar do primeiro diá após ovencimento do prazo estipulado
para asubstimiçao: 5^ (cinco por cento) do valor do produto recusado, .por dia decorrido, até olimite de 15%
(quinze por cento); ' . -C. - . - . . • . , ;
e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada neste Termo de Referência enão abrangida nas alíneas
aníenores. 1/o (um por cento) do valor contratado, pára cada/eYentd-'—
o Suspensão temporária, pelo período de-alé 0'2 (dois) anVs.tde partieipação em licitação econtratação com o
Município de Sao João dos Patos; • '
g) Declaraçao de inidoneidade, que o impede de participar de licitações, bem como de ícontratar com a
Administração Publica pelo prazo de até 02 (dois) anos.

ocorrência de falhas ou irregularidades diferentes daquelas indicadas no item anterior, aAdministração
I Contratada quaisquer das sanções listadas no item I5.I, consideradas anatureza eagravidade da infraçao cometida esem prejuízo da responsabilidade civil ecriminal que seus atos ensejarem

15.3 Acriteno da Contratante enos termos do art. 87, §2", da Lei n" 8.666/93, as sanções previstas nas alíneas
AA ° ser aplicadas cumulativamente com quaisquer das multas previstas nas alíneas "b" a"e".^ As multas previstas, caso sejam aplicadas, serão descontadas por ocasião de pagamentos futuros ou serão

de Documento de Arrecadação Municipal (DAM) pela futura Contratada no prazo que o
despacho de sua aplicação determinar. ^ ^
15 5As sanções fixadas serão aplicadas nos autos do processo de gestão do Contrato, no qual será assegurado à
futura Contratada ocontraditório eaampla defesa. «cguiduo d15.6 Oafraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, apartir do dia seguinte ao do
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15.7 Decorridos 3 (três) dias de atraso injustificado na entrega dos produtos, a Nota de Empenho deverá ser
cancelada, exceto se houver justificado interesse público em manter a avença, hipótese em que será aplicada
multa.

15.8 A suspensão e o impedimento são sanções administrativas que temporariamente obstam a participação em
licitação e a contratação, sendo aplicadas nos seguintes prazos e hipóteses;
a) Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da Advertência, a Contratada permanecerinadimplente;
b) Por até 01 (um) ano, quando a Contratada falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-sede modo
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal; e
c) Por até 02 (dois) anos, quando a Contratada:
c.l) Praticar atos ilegais ou imoraisvisandofrustraros objetivos da contratação; ou
C.2)For multada, e não efetuar o pagamento.
15.9 O prazo previsto no item 15.8, alíneaj'c", ppderá.ser aumentadqpara até2 (dois) anos..
15.10 O descredenciamento ou a proibição de credenciamento no sistema de cadastramento de fornecedores
deste Município são sanções administrativas acessóriasà aplicação de suspensão temporária de participação em
licitação e impedimento de contratar, sendo aplicadas por igual período. :
15.11 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada à vista dos motivos informados na
instruçãoprocessual,podendoa reabilitação ser requerida após 2 (dois)anos de sua aplicação.
15.12 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar permanecerá em vigor enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até qué seja promovida-a. reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a sanção, a qual será concedida sempre que'ra CONTRATADA ressarcir os prejuízos resultantes da sua
conduta e depois dedecorrido o prazo dás'sahçõés de suspensão e impedimento aplicadas.
15.13 As sanções administrativas"serão registradas no CadastroMunicipal. • • ;

1
16 DISPOSIÇÕES GEILVIS/INFGRMAÇÔES CÕMPLEMENTARES * ^

16.1 Os responsáveis técnicos serão òs membros da Comissão de Acompanhamento e Instrução processual para
a aquisição dos Materiais necessário que ficará responsável" pelaconduçâo do recebimento! das propostas e
documentos de habilitação nos casos quehouver necessidade. - - j; '

16.2 O contrato decorrente deste Termo de Referência poderá isofrer'acréscimos oü supressões na forma
autorizada no art. 65 da Lei Federal n® 8;666/93.

São-João" dos Patos - MA, 10 de fevereiro de 2021

uzánã Mana Leão Uoelho de Sá

Subsecretária de Saúde
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