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ESTADO DO MARANHAO

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

A Senhora

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

FOLHA n" Jg>

Senhora Secretária, )
[

Informamos a vossa senhoria que realizamos reunião, com a presença dos
secretários municipais,.diretpres.de.departarnentp e.Departamento de_Cpmpras, a qual teve
como pauta a elaboração do Termo de Referência,-onde o mésmjD possui, a avaliação do
custo pela adrnihistração diante de orçamento detalhadó; definição dosjmétpdos, estratégia
de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo.com opreçoldè|mercàdo, critério de
aceitação do bbjeto, deveras do contratado-e .do contratante, próc^dirhentos ,de fiscalização
e gerenciamento do contrato,^ prazo de execüçãò .e sanções, visandofp Registro de Preços
para ofornecimento sob demanda dé^Gás Uqúefeitò: de. Petróleo |-| GbP (gás de cozinha),
acondicionadò em cilindro, de P-13. '̂ botijão Í3--kg^visáhdo'atender.; as-necessidades das
diversas secrètãrias, dó?ifofrnè'as qüántidadés e espècificaçõés:ánexo.f ' :

í' • : •' • • - • try •:
' Diante do expòsto7-,so!icitamos ,a., vossa^senhoriaj* que'autorize ao setor

responsável pelas licitações; desta' Prefeitúrà^^ Municipal•, .a instauração .ê abertura de
processo licitàtório visando a efetivação da-futura contratação/ora pretendida.^

i Na certeza

sinceros votos de apreço

5za dôrn7ontò átendirnehto á' ~esfã jsolicitáção, reiteramos nossos
•'Hi l' - • • • (t ••í '

' |ir í
^ São Joãcíídos^Pátos (MÂ)t èm t4';dé janeiro de 2021

li '
\:r.4f\(3ustavo Çarválho-Sily^ ... .

Chéfè^dojPepartàrhentoj^^ Compras

r A, ma-J

Géssyi4Raflégia Lima Sousa • [j ^
Secretária Municipal de Assistência Social f';

;Pprtarià n° 010/2021 • • . |j' ;•

Marianna Lyra dá Çoch^ SantosTeixeira
Secretária Municipal de Educação |

Portaria n® 002/2021

iveira Lima
e Saúde

007/2021

! "t
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1. DO OBJETO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N® 06.089.668/0001-33

TERMO DE REFERENCIA

unicef^4>

FOLHA n"

1.1. Registro de Preços para a Contratação de empresa (s) especializada (s) em fornecimento sob demanda

de Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP (gás de cozinha), acondicionado em cilindro de P-13 - botijão 13 kg,

visando atender as necessidades das diversas secretarias, conforme condições, quantidades e exigências

estabelecidas neste instrumento:
I

y" .ITENS EXCLUSIVOS PARA ME EEPP ||
Item Descrição Unidade QuantJ V. UNIT., V. TOTAL

1

Botijão, Gás Liqüefeito De Petróleo - GLP, Material
Chapa !Aço, Tipo Gás Propano-Butano, Capacidade
Botijão^ 13, Aplicação Fogão Residencial, •Normas
Técnicas Abnt 8.460 (ABASTECIDO)

UND

. j
620;fj

!i

r

R$90,17 RS55.905,40

2

Vasilhame - Botijão Gáf Liqüefeito,'De.Petróleo -GLP,
Material Chapa, 'Aço)"" Tipo, .GáS;.-Propano-=Butano,
Capacidade Botijão 13, .Aplicação Fogão Residencial,
NormasTécnicasAbnt 8.460 (VAZIO)' \ '/ ]

" UND
' V '

'li
-.55 í

» 1

1 '

• h'

;R$ 196,85

1

RS10.826,75

'rTOTAL..-.-u^ "-N"'''- 11 , R$ 66.732,15

Obs: As estimativas de quantidade constl.tuem merà prèvislò dimensionada, e serve somente como referência

para elaboração da proposta não-estando a CONTRATANTE. obrigada_a realizá-las em sua totalidade, não
cabendo a CONTRATADA o direitoide\pleitear'̂ qualquer tipo, de reparação|è/pu indenização. Portanto, a
CONTRATANTE se reserva ao.(3.direi '̂de, á-sejj critério, utilizar òu'não as qüantidadés-previstàs.'

1 (̂.1 ''ii • * í.-. i ' ^;
.-V'- . .7. 1/ , ' ,

1.1.1. Estimativas de consumo.-individualizadas, do órgão. gerenciador'e órgãó(s) e entidade(s)

participante(s). •: ' • . 7---'..*.— ' n • ^

Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal déAdministração~ ÍJ

Item Descrição • ''• r" 1í , ' Unidade Quantidade

1

Botijão Gás Liqueféito De Petróleo - GLP, Material Chapa Aço, Tipo Gás
Propano-BUtano, Capacidade Botijão 13, Aplicação Fogão Residencial, Normas
Técnicas Abnt 8.460 (ABASTECIDO) !, y

UNO:,'
r ^

80

2

Vasilhame - Botijão Gás Liqüefeito De Petróleo - GLP, Material Chapa Aço, Tipo
Gás Prqpano-Butano, Capacidade Botijão. 13,. Aplicação Fogão Residencial,
Normas Técnicas Abnt 8.460 (VAZIO)

UND 10

1

Órgão Participante: Secretaria Municipal de Saúde

Item Descrição Unidade Quantidade

1

Botijão Gás Liqüefeito De Petróleo - GLP, Material Chapa Aço, TipoGás Propano-
Butano, Capacidade Botijão 13, Aplicação Fogão Residencial, Normas Técnicas
Abnt 8.460 (ABASTECIDO) i

UND 200

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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•VO

2

Vasilhame - Botijão Gás Liqüefeito De Petróleo - GLP, Material Chapa Aço, Tipo
Gás Propano-Butano, Capacidade Botijão 13, Aplicação Fogão Residencial,
Normas Técnicas Abnt 8.460 (VAZIO)

UND

FOLHA n°

20 ^
Ruílá: a

Órgão Participante: Secretaria Municipal de Educação i

Item Descrição | Unidade Quantidade

1

Botijão Gás Liqüefeito De Petróleo - GLP, Material Chapa Aço, Tipo Gás Propano-
Butano, Capacidade Botijão 13, Aplicação Fogão Residencial, Normas Técnicas
Abnt 8.460 (ABASTECIDO) . . ^

UND 300

2

Vasilhame - Botijão Gás Liqüefeito De Petróleo -GLP, Material Chapa Aço,jTipo,
Gás Propano-Butano, Capacidade Botijão 13, Aplicação Fogão Residencial,'
Normas Técnicas Abnt 8.460 (VAZIO) !i .

• ^1

UND 20

• '1; •
órgãoParticipante: Secretaria MunicipaldeAssistência Social - . , 11 i '

Item 1 .,,-Dés'çnçãò-./ ._V'' j i ' Unidade Quantidade

1

Botijão Gás Liquefeitó-Dé^Petróleo/^GLP,' Ma^rial Chapa.Aço/Tipo Gás Propano-
Butano,; Capacidade'iB^otijão iS,-Aplicação Fogãò .Residenciâli"Nqrmas-Técniças
Abnt 8.460 (ABASTKIDÒ)'"^^, V' /. • ~ \s- 'VI. (t ,,

UND 40

2

Vasilhame - Botijão Gás Liqüefeito De Petróleo -..GLP, Material Chapa Aço,|Tipò
Gás Prppano-Butano, Capacidade.-Botijão _13;/Aplicação Fogão' Residencial,
Normas Técnicas Abnt 8.46Ò (VAZIO) , (í '

UND 5

1.2. O prazo de vigência da'contratação é de até 12 meses/"contados do{a) assinatura do contrato ou
documento equivalente.

2. JUSTIFICATIVA EÓBJETÍVO DA CONTRATAÇÃO

li H
2.1. Justificá-se aquisição de Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP (rêçãrgá) por ser necessária a manutenção
das atividades diárias e essenciais-desêmpenhadãs pela Prefeitura'Mun[cipal ejsuas Unidades Gestoras, como
nassecretarias no preparo dos alimentos,"escolas municipais.para o^preparo da merenda escolar, bem como no
hospital municipal, afim de preparar os alimentos destinas aos pacientes.
2.2. Solicita-se a aquisição amparada por pregão, a qual permite a esta'" administração realizar suas
aquisições em consonância com as demandas, além de seconseguir melhores condições pára aquisição 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 duran^tè o"exér*cícíõ dé'2'02Í. À"Gás gIpÍ destina-se ã suprir o Almoxarifado das secretarias e dessa
forma atender as demandas dos setores das secretarias municipais bem comó em atendimento das demandas
do hospital municipal, escolas esecretarias, bem como, assegurando ocontínuo fornecimento desses produtos
para utilização nas atividades administrativas do município. j
2.3. Justifica-se a adoção da licitação na modalidade pelo Sistema de Registro de Preços, por estar
evidenciada a necessidade de contratações freqüentes porse tratar de um objeto cuja natureza não possibilita
definir previamente oquantitativo demandado durante avigência do contrato, bem como a possibilidade de se
realizar a licitação independentemente de prévia indicação orçamentária, agilizando-se o processo de
aquisição.
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3.

ESTADO DO MARANHAO

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

CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

a) O presente objeto possui disponibilidade no mercado próprio. Isto é, que ò objeto está
compra ou contratação a qualquer momento;

\o ^ni,

unicef?/^

FOLHA n"

disponívá^Ç^itea

b) Possuí 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 de peculiaridade para satisfação da Administração, ou seja, bem é comum pois satisfaz

necessidades comuns, não precisando conter características peculiares para atingir seus fins.

4. ENTREGA ECRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO ÒBJCTÓ.;

4.1. O prazo de entrega dos bens é dê 05 dias, contados. do(a) emissão da

remessa parcelaria. - • • •- - " •

4.2. O prazo de validade na data da-ent;ega.nlò.'pòclerá-senihferior a 90
recomendado pelo fabricante.- • ^ •
4.3. Os bens serão recebidos proVisoria^mènte no'prazo"' de''.b3 (três) dias, ^peio(a); responsável pelo

i ' -• '-S>. -í 'I-L í...- X--! j coiíformldade com as

Ordemí de Fornecimento, em

t '"j' • ' ^
(noventa) dias, do prazo total

acompanhamento e fiscailzáção do cgntrato, para éfeito de posteno.f verificação de^sua
especificações constantes-nesteTefmo'cle Referência enapropòsta.\ ' . Ir'-'
4.4. Nos termosdo art. 74 da Leilp" 8.666, dè 199J,.poderá ser dispensado ójrecébimento provisorio.
4.5. Os bens poderão ser rejeitados, nó todo ò'u em^pa/té, quando'em desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta, ;devêndo ser substituídos rio! prazo de 03 (três) dias, a
contar da notificação da contratada", às suas custas, sem'prejuízo da,aplicação das pénalidadès.
4.6. Os bens serão recebidos'definitivamente no prazo .de 03 (três) diasj/contados do recebimento

I Sí. J ! 4 • • - • . 5.,' •- li .
provisório, após a verificação,da qualidáde^e quantidade do rnaterial.e conseqüente,aceitação mediante termo
circunstanciado.' íí"" t' • -- ^ o-. , . j-.j.
4.6.1. Na hipótese de a ver^ificaçãó^à qlíe se refere o subitern anterior hão ser procedida;dentro do prazo

fixado, reputar-se-á como realizada/corisurnando-se o recebimentodéfihitiyo no dia,;do esgotamentodo prazo.
4.7. Orecetíimèrito. provisório "'óu i^dèfinitlyo dq.objeto^nãó excIuKa" responsabilidade da 'contratada pelos
prejuízos resultantes dà Incorreta èxècüçãp do coritfato;: - í > • '

f. f ' - ^ 1 '

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE \5.

5.1. São obrigações da Contratante: ^ >

5.1.1. receberoobjeto no. prazo econdições estabelecidas ho Edital eseus áyexqs; /
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 qu irregularidades verificadas no
objetofornecido, para que 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 o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e
I

forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

?
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ESTADO DO MARANHÃO I
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N° 06.089.668/0001 -33 unicef#

5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como po
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou s

i:off(BajHfeneom'2.'Z^
qualquer dã^

jbordinadMbjicã

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do
objeto e, ainda:

6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes
no Termo de Referência e seus anexos, ácômpalihadõ dá rèspêctivá nõfà fiscal, nã qual constarão as indicações
referentes a: marca/ fabricanté, modelo, procedência e prazo degarantia ouvalidade; .• ^
6.1.2. responsabilizar-se pelos vícios é danos decorrentes do objeto,.de acordo com os antigos 12,13 e 17 a
27, do Código de'Defesa do Consumidor:{Lei nfi 8.078, de 1990); • j •"
6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, àssuas expensas, no prázo, fixado neste Termo deReferência, o objeto
com avarias ou defeitos; ' 'V'y?'-,
6.1.4. comunicar à Contratante, no prazó.:rriáxirnd de' 24 (virite e quatro)

™

horas que antecede a data da

o;

assumidas,
entrega, os motivos que impossibilitem b cumprimento do prazp previsto, com a devida cornprovação;
6.1.5. manter! durante toda'a-execução do contrato,-em, compatibilidade com-as obrigações as
todas as condições de habilitaçãq'equaJiflcaçao exigidas na licitaçao;-.^ .

6.1.6. indicar preppsto para representá-la durante a execução do contrato.

7.

8.

9.

DA SUBCONTRATAÇÃO • ; - j
I '

7.1 Não será admitida asubcontratàçãq do objeto licitatório.

DA ALTERAÇÃO SUBJ CTIVA.,. • V!'

8.1. Éadmissível a fusão, cisão'oü jncorpbràção da contratada cqrh/em outra pessoa jurídica, desde que
sejam observados pela nova pessoajurídica todos/os requisitos de-habilltação^exlgldos^na licitação original;
sejam mantidas as demais cláusulas'é eq^ndiçÕps-'d_ò contrato; não haja "prejuÍ2c à-execução dp objeto pactuado
e haja a anuência expressa da Administraçãò à continuidade do contrato.

DO CONTROLE EFISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

9.1. Nos termos do art. 67 Lei n^ 8.666, de 1993, será designado re;jresèntante'para acompanhar e
fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas asocorrências relacionadas com a execução e
determinando o quefor necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
9.2. Afiscalização deque trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, Inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante dê imperfeições técnicas ou vícios
redibitórios, e, naocorrência desta, não implica em corresponsabilidade daAdministração ou deseusagentes e
prepostos, de conformidade como art. 70 da Lei n® 8.666, de 1993.
9.3. Orepresentante 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 funcionários eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e
encaminhando osapontamentos à autoridade competente para asprovidências cabíveis.

www.saojoaodospatos.ma.gov.br ^
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unicef#

FOLHA n°

Rtl^

do recebimento

conta corrente

10.1. Opagamento será realizado no prazo máximo de até 30(trinta) dias, contados a partir
da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e
indicados pelo contratado.

10.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem plimite de que 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 termos do art. 52, § 3®, da Lei n9 8.666, de 1993.
10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão
contratante atestar a^xecuçãb~dõobJêto"dõcohtrátò.' ' j|
10.3. ANota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada daj comprovação da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao-SlCAF ou, na impossibilidade ^de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sítioseletrônicos oficiais pu à documentação mencionada no art. 29 da Lei n2 8.666, de
1993. i • • - ( ; : •'
10.3.1. Constatando^se, junto ao SICAF, â situaçãò-dê.irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser
tomadas as providências previstas no do, art. 31,dá Instrução Nprmativa n2 3, dejiô de abril de 2018.
...V a •• i_ rl/^riimontoc norTinontoc il rnntr,
10.4. Havendo erro na,-apresentação da'Nota Fiscal òu"dòs'documentos pertinentes à contratação
ainda, circunstância que irhpeçà-a liquidação da despesa, como, por,exemplo, jpbrigação financeira pendente,
decorrente de penalidade-impostàvou inadimplência; o pagamento'ficará sobfestãdo até'que a Contratada
providencie as rfiedidas saneadoras'; Nesta .hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação
da regularização,da situação, não"acárretando qualquer,ôhús'para aContratante, '• •
10.5. Será considerada data do,pagamento^o dia-.èm que constar como emitida.a ordqm bancária para
pagamento. ; , , ,|j :
10.6. Antes de cada pagamento a contratada, será realizada consulta'ao SIGAF^parã verificar a manutenção
das condições de habilitação exigidas',no,edital. - 1| | \
10.7. Conkatando-se, junto-ao SIGAF/.a, situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua

' '' í^íj,\ 'l i''. ~
notificação, por escrito, paraque,'no pfazò dé 5 (cinco) dias úteis; regularize sua situaçao ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. Oprazo podérá ser prorrogado uma vez, por.igual período, a critério da contratante.
10.8. Previarnente à emissão de^nqta'de empenho e ã cada pagamento, a Administração deverá realizar
consulta ao SIGAF para identificar'pbssívej suspensã9*temporária.de participação em licitação, no âmbito do
órgão ou entidade, proibição de contratafcom" ò, Pòder'Público, bem como ocorrências impsditivas indiretas,
observadoodisposto no art. 29, da Instrução Normativa n2 3, de,26 de abril déj2Ó18. .
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, bení como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessários-para garantir o recebimento deseus créditos. - I:•
10.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias a 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 aoSIGAF.
10.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SIGAF, salvo pormotivo 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.

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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10.12.1.

n9123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abranbidoi
A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da L( i

regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação dei comprovação i, por m§13
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na|referida Lei Cimplementar.
10.13. 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 Contratante,
entre a data do vencimento e o efetivo adlmpiemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte
fórmula: !

I I

10.14. 1!
EM =1XNxVP, sendo; {'
EM = Encargos moratórios;"'" ^ ^ ^

N= Número de dias-éntre 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:

{6,/100). '-1 =0,00016438
l = (TX) 1 =

365

11. DO REAJUSTE

TX = Percentual da taxa anual.= 6%
J ..h\

r
' •; I

11.1. Os preços são fixos e irreajústávèis noiprazo dé'um'ano,contàdó-da data limite para a apresentação
daspropostas. í . " ' 1 Vm,/' ,í * .. j, |
11.1.1. Dentro 'do prazo de vigênciã do contratg-e mediante solicitação, da Ç0|ntfatada, osf^preços contratados
poderão sofrer reajuste após o iritèrregno de um ano, apjiçandorsejpjndicé iPCA/IBGE exclusjvamente para as
obrigações iniciadas econcluídas após,a ocorrência da anuaiidade.''.
11.2. Nos reajustes subsequentes\ao^prirneiro, óinterregno'mínimo de umjaho será contado apartir dos
efeitos financeiros do últimoyeájLJsté.\'", '̂í^r\ - . /V'- - '
11.3. No caso de atraso ^ou. nãoi.rdivulgáção dp índice ^de'̂ re_ajüstamentd, |o CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA aimportância calcu!àdã\-pè]a'''últim'â variação conhecidâ/Jiquidandò a diferença correspondente
tão logo seja divulgado .o índice "íjefiiiitiyo/ficava^ obrigada-aj apresentar-memória de cálculo
referente ao reajustamento de^preçõidbívalorj-èrnánèsçenté, sernpré,^ este|oçprrer. j
11.4. Nasaferiçõesfinais, o índice 'utilizá"do'para"reajustéserárobrigatoriamente', o definitivo.
11.5. Caso o índice estabelecido para reájustamentd. venha à,ser extinto ou jdé qualquer forma não possa

t " " • :j 1 J* _ ^ j
mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser^dèterminadòpéla legislação.então em vigor.

11.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as.partes

reajustamento do preço do valor remanescente, por meio detérrho aditivo.
11.7. Oreajuste será realizado porapdstilarhento. - —

elege/ão novo índice oficial, para

l )

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei n® 10.520, de 2002,, a Contratada que:
12.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas-em decorrência da contratação;
12.1.2. ensejar oretardamento da execução do objeto; j
12.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato; I

12.1.4. comportar-se de modo inidôneo; ,'

12.1.5. cometer fraude fiscal;
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12.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração

CONTRATADA as seguintes sanções: '

12.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos s

a Contratante;

12.2.2. multa moratória de 1% {um por cento) por 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 forma proporcional à obrigação inadimplida;

12.2.5. suspensão deJicitãr'e~impèdlmento'de contratar coni õ orgãò,''Fntldade"qu ünldàde administrativa

pela qual aAdministração Pública opera e atua concretamente,'pelo prazo de até'dqis.anos;
12.2.6. impedimènto de licitar e contratar com órgãos e entidades dallunião com o conseqüente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de atécinco anos; j' . .
12.2.6.1. A Sanção .de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em

quaisquer das hipóteses previstas como. Infração qdrmnistrativa no subitem 16.l 'destè Termo 'de Referência.
12.2.7. declaração :de inidoneldade para'.licitar~òu-".contratá'r-com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da-'pui1ição ou ate que sèja-promqvjda a reabilitação perante a própria

autoridade que'aplicou á pênalidãde,*-que será concedida sempre;-que -âTContratáda ressarcir a Contratante
>V'' '• -v''- . j j-

pelos prejuízos causados;' \ i

12.3. As sanções previstas nos subitens"16.2.1,16.2.5; 16.2.6 e 16.2.7;poderão ser aplicadas à CONTRATADA

juntamente comas de multa, descontando-à dos pagamentosa serem éfètuadosl ' ;
12.4. Também ficam sujeitas às-.penalidades-do art: 87, llí e IV da Lei ns 8.666, de 1993, as empresas ou

profissionais que: '"'l ,. j| ' ,• ,
12.4.1. tenham sofrido condena^b-defínitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal nq recolhimento de
quaisquer tributos; ^ n '

, I . : r' r ' ' f I ' '
12.4.2. tenham praticado atos Hícitqs,visando a frustrar osobjetivos da licitação'; í i

FOLHAn

gnificativJ^

xr

virtude de atos ilícitos12.4.3. demonstrem não possuir.idóneidadé; para contratar com a Administraçãoiem virti

praticados. "• •' í' ••
12.5. A aplicação de qualquer ;das'̂ qenalidades^prévÍstás-Tealiz'ar-sVá ern prócesso "administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa\à'Contratada,^observáhdb-sé o procedimento previsto na Lei ns
8.666, de 1993, esubsidiariamente aLei n2'9.784,"de l^Sg."""' ' " \ \ > •
12.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à.Gontratanté serão deduzidos,dos valores a serem pagos,
ou recolhidos eiri'favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na

Dívida Ativa da União ecobrados judicialmente. . |i i.' .
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.

12.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a

União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
12.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta

do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
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 is de agosto de 2013, como ato lesivo a 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
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decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Ad

Responsabilização - PAR.

12.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas c

Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei ns 12.846, de Ip de agosto d
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 àAdministraçãoj 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. |

- '-.I

)mo ato

s 2013, seguirão

13. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

13.1. O custo estimado da contratação é de R$ 66J32,15 (Sessenta e sete

reais e quinze centavos).
!

14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

i . ..

mil setecehtòs e trinta e dois

los. i

Édispensada acertificação de dotação orçamentáfia nos-.proces^ para registro de preços,
nos termos do aft. 15 da;LérFederãrnY'8.666/93, devendo ser infdrrnadá'nò ato compra. Ajèrnissão da nota de
empenho ficaráía cargo ^lò.Seto^cie ;Contaèilidade"da;'Preféitura,\clèyèndo jconstar'no mesmo número do

l X. \ y' %.*" - •' vy/.-' •[ ! ^
Processo Licitatório ou número dq Contrato, anexando a cópia ao ProcessãAdministrativo de Licitaçao. OSetor
de Compras solicitará ao Setor dè'GontabilÍdade, aemissãoVda nota dè'reservajde dotaçãojorçamentária, bem
como, a nota dejempenho que deverá£qnter^ai^rlzação do ordenador de desppas. " ,

• i\ r''-" , í'
—São Joio dos Patos-MA, 14 de janeirò de 2021'' ^

'^CL. vGustávo Carvalho Sil'và " 1.-'Gustavo Carvalho Silva "

V- Chéfè do'Dèp'ãrt'ãmentõ!.dêICpmpVas ,

^élSVka Raflégia Lrmá Sousa
Secretária Municipal de Assistência Social

Portaria n5 0l0/2Ò2Í ^
' 1

Marianna Lyra da Rocha^ntosTeixeira
Secretária MuniciparSe Educação

Portaria n® 002/2021

líveira Lima

fcipal de Saúde
íária n2 007/2021
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