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A Senhora

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

Senhora Secretária,

FOLHAii\ -3,-^

Rubrica

informamos a vossa senhoria que realizamos reunião, com a presença dos
secretários municipais,.diretores de departamento-e-Departamento-de-Compras, a qual teve
como pauta a elaboração do Termo de Referência, onde o mesrno possui á avaliação do
custo pela administração diante de orçamento detaihado, definição dos métodos, estratégia
de suprimento, valor estirhado em, planilhas de acordo com o preço de mercado, critério de
aceitação do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalização e
gerenciamento'do contrato, prazo de execução e sanções, visando p Registro de Preços para
a aquisição dé enxovais para recém nascidos da. Secretária Municipal.Assistência Social do
Município de São João dos Patos-MÁ, conforme as quantidades e especificações anexo.

Diante dp exposto; solicitamos a vossa' senhoria'que autorize ao setor
responsável pelas licitações,desta Prefeitura Municipal, a instauração e abertura de processo
licitatório visarido à efetivaçãp.da futura contratação ora prêtèndicia.

.Na certeza do pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos
sinceros votos; de apreço.

'

São Joâó-dos'Pàto.s'(MA), em 12 de janeiro de 2021

Gustavo Carvalho Silva

Chefe do Departamento.de Compras

(lc{i-^CjOCA
G^syi(a Raflégia'Llma Sousa

Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria n° 010/2021
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1.1. Registro de Preços para a aquisição de enxovais para recém nascidos da Secretaria Municipal Assistência

Social do Município de São João dos Patos-MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas

neste instrumento:

_ . ITENS EXÇLySjypSJ>ARA MEJ EPP,

Item Descrição. \ Unidade Quantidade Valor Unit. Valor Total

1 Banheira plástica para. banho de recém-nascido. • Unidades • 600 - R$ 27,96 RS 16.776,00

2
Fralda descartavérinfantil para.até 5 kg,pacote contendo 10
unidades. í . • Pacotes •1.200 - RS9,90 RS 11.880,00

3 Fralda lirio branca pacote contendo 5 unidades. ' . • . Pacotes 1.200 . •R$20,36 RS 24.432,00

4 Mijão simples f " _ - Unidades 1.800 • R$ 11,23 RS 20.214,00

5 Toalha de banhpcom'capuz - • --' Unidades • 400 " • RS 15,32 R$6.128,00

6 Pagão completo) ' [ ^r' 'Unidades' ' ' 900' RS34,74 RS 31.266,00

7 Chupeta bico dejsilicp'ne \ ^ .. Unidades / ' '4ÔÒ ''-'' • R$ 8,40 RS 3.360,00

8
Camisa infantil para crianças de 0a6;ànós com.ou sem manga émv
malha de aigodão penteado, sem estampa. ' " , ' ' Unidades' y \-600 RS7,53 RS 4.518,00

9 Meia infantil r , ' i Pares''.' .'•'!600 •' RS 6,91 RS 4.146,00
10 Cueiro bercinho lisó'50 cmxSOcm pacote contendo 03unidades. Unidades . ' 800 R$ 11,71 RS 9.368,00

11
Manta dupla face bercinho malha ekámpadó liso 90cmx90cm
pacote com 01 unidade peixinho , / - - <Unidades ' ' 400 , RS'50,04 RS 20.016,00

12 Mamadeira kit com 03unidades de 250 ml,l"6Ó:rní,70 ml. 'kits *•' 600 • RS 61,10 RS36.660,00

13 Talco embalagem com 80 g. .• Unidades. \ 600 RS10,28 RS 6.168,00

14 Fornada para assadúra 45g — -T Unidades. V 400 .RS 10,14 RS 4.056,00

1 " VALOR TOTAL M"Êplp | ' R$ 198.988,00

Obs: As estimativas de^quantidade constituem mera previsão dimensiónadâ, e servesomente como referência
para elaboração,;dá proposta não estando^ a CONTRATANTE obrigada a realizá-las' em sua totalidade, não
cabendo a CONTRATADA o direito de -pleitear qualquer tipo de reparação é/ou -indenização. Portanto, a
CONTRATANTE s^reserva ao direito dé, a seu critério, utilizar ou não as quantidades previstas.

1.1.1. Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgão(s) e entidade(s) participante(s).

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

2. JUSTIFICATIVA EOBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. ASecretaria de Assistência Social é a gestora da Política Municipal de Assistência Social na Proteção
Social Básica e Especial. Compete ao município prestar os serviços assistenciais que visem à melhoria de vida da

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



\0 un/e

ESTADO DO MARANHAO

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

unicef^ii

estabelecidos.

Assim, ciente da responsabilidade do município, promove asupracitada Secretaria iquisições^S^í^í^e
materiais às famílias, no objetivo de potencializar sua autonomia, promovendo acessos aos be xefícios eventuais.

O citado benefício é uma modalidade de provisão de proteção social básica, de caráter suplementar e
temporário que integra organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, com
fundamentação nos princípios de cidadania e nos direitos humanos e sociais.

A finalidade do benefício é garantir o acesso ao direito não contributivos de auxílios às famílias em
situação de vulnerabilidade temporária.

Portanto, necessária se faz a aquisição dos Kits Nataíidades para realização do atendimento aos

beneficiários, com a distribuição do auxilio dentro dos princípios de respeito às necessidades de cada família, de

modo a promover a inserção social, garantindo a efetivação dos direitos, dignidade e consolidação da cidadania.

2.2. Solicita-se,a aquisição amparada por pregão, a qual perrnite a esta administração realizar suas

aquisições em consonância com as demandas, além de se conseguir melhores condições para aquisição através

do procedimento.Micitatórip realizado com maior número de;Interessados na comercialização dos produtos, onde

a aquisição dos itens é de suma importância para manter esta-administração na exeçução de suas atividades

durante o exercício de 2021. Os produtos destinam-sè a'süprir ámecessidade desta secretaria.
2.3. Justifica-se a adoção da licitação ,nà'modalidade'^pelOfSistema de Registro de Preços, por estar
evidenciada a necessidade de"c6ntratações freqüentes por se'tràtár'de um objetò cuja natureza não possibilita
definir previamente o quantitativo demandado durante aMgêhcia^do.contrato, bem como a possibilidade de se
realizar a licitação independentemente de.prévia indicação orçamentária, agilizãndo-seo processo de aquisição.

3. CWSSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS " ,

a) O presente objeto possui disponibilidade no mercado próprio, isto é, que O;objéto está disponível para compra
ou contratação a^qualquermomento;, : . ' ' . % r .

b) Possui padronização, pói5;'sãõ5pfé-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'sát|_sfáção da AdministraçãOi ou seja, o bem é comum pois satisfaz
necessidades coniuns, não precisari,doxphter'características,peculiáres pára atingir seus fins.

4. ENTREGÁ ÈCRITÉRIGS DE ACEITAÇÃO"DO'OBJEfo:: "5 .

4.1. Oprazojde entrega dos bens'é de-05 dias, contados do(a) emissão da Ordem de Fornecimento, em
remessa parcelada. • . • .

4.2. Os bens serão"^ recebidos provisoriamente no prazo de 03 (três) dias, ' peio(a) responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

4.3. Nos termos do art. 74 da Lei n" 8.666, de 1993, poderá ser dispensado o recebimento provisório.

4.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações

constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 03 (três) dias, a

contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.5. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 03 (três) dias, contados do recebimento

provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação mediante termo
circunstanciado.

4.5.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
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4.6. o recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade c

prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

FOLHA
a contr; da~pBtor

Rubrica

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. São obrigações da Contratante:

5.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edita! e seus anexos;

5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente 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 objeto

fornecido, paraque sejasubstituído, 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 ó pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e

forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

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

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente -Terniò de Contrato, bem como por qualquer dano

causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, pfepostos ou subordinados.

6. OBRIGA0ES DA CONTRATADA .. ' ' ./

6.1. A Contratada deve cumprir/todas'as obrigações"cònstantes rio Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo comojexclusivamente seus os riscos e as despesas-decorrerites da'boa e perfeita execução do objeto
e, ainda: | " • ' " '
6.1.1. efetuar à entrega do objeto e^^ perfeita^condições, conforme especificações, prazo e local constantes
no Termo de Referência e seusjnéxps, acompanhado da respectivamotá fiscal, na qual constarão as indicações
referentes a: marca,,fabricante,,mòdélô,"procedência e prazo de garantia'ou"yal|dade; • '
6.1.2. responsàbilizar-se pelos vícios ê danos decorrentes do objeto,'de acordò com osartigos 12,13 e 17a 27,
do Código de Defesa do Consumidor {Lei.n9.8.078, de l990);,' - '/

6.1.3. substituir, reparar ou corrigir," as.suás.-experisas, no prazo fixado neste Termo de Reiferência, o objeto
com avarias ou defeitos; ^'

6.1.4. comunicar à Contratante, no prazo' rháximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

6.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.1.6. indicar pVepostò para representá-la durante a execução docontrato.
6.1.7. i

7. DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

8. DA ALTERAÇAO SUBJETIVA

8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que
sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original;
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sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do

haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

FOLHA n5-
o bjeto Dadt Jciüü^

Rubrica

9.1. Nos termos do art. 67 Lei ns 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar

a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e

determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, Inclusive

perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios

redibitórios, e, na ocorrência desU, não implica em corresponsabilidáde da Ádministração ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei 02 8.666, de 1993.

9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcioriáriós eventualmente envolvidos,

determinando orque for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os

apontamentos à autoridade competente para as providências,cabíveis.

10. DO PAGAMENTO

10.1. o pagamento será reáiizadó'ho-p,fazó •máximò"de atéSO Jtrintá) dias, contados a partir do recebimento
da Nota Fiscal ou Fatura, através dè-òfdem bancária, para cYédito em banco, agência e conta corrente indicados
pelo contratado. I ' •
10.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não uitrapassem o limite de qüe trata o inciso II

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

apresentação da Nota Fiscal, nos terrTios^dp art 59, § 32, da Lei n?, 8.666, dê 1993.
10.2. Considera-se ocorrido o rêcêbirhentó da nota fiscal ou fatura no rhdménto em que o órgão contratante
atestar a execução do objeto do contrato. • . ' •.

10.3. ANota Fiscal ou Fatura deverá^,servP'̂ '"'S3^°'"'̂ '̂ ®'̂ ^^:3CÒmpan^ da comprovação da regularidade
fiscal, constatada por meio de consultá'oh4ine ab SICAF ou, na impossibilidade de acesso aò" referido Sistema,
mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais-ou à'doçumentaçâo'rn'encionada no art. 29 da Lei n9 8.666, de
1993. ^ ''4. 1" - • ' j". '
10.3.1. Constatándo-se, a situação de irregiiiaridade -do fdrnecédor contratádpi deverão ser tomadas as

providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa n2'3, de 26 de abril de 2018.

10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à coritratação, ou, ainda,
circunstância quê impeça a liquidação da despesa, "comp; por exemplo, obrigação financeira pendente,
decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado.até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazc para pagamento iniciar-se-á após a comprovação 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 ordem bancária para
pagamento.

10.6. Antes de cada pagamento à contratada, será verificada 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. Oprazopoderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
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consulta para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no ât íbito-OD

entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas ind retas,^sen/a^áo o
disposto no art. 29, da instrução Normativa 3, de 26 de abril de 2018.

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

comunicar aos órgãos responsáveis 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 recebimento de seus créditos.

10.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual

nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

10.11. Havendo a efetiva'execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida

pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

10.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de

economicidade, segurança, nacional ou outro de interesse público de alta relevância, 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 pelò;Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n2 123,

de 2006, não sofrerá a retenção tributária.quanto aos.impdstos^e, contribuições abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamentoficará condicionado à aprésèhtação de comprovação, pòr meio de documento oficial,
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

alguma forma, pára tanto, fica convencionado que a taxa deoompensação financeira devida pela Contratante,

entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte

fórmula:

10.14.

EM = IX N XVP, sendo:

EM = Encargos mbratórios; • •'

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

VP = Valor da parcela a ser paga. .

I= índice de compensação financeira =0,00016438, assim apurado: •

l = (TX)

11. DO REAJUSTE

6/100

365

1= 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

Previamente à emissão de nota de empenho ea cada pagamento, a Administraçao^^ev^A^eatíTar

11.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das
propostas.

11.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados
poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as
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 dovalor remanescente, sempre queeste oco/rer.
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11.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definith
11.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer foi
ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação entãi
11.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
11.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

FOLHA n°
o.

ma nãnlffn';t;a mait;

3 em

índice oficiai, para

12.

12.1.

12.1.1.

12.1.2.

12.1.3.

12.1.4.

12.1.5.

12.2.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa nos termos da Lei n2 10.520, de 2002, a Contratada que:
inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
ensejar o retardamento da execução do objeto;- - • — —
falhar ou fraudar na execução do contrato;
comportar-se de modo inidôneo;'
cometer fraude fiscal;

Pela Inexecução 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; í
12.2.2. multa moratória de 1% (um por, cento) por dia de" atraso injustificado sobre o, valor da parcela

inadimplida, até ò limite de 15"(quihze):.dias;' ' . " ;; • '
12.2.3. multa compensatória de'5%,(cinco por cento) sobre o valor-total do contrato, no caso de inexecução
total do objeto; i ' v-- ' , ,
12.2.4. em casojde inexecução parcial, a mujta cornpensàtória, no meshio,percentual do subitem acima, será
aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; .
12.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com ó'orgão,,'entidade ou unidade administrativa pela
qual a Administração Pública opera e atua concretamehte, pelo prazo dè 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. A Sanção de Impedimento dè licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em
quaisquer das hipóteses previstas.corrio infração administrativa no subitem lô.l^deste Termo de Referência.
12.2.7. declaração de inidoneidacle'.para. licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os niotivos determinantes.dà punição ou.até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade,'qüe;se?á concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuízos causados; ' i' .... •
12.3. As sanções previstas nos subitens^l6,.2.1, 16:2.5,-16.2:6 e 16.2.7 poderão ser aplicadas ã CONTRATADA
juntamente com ás de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
12.4. Também^ ficam sujeitas às penalidades do art.'87, III e IV da Lei n^ 8.666; de 1993, as empresas ou
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 n®
8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei ns 9.784, de 1999.
12.6. As multas devidase/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidosdos valores 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 União e cobrados judicialmente.
12.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar
da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
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12.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela coi duta do licitanr^a
União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 d( Código Civil,
12.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravi iade da cc
Infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, obser
proporcionalidade.
12.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração

administrativa tipificada pela Lei ns 12.846, de 1® de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública
nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da
empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão
sobre a eventual Instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.
12.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à

Administração Pública nacional ou estrangeira-nos termos da Lei-n5-l2;846,-de le de agosto de 2013, seguirão
seu rito normal na unidade administrativa.. " . ' " •

12.11. O processamento do PAR não interfere hò seguimentp regular dos processos administrativos específicos
para apuração da'ocorrência de danos e prejuízos à Adrninistração 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 SICAp.

13. ESTIMATIVA DE PREÇOS EPREÇ0.S:REFERENCIAIS. " /

'mo
ado o princípio da

13.1. Ocusto estimado ,daxôntràtaçã9 e,de R$ 198;9ÍS8,00 (Çento-e noventa è oito mil novecentos e oitenta
e oito reais). • .

14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

Édispensada á certificação'de dotação orçamentária nos processos licitatórios.para registro de preços,
nos termos do art, 15 daTei Fedefafmsj 8.666/93, devendo ser inforrhada nq ato compra. A emissão da nota de
empenho ficará |a cargo do Setor;de Contabilidade da Prefeitura, 'devendo constar np mesmo número do
Processo Licitatório ou número do^Contráto, anexando a cópia ao Processo Administrativo de.licitação. O Setor
de Compras solicitará ao Setoc-de-Còhtabilidade, a emissão dá.noiá^de reserva de dotação orçamentária, bem
como, anota de empenho què^dévèrá^cóntef aautorização do ofdénador.de despesas.

7 •- • "'í.

São^JPãò dos Pãtps-MA,.12''dèjahèifò"dé 2021

Ç
Gustavo Carvalho Silva

Chefe do Departamento,de Compras

G^ssyka Raflégia Lima Sousa
Secretária Municipal de Assistência Social
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