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

Informamos a vossa senhoria que realizamos reunião, com a presença dos Diretores de
Departamento, a qual^teve como pauta a elaboração do-Termo de Referência,-onde-o mesmo possui
a avaliação do custo pela administração diante de orçamento detalhado, definição dos métodos,
estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preço de-mercado, bem
como preço prkicado no .âmbito da administração pública, critério de aceitação do objeto, deveres
do contratado!e do contratante, procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo
de execução e'sanções, visando-O' Registro,de. Preçqs- para a futura e eventual aquisição de urnas
funerárias e serviços de translado, páfa.atendèf "as fárnjiias carentes.do Município de São João dos
Patos/MA, para o exercício''de-2021./j

; • \V.. \ ./ ,i ir- ' S' i
' -L _ i

Diante do exposto, solicitamos *á vossa senhoria qué autorize ao setor responsável pelass N.,.( 1 ; '• '/ I- • i .
licitações desta .Prefeitura Müniçipal, -^annstaüfáção\e;: abertura ide, processo iicitatorio visando a
efetivação da futura contratação;ora.pretendida. ,; \

de apreço.

A'' 1

Na certeza do pròntcí atendimento" a esta solicitação] reiteramos' nossos sinceros votos
•:

--ÍQJ

•São Joãó cios Patos (MA), em 13 de janeiro de 2021.

ié^yka Raflégia Lima Sousa
Secretária Municipal de Assistência Social

Portaria ns 010/2Ò21

Gustavo Carvalho Silva

Chefe do Departamento de Compras
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1. DO OBJETO

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000

CNPJ N" 06.089.668/0001-33

TERMO DE REFERÊNCIA

unicef^
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1.1. Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de urnas funerárias e serviços de translado, para

atender as famílias carentes do Município de São João dos Patos/MA, para o exercício de 2021, conforme

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

URNAS ESERVIÇOS FUNERÁRIOS - ITENS EXCLUSIVOS PARA ME EEPP

ITEM .' DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE V. UNIT V. TOTAL

ITEM

URNA TAMANHO NORMAL COTA'" DE 25%

PARA ME E ÈPP- Urna, adulto em madeira de
pinos, estilo sextavada com varão ou
verãozinho dourado, chavetas ém metal

dourado, acabamento externo peroiizadó ou
pintura de auto brilho, acabamento, interno
com forro em TNT, corh:babado e travesseiro
solto. Com as dimensões e"xtèrn6 de'i,60cm até
l,90cm de comprimento, por: 043 cm Largura,

com 23 cm dealtura. Dimensão interna:^039.cm
de largura, com 23 cm de altura. Produtos e
Serviços que acompanham^ o funeral,
correspondem preparação nqrrhal do falecido
deixando pronto para velório,; com edredom
personalizado. Sobre o falecido; castiçais
conforme o credo religioso! Xom ^mortalha
masculina ou.feminina, conformesoilcitação.

URNA INFANTIL: Com 0,50cm até''-l,2Òm"t,- de
comprimento, em madeira dé pinos, com 2
(duas) chavetas e 02 (dois) suporte de cada
lado. Acabamento externo: Com'pintura dé alto
brilho. Acabamento interno: Em forro TNT, serri'

babado, com as dimensões externo 0,20cm de
altura, por 0,28cm, Largura. Produtos e Serviços
que acompanham o funeral correspondem
preparação normal do falecido deixando pronto
para velório. Sobre o falecido, castiçais
conforme o credo Religioso. Com mortalha
masculina ou feminina, conforme solicitação.

Translado em veículo funerário, rodovia

pavimentada. Km rodado

TOTAL:

25 Unid.

' r!''

100' Unid.

10.000 Km

URNAS - PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO

DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE

„ R$ 917,26

RS486,73

RS 2,18

V. UNIT.
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RS 22.931,50

R$48.673,00

RS 21.800,00

RS 93.404,50

V. TOTAL
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URNA TAMANHO NORMAL - Urna, adulto em

madeira de pinos, estilo sextavada com varão
ou verãozinho dourado, chavetas em metal
dourado, acabamento externo perolizado ou
pintura de auto brilho, acabamento interno
com forro em TNT, com babado e travesseiro

solto. Com as dimensões externo de l,60cm até

l,90cm de comprimento por 043 cm Largura,
com 23 cm de altura. Dimensão interna: 039 cm

de largura, com 23 cm de altura. Produtos e
Serviços que acompanham o funeral,
correspondem preparação normal do falecido
deixando pronto para velório, com edredom
personalizado. /Sobre o falecido, castiçais
conforme o ,credo religioso. Com mortalha
masculina ouTeminina, conforme solicitação.

75 Unid. R$917,26 R$ 68.794,50

TOTAL: R$ 68.794,50

VALOR GLOBAL R$ 162.199,00

Obs: As estimativas de quantidade,constituem mera previsão dimehsioriada, è seVve somente como referência
para elaboração da proposta' não estando a CONTRATANTE obrigada a realizá-las em sua totalidade, não
cabendo a CONTRATADA o direito-de pleitear'qualquer tipo de reparação e/ou indenização. Portanto, a
CONTRATANTE se reserva ao direito de, a séu critério, utiíizar ou não as quantidades previstas;

. , , - ' i '

1.2. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da
cota principal ou, diante de sua recúsa, _aos licitahtes remanescentes, desdeque pratiquem o preço do primeiro
colocado da cota principal. - -

1.3. Se a mesma empresa ^vencer-a-còta reservada e a^cota principal, a, contratação das cotas devera
ocorrer pelo menor preço. • \ '
1.4. Será dada a prioridadedé aquisição abs produtos dás cotas reservadas quando forem adjudicadosaos
licitantes qualificados como micróemprésas^u empresas dé pe^queno porte, ressalvados os casos em que a
cota reservada for inadequada para aténder as quàntidades-ou ás;,cohdÍções do pedido, conforme vier a ser
decidido pela Administração, nos termos do art. 82, §42 do Décreto n. 8.538, de 2015, ;

1.5. O prazo de vigência da contratação é de até 12 meses, contados do(a) assinatura do contrato ou
documento equivalente.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A necessidade desta aquisição depreende-se pela competência gestora do município em manter os
serviços de assistenciaiismo prestados por este município. Esta aquisição objetiva garantir que os benefícios
eventuais destinados a cidadãos em situação de vulnerabilidade e risco social e as famílias referenciadas, ou
não, nos equipamentos que ofertam serviços sócio assistenclals, impossibilitados em arcar por conta própria
com o enfrentamento de contingenciais sociais, em caráter de urgência e emergência. Nesse sentido, se faz
necessário a contratação de empresa para prestação de serviços funerários, aquisição de conjunto básico e
translado de féretro, com fornecimento do material necessário, para atender as famílias em vulnerabilidade
social, através da Secretaria Municipal da Assistência Social. Dessa forma, torna-se indispensável e
fundamental a aquisição dos itens constantes neste Termo de Referência.
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2.2. Solicita-se a contratação amparada por pregão, a qual permite a esta adminis

aquisições em consonância com as demandas, além de se conseguir melhores condições pa
do procedimento llcitatório realizado com maior número de interessados na comercializ
onde a aquisição dos itens é de suma importância para manter esta administração nà execução fle suas
atividades durante o exercício de 2021. A aquisição de oxigênio medicinal e ar comprimido destina-se a suprir

as demandas das unidades de saúde deste município bem como em atendimento das demandas do hospital

municipal, assegurando o contínuo fornecimento desses itens.

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 demandado durante a vigência do contrato, bem como a possibilidade de se
realizar a licitação independentemente de-prévia indicação-orçamentária, agilizando-se o processo de
aquisição. ^ • '

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS/SERVIÇOS COMUNS

unicefí^

FOLHA n" J8 /
ração realizar - - -

açao dos

f . A ». »

a) O presente objeto possui disponibilidade no mercado próprio, isto é, que o objeto está disponível para
compra ou contratação a qualquer momento; .'' -l:* ;.. .i

b) Possui padronização, pois .são pré^deteVminados os atributos.essenciais do objeto, de forma objetiva e
uniforme, cujas característicassão invariáveis ou então,'sujeitas a diferenças mínimas; , )

's I

c) Desnecessidade de peculiaridade para satisfação .dá Administração, ou seja, o serviço é comum pois satisfaz
necessidades comuns, não precisandp contercaracterísticas peculiares para atingir seusfins.

4. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS,E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO.
' :t

4.1. Constitui objeto desta Ücitáçãç a PERMISSÃO deserviços funerários, -y
4.2. As empresas vencedoras,se-comprometem a executarem os,serviços de acordo com os padrões
estabelecidos no instrumento contratual, bem como, a- obedecer às disposições legais vigentes que
regulamentam a prestação dos serviços funerários,-sém" prejuízo"da"obsèrvância das Legislações Municipais,
Estaduais e Federais vigentes, aplicáveis aésp'écle;"'-'í- ' . ^ '
4.3. As empresas vencedpras se comprometem a executarmos serviços com capacitação em excelência do
atendimento geral e específico para o atendimento dos serviços funerários envolvendo: o Desenvolvimento
Gerencial, Desenvolvimento de Gestão Estratégica e o Desenvôlvimentc da Assessoria no acompanhamento e
sustentação da éxcelência do atendimento.

4.4. Os serviços funerários são considerados compulsórios, de.prestação obrigatória, devendo obedecer o
i

seguinte: ; . ,. .. ... . . . '

4.4.1. Assistência telefônica 24h para atendimento à família enlutada e realização dos serviços funerários.
4.4.2. Serviço de atendimento externo de assistência, com profissionais credenciados junto a Prefeitura
Municipal de São João dos Patos para tomar, em nome da família, todas as providências necessárias à
realização do funeral;

4.4.3. Venda de urnas, caixões e esquifes;

4.4.4. Translado do corpo cadavérico humano para o local onde será realizado ovelório;
4.4.5. Translado do corpo cadavérico humano para o cemitério onde será realizado osepultamento;
4.4.6. Outros serviços estritamente necessários ao sepultamento do corpo cadavérico humano, obedecidas as
disposições legais.

4.5. Serão considerados aceitos os serviços que estiverem em estrita ^nformi^de com odescrito acima.

www.saojoaoa6spatos.ma.gov.br
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5.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
CNPJ N° 06.089.668/0001-33

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. São obrigações da Contratante:

5.1.1. receber o objeto nas condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

5.1.2. verificar minuciosamente a conformidade dos serviços com as especificações constantes do Edital e da

proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

5.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no

serviço prestado, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor

especialmente designado;—-— -

5.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no "valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e
f . 1

forma estabelecidos,no Edital e seus anexos; . . ' i
# . - j

5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela'!Contratada com

terceiros, ainda jque vinculados à execução do p_resente Termo, de Contrato, bem corno por qualquer dano
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostós ou subordinados.

6. OBRIGAÇÕÉS DA CONTRATADA'í
/ -

' m'

unicefv®

FOLHA n® J3

6.1. A partir da assihatüra..;'db CONTRATO, prestar os serviços "funerários, de'acordo com as normas e
j - — t i' , - • I, I ' '

especificações legais e com as estabelecidas pela-munlcipajídade. X'; 'X '
6.2. Apartir; da assinatura do\CÓNTRATO; execütir'os. serviços funerários peips valores apresentados na
proposta vencedora. v ! ' ' !
6.3. Apartir da assinatura dó CONTRATO, atender todas as détertninVções e especificações estabelecidos
pela municipalidadé, previstas na legislação e no contrato; [
6.4. A partir;da: assinatura dd CONTRATO, zelar para que nos-sepuitárhentos não haja qualquer distinção

por motivo de crença religiosa.e, érri.qüàlquer'caso, discriminação furidãda-em etnia, sexo, cor, trabalho ou
'' .'A; .. • ' J, " . ,•/

convicções políticas, durante o período da PERMISSÃO. X-,-í. ' i/"'
6.5. A partir da assinatura dó'CÒNTRATÒj: observar-e;Tèspeifar''^todá' á legislação ambiental relativa à
prestação dos serviços funerários. 1'r"*' " ]
6.6. A Contratada se obriga 'á-executafroí objeto" dèstariicitaçãó,-.'respeitando; os serviços de caráter
obrigatório e facultativo; devendo manter equipe"lécnicá'especializa'̂ com equipamentos adequados, para a
perfeita execução dos serviços abaixo discrÍmínados:\'' •' •
6.6.1. Fornecimentode urnas, ataúdes e caixõesmortuários para pessoas falecidas; '
6.6.2. Remoçãoie transporte de cadáveres, salvo nos casos em que o transporte.deva.ser realizado por
autoridade policial;

6.6.3. Ornamentação e instalação rnortuária de qualquer espécie; ^

6.6.4. Transporte de coroa e flores nos cortejos fúnebres;

6.6.6. Realização de velório;

6.6.7. Providências administrativas para registros de óbitos em cartórios de registro civil, delegaciasde polícia,
instituto médico legal, liberação de corpos em hospitais, clínicas, casas de saúde, órgãos ou repartições
públicas;

6.6.8. Outros serviços inerentes auxiliares e complementares, assumindo todos os encargos e obrigações, sem
direito a qualquer restituição por parte da Municipalidade;

6.7. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivosque impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,com a-devld^comprovação;

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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6.8. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as ob

todas as condições de habilitação e qualifícação exigidas na licitação;

6.9. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

7. DASUBCONTRATAÇÃO

7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licítatório.

8. DA ALTERAÇAO SUBJETIVA

\c

unicefíS?

FOLHA n° 2^0
rigações assumid^

8.1. Éadmissível a fusão, cisão-ou incorporação da cpntratada^com/em-outra pessoa-jurídica, desde que
sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos ria licitação original;

sejam mantidasas demais cláusulas é condições do contrato; rião haja prejuízo à execução do'objeto pactuado
e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 1

9. DOCONTROLE EFISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO^

9.1. Nos termos do art. 67. Lei n5, 8!666;''-dé 1993; s"erá'" designado representante para acompanhar e
fiscalizar a execução dos'se.ryiçps,"-anotando em registro próprio .todas as.ocorrências relacionadas com a
execução e determinaridò óque fõr-^neçéssáriq à regularização de falhas ou defeitos observados.
9.2. Afiscalização de que trata;este item rião exclui, nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, pór qualquerMrregularidáde, áiri'dá* que resultarite'de' imperfeições técnicas ou vícios
redibitórios, e, na ocorrência desta;jiãp irnplica em corresponsabilidade dáAdministração ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com'ò art. 70 da"Lei n9'8I666, de 1993. ' ;// •

I í. {
9.3. O representante da Administração anotará em'registro"próprio todas as ocorrências relacionadas com

a execução do contrato, indicatidòi dia, mês e and, bem coriid d nòmé dos funcionários eventualmente
\ \ • i ' ! >^ • -'i ; t

envolvidos, determinando C que-.forr-necessário à regularização das'falhas ou defeitos observados e
. . i ^ : : .l'Y. -ÍT . i1_ appntamentps a autoridade competente paradas prpvidencjas cabíveis.- í

"-v•.. /<-. ' • :

encaminhando

10. DO PAGAMENTO

10.1. o pagamento será realizado no'prazo'máxirTio de afé-SO (trinta) dias, contados a partir do recebimento
da Nota Fiscal pu Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente
indicados pelo contratado.

10.1.1. Os pagamentos decorrentes.de despesas cujos valores não ultrapassem ó limite de que trata o inciso 11

do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados np prazo "de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data
da apresentação^da l^ta Fiscal, nos termos do art. 59, §39, dHei ps8.666, de1993..
10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão

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 meio 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 a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as
providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa n9 3, de 26 de abril de 2018.
10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemolorobrigação financeira pendente.

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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decorrente de penalidade Imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contrata^
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, oprazo para pagamento iniciar-se-á ipós-a-ccr^^^v^o
da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

10.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a o

pagamento.

10.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a manutenção das

condições de habilitação exigidas no edital.

10.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por

escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua

defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

10.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada-pagamento,-a Administração deverá realizar

consulta para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou

entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado
0 disposto no art 29, da Instrução Normativa n9 3, de 26 de abril de 2018.

10.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá

comunicar aos órgãos responsávéis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da

contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios

pertinentes e necessários para garantir o fècebiméhto de seús créditos.

10.10. Persistindo a irregularidade,.a contratante deverá adotaf.as medidas necéssárias à rescisão contratual
nos autos do processo adínimstrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

10.11. Havendo a efetiva execuçâd"dó-óbjeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se
decida pela rescisão do contrato,'caso a contratada nãoVègüIarize suasituação. )
10.11.1. Será rescindido o contrato ern execução..com 'a_ contratada''inadimplente, salvo por motivo de
economicidade, segurança nacional ôu outro de interésse-público'de'aIta relevância, devidamente justificado,
em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante. . !
10.12. Quando do pagamento, será,efetuada a retenção tributarlá'prevista na legislação aplicável.
10.12.1. AContratada regularmente optante pelo Simples Nacional; nos termos da Lei Complementar
n9 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostps e contribuições abrangidos por aquele

regime. No entanto, o pagamento ficará"cóndicionado;,à apresentação de comprovação, por meio de

documento oficial, de quefazjus ab tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
10.13. Nos casos de eventuais atrasos,de pagamento, désde que á Contratada não tenhá concorrido, de
alguma forma, párátanto, fica convencionado què a.taxá'dé compensação financeira devida pela Contratante,
entre a data do vencimento e o efetivo adimplementb dá parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte

fórmula: ;

10.14. /

EM = IX N XVP, sendo:
«•

EM =Encargos rhoratórios; _ _ _ . • "
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

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

TX = Percentual da taxa anual = 6%

365

rripm hanráHa para

DO REAJUSTE
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11.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite

das propostas.

11.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, o

12. DASSANÇÕES ADMINISTRATIVAS
' ..\L- "•

unicef^

FOLHA

para a apresentaçÊ

Rubi^a
preços contr^ados

poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE pvJincíwampntg para ac
obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

11.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos

efeitos financeiros do último reajuste.

11.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à

CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente
tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo

referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. -
11.4. Nas aferiçõeslinais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, odefinitivo.
11.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa
mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
11.6. 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.

11.7. Oreajuke será realizado por apostilame'nt6;_ . p'

12.1. Comete infração adminikrativa nos terrnos dá Lei,ns 10.520, dé 2002, a Contratada que:
12.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das'obrigações assumidas'em decorrência da contratação;
12.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; '' • '

12.1.3. falharou fraudarna execução do contrato; ' r " ' ' '
12.1.4. comportar-se de modo inidôneo; ' . ' 7 '
12.1.5. cometer fraude fiscal;

12.

CONTRATADA

• IIUUUÇ ^ I . ' , f

1.2. Pela inexecução total' oú >'pafciál do objeto deste contrato,, a Administração' pode aplicar à
3NTRATADA asseguintes sanções: V' - ' •

; • '' ^ i..\ ' r'/ - :

12.2.1. Advertência, por faltas leves, assi.m^entendidas aquelas que nâo_a,carretem prejuízos significativos para
a Contratante; ' - ' • / .
12.2.2. multa moratória de 1% (um por cento) 7pbr dia de atraso injustificado, sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias; '' :

12.2.3. multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução
total do objeto;

12.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será
aplicada de forrna 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, peloprazo 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 prazode até cincoanos;
12.2.6.1. ASançãode impedimento de licitare contratar prevista neste subitem também é aplicável em
quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa nosubitem 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 que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a ContratabaTessarcir a Contratante
pelos prejuízos causados;
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unicef'^

FOLHA n» 2^
12.3. As sanções previstas nossubitens 16.2.1,16.2.5,16.2.6 e 16.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATAI^
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

12.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, iii e IV da Lei n2 8.666, de 1£

profissionais que:

12.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de

quaisquer tributos;

12.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

12.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos

praticados.

12.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que

assegurará o contraditório-e-a ampla-defesa à Contratada,-observando-se-o-procedimento previsto na Lei ns

8.666, de 1993, e subsidiariamentea Lei n^9.784, de 1999. \
12.6. As muitas'devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos vaiorés a serem pagos,
ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na

Dívida Ativa da Ünião e cobrados judicialmente. ;
12.6.1. Caso a tontratante determine, a multa devéfá.ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a
contar da data do recebimento da comunicação ênyiada péia' autoridade competente. ' !
12.7. Caso o valor da multa nãoseja suficiente para çobrir;o*S',préjuízos causados pela conduta do licitante, a
União ou Entidade poderá'cobrar'o valor-femanescente^judiciaimente, cohfofme aftigo.419 do Código Civil.
12.8. A autoridade compéten'te,\ná\ápiicação das sanções, lévafá^em^ consideração a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educativo dá^pènVíem corno o dano causado àtAdministraçao, observado o princípio da
proporcionalidade. ;

12.9. Se, durante o processo^de aplicação de„penalidade,-'se ^houver indícios de prática de Infração
1 ' p1' í ' " . ,1 'I ' '

administrativa tipificada pela Lei n?^ 12.846,"de 12 déagosto de 2013, comodato lesivo à administração publica
nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo-necessárias à,apuração da responsabilidade da

j 1 ' . -p ' I

empresa deverão ser remetidas,à-autòridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e

decisão sobre ; a eventual <'instauração -de investigação .'.preliminar; ou.-Processo Administrativo de

Responsabilização - PAR. . - .\ -.y- 1 ' i

12.10. A apuração e o julgamento"dàs demais infrações administrativas,não consideradas como ato lesivo à
Administração Pública nacional ou esTrangei/a nos.termos-cla Lei'n2''Í2;846, de 12 de agosto de 2013, seguirão
seu rito normal na unidade administrativas . f j

12.11. O processamento do PAR não "iritérferè'"no/-'segülm,entb:'règular dos processos administrativos
específicos paralapuração da ocorrência de,danos e'-préjuÍ2os à Administração Pública Federai 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.

Rubri^
93, as empreses ou

13. ESTIMATIVA DEfREÇOS E PREÇOS REFERENCIAR

13.1. O custo estimado da contratação é de R$ 162.199,00 (cento e sessenta e dois mil, cento e noventa e

nove reais).

14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

Édispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos ilcitatórios para registro de preços,
nos termos do art. 15 da Lei Federal n2.8.666/93, devendo ser informada no ato compra. Aemissão 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 Adminislratiyo-'d^icitação. OSetor
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de Compras solicitará ao Setor de Contabilidade, a emissão da nota de reserva de dotaçãí
como, a nota de empenho que deverá conter a autorização do ordenador de despesas.

São João dos Patos-MA, 13 de janeiro de 2021.

Sessvka Raflégia Lima SouGêssyka Raflégia Lima Sousa
Secretária Municipal de Assistência Social " '

Portaria ns 010/2021 '

Gustavo CarvãlhaSilva^
.... Cheféidq.Departamento dè Compras.
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