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ESTADO DO MARANHAO

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

À Senhora
Thuany Costa de Sá Gomes
Secretária Municipal de Administração.

São João dos Patos/MA.

Senhora Secretária,

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 mesmo possui a 'avaliação do custo pela

administração diante de orçamento detalhado, definição dos métodos, .estratégia de suprimento,
[ í •

valor estimado 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 o Registro de Preços' para futura e eventual

contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e

corretiva nos veículos leves, pesados e semipesados, máquinas, e equipamentos pesados,

pertencentes à frota do Município de São João dos Patos/MA, compreendendo os serviços de

reparos mecânicos em geral, elétricos, alinhamento e balanceamento, estofamento, funilarla,

lanternagem, pintura, tapeçaria, estofamento, tornearia, sistema de molas, de ar condicionado, caixa

de câmbio, soldas, escapamentos, radiadores, suspensão, sistema dej freios, bem como, retifica de
motores e bomba e outros serviços afins necessários ao completo e perfeito funcionamento dos

veículos, para o exercício de 2021.

Diante do exposto, solicitamos a vossa senhoria que iautorize ao setor responsável

pelas licitações desta Prefeitura Municipal, a instauração e abertura de processo licitatório visando à

efetivação da futura contratação ora pretendida.

Na certeza do pronto atendimento a esta solicitação, Yeiteramos nossos sinceros

votos de apreço. ! . ,

São João dos Patos (MA), em 26 de janeiro de 2021

Gustavo Carvalho Silva

Chefe do Departamento de Compras

"5gu/íV
iessyka Raflégialima/Sousa |

Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria nS 010/2021 I

www.saojoaodospatos.ma.gov.br I
Av. GetúlioVargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patós/MA
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SAO JOÃO DOS PATOS - MA
CNPJ N'' 06.089.668/0001-33 I

Marlanna Lyra daRocha^ntos Teixeira
Secretária Munieipãfde Educação

Portaria ns 002/2021

Oliveira Lima

SecfetOTio^untóipal de Saúde
ortáriajífi 007/2021

Flavio Nascimento Sousa

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Portaria ns 005/2021

www.saojoaodospatos.ma.gov.br

Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São Joãó dos Patos/MA
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PREFEITURA DE

SÃO JOÃO
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO i
PREFEITURA DESÃO JOÃO DOS PATOS - MÃ

CNPJN® 06.089.668/0001-33

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

O presente Pregão tem por finalidade: Registro de Preços para futura ,e eventual contrataç;
empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos
veículos leves, pesados e semipesados, rnáquinas e equipamentos pesados, pertencentes à frota do
Município de São Joio dos Patos/MA, compreendendo os serviços de reparos mecânicos em geral,
elétricos, alinhamento e balanceamento, estofamento, funilaria, lantérnagem, pintura, tapeçaria,
estofamento, tornearia, sistema de molas, de ar condicionado, | caixa de câmbio, soldas,
escapamentos, radiadores,"suspensãors|stema"de'freios,"^bem~comorretífica*de"motores e bomba e
outros serviços afins necessários ap .òbrfípletó e'íperfélto fUncldnarnènto|dós veículos'. !

2. JUSTIFICATIVA

í

Justifica-se o p •esente pregão por diversas raz^«
de manutenção è eventuais-recuperaçõesOoSvveícJiòsícíb frota do|]Municípioiidé São João dos
Patos/MA, incIuicidp?se.,^os_os Sen^ç^Jeírnecânjcaí^,g^al^ funilàtjafpintura,itaçeçaria, sistema
de ar condiclóhádo, Caixa^deTcâmbiorparterelétTica, sòldâs> estófámíento,''; lanterneiro, pintura,
tornearia, sistema de mo as; escapamentos, radiadores, suspensao^sistema de freios, alinhamento,

balanceamento, colagem de p^neus/beniépmõ,'-retifiea de motores.e;DÒTn^ e outrps serviços afins
)tóâto funciònamentol'|los véícüjoV¥'̂ 'lqüÍhas, e ou de natureza

ièijtr|!, as quais pbde ser destacada a necessidade
?r2ivt

necessários aojcompleto e pèirèito /"Üf //flF
afim, visando ao bom estado àe^conservação e perfeitèfüncionamento-da frota dè veículos^ para o
. _i__j j t-i— j__i j_i Executivo, nos

r. i v- - • • I. £
transporte dos usuários dos semç~òsfpubIièbs7ldõs!servÍdoTes etagente|termos das suy atribuições conkituciQnals. t 11
Quanto àexigêntja "de Ipcalíz^ãípiest^eTaz-hecessárjqí^ ^ _
vantajosa paralo Muriicípioídi^Sãoyoãoíios Patos/MA,ppls,{sè aydisâhcla entre aUede do Município
e a Contratadai-for grande, a^vantagem,do,r'menor preço^ ficará/prejúdicada em razao do aumento
do custo com o^deslocamento da-frota^e hámo-raio^estabejeeido^oficinasem numero suficiente nao

restando comprometido o principiOAdayCpmpetitividade.-W n • ^

obtenção, da proposta mais

Quanto àexigência de capacldade pafà^reçefêi^jm^^ 03|três) veículos para
manutenção, aj mesma justifica-se pélá 'necessid'adp',dé'n^ hávef ãtraps :na prestação dos serviços,
tendo em vista tratárerti de veíçuiôs essénclais ao serviço.'público.

3. ESPECIFICAÇÕES^ QUANTITATIVOS EValores ESTIMADOS.

J
/

ITEM DESCRIÇÃO UND aUANT. V. UNIT. . V. TOTAL

, 1 Mecânica Geral HORA

o
00

RS186,38 RS 145.376,40

2 Sistema de Arrefecimento HORA i 780 R$ 134,08 RS 104.582,40

3 Serviços de Refrigeração HORA ! 780 RS207,44 RS 161.803,20

4 Elétrica Gerai HORA 1 780 RS153,51 RS 119.737,80

5 Serviços de Lanternagem e Pintura HORA 780 R$ 96,56 RS75.316,80

6 Retifica Geral HORA

00,
o

RS 134,70 RS 105.066,00

7 Alinhamento Serv 1 400 RS56,83 RS 22.732,00

8 Balanceamento em Geral Serv , 250 R$ 98,92 RS24.730,00
1 TOTAL: R$ 759.344,60

www.saojoaodospatos.ma.gov.br^
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São Jpao dõs Patos/MA
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ESTADO DO MARANHÃO j
PREFEITURA DESÃO JOÃO DOS PATOS - MÀ

CNPJ N" 06.089.668/0001-33

VALOR ESTIMADO TOTAL RS 759.344,60 (setecentos e cinqüenta e noyé mil, trezentos e quarenta e
quatro reais e sessenta centavos).

Secretaria Municipal de Administração '

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT.

1 Mecânica Geral ' HORA 100

2 Sistema de Arrefecimento i HORA 100

3 Serviços de Refrigeração HORA 100

4 Elétrica Geral ! HORA 100

5 Serviços de Lanternagem e Pintura 1 HORA 100

6 Retifica Geral HORA 100

7 Al in h a m e nto .gjf-rrw rp^'--Se 100

8 Balanceamento'em Geral ' ..11 . Serv.i' • 50

/ ; , • . . , • Jí i, {
/ Secrétaria Municipal deÀssístênciaSocial .'li i; f

ITEM f DESCRIÇÃO' ilí UND' QUANT.

1 Mecânica Geral; • " ' ' 'li . : HORA 80

2 Sistema de Arrefecimento " " li' HORA' ' 80

3 Serviços de Refrigeração i'i HORA 80

4 ElétricaGerãí íí? iS? HORA 80

5 Serviços de LanternagernTe-Pinturà; >./?' 'r-n{ \ HORA" 80

6 RetificaGeral . . —1 1 í HORA' ' ^ 80

7 Alinhamentdv.s^.. l M ní-il . XT/Z/Íb^ Servjí 1 50

8 Balanceamento em Gerai ÍAlíiX " . • ' ' Serv, '; •; 50

1 \\V

5 • Secretaria MuqiclpaPdi^Edúcaçãyj^Wi •; i
ITEM ]• ' U/^DESCRIÇÃO »I . Çll U/jü.i und;. QUANT.

1 Mecanica" Geral • , , í ^ ''ZSi- HORA 1 200

2 Sistema de Arrefecimento \iu í\ •" .. i-fíl i^i. HORA," . 200

3 Serviços deRefrigeração.,—1 V̂A A SZ, / ///' Jl 1 HORA. ' 200

4 Elétrica Gerai;. " ' fAr"- ///A«tA. - HORA 200

5 Serviçosdél:àftèrnagem'é'Piriturav'^'^A^N' ' /AIí-TIAíV/ /íAV/ HORA 200

6 RetificaGeral ' \\W\ VV"-^ Hl^ : HORA ' 200

7 Alinhaménto : .. ^ C. ^ : Serv 50

8 Balanceamerít6;èm Gerâl, i <'3 \ i!f Serv , 50

r •- 101^'ir-. r 1
: • SwretafríMunIclpãldeSaúde {!! 5

ITEM 1 DESCRIÇÃO' V/ 'rilíl'. UNPi 1 QUANT.

1 Mecanica Geral ; ' . íl/. . ^ HORA 200

2 Sistema dé Arrefecimento .X i =' , ' HORA- 200

3 Serviços de Refrigeração ' . . i ' .Sí: ' . HORA/ 200

4 Elétrica Gerai . ' • . •- llí*;' ! HORA 200

5 Serviços de.Unternagemie.Rintura.,:.,:^.,.,.,!;..,. • -^HbRA 200

6 Retifica Geral ' HORA 200

7 Alinhamento | Serv 100

8 Balanceamento em Geral ' Serv 50

!

Secretaria Municipal de Obras !
ITEM DESCRIÇÃO 1 UND QUANT.

1 Mecanica Geral ' HORA 200

2 Sistema de Arrefecimento HORA 200

3 Serviços de Refrigeração i HORA 200

4 Elétrica Gerai 1 HORA 200

5 Serviços de Lanternagem e Pintura i HpRA , ^ . 200

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São Joã



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

CNPJ N" 06.089.668/0001-33 i'

.unícef#":li . iil -
6 Retifica Geral ' r!' .i

1 , HORA 200

7 Alinhamento 1 Serv 100

8 Balanceamento em Geral 1 Serv 50

3.1. Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa
serviços de manutenção preventiva e corretiva, para a frota deste
demonstrativo neste anexo, sendo que o Município de São João dosiPatos/MA poderá incluir ou
excluir veículos a qualquer momento.

especializada na prestação de
Município, conforme quadro

3.2. Entende-se por manutenção preventiva as revisões e serviços de caráter preventivo com a
finalidade de avaiiar^cpndJçõ.es,,B|,p,p.pex£eitgJun^^^ de detectar
possíveis desgastes^^em ;peçãs, acessIóHos e outros elerrjejitos, òbjét |̂/àn^p: :ma^^^^^ oveículo em
perfeito estado j^de 'uso,-de acordo com ps itiàriuais e normas ^esJ(^^cíflcas, •inclm^ as trocasautorizadas de peças,que se^zerem -necessárias. ^o:seu^bam;Kinçiona'feent;c|..' •• |
3.3. Entende-se por! iniáhüfençãb rorretiva./ ^rèyisões.;e•seryiçósE de|*caráter;prretivo, para
possibilitar areparação de defeitos efaíh,as5m>d^ ;d(|[veículo, com ^substituição de
peças eacessóilbsigenüírids; bem comò.s^çpídesniícW tapeçaria,
s stema de arlcbndicior}ado>caixa:)de^âmbio,.parte^elétrica,= soldafe.estofamento, lanterneiro,

1%'-' .. V-CK .8-„Jr . . 'VVv «-I _ .itosioradiadores/ suspensão, sistema de
'j 'IV" çao;.:(troca de oleo),

vtpfnar operacional o
veículo, ocasionalmente dèsativ^ emWcdrrêhcía^dei^f^dí;6em\ repaVar avarias.

ÍNcl
3.4.ESPECIFICAÇÕES DOS SERVI^ÇOS

3.4.1. Serviços mecânicos.
3.4.2. Serviços |de' lantêrnag^^^piptüj^^^
3.4.3. Serviços naiparte.elétrica,
3.4.4. Serviços^de tapéçaria.
3.4.5. Alinhamento/Baláncéamentd
3.4.6. Serviços jdeborracharia eni"gemlTt:;;;;]^
3.4.7. Serviços de funilària
3.4.8.Serviços de tornèafiá
3.4.9. Serviços de molas
3.4.10. Outros serviços

. • ínécessáriosiaó^pérféito<funcionarnento dós vèículps çlescritó^neste edital.
• : • " ' ' !/

4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, INSTAUÇÕES EÈQUIPÀMÉNTOS V

4.1. Considerando que a prestação deserviços de manutenção de veículos é uma atividade complexa
e especializada, com utilização de ferramentas diversas, aparelhos computadorizados, devido aofato
dos veículos possuírem componentes eletroeletrônicos que necessitam de monitoramento e
diagnósticos precisos, a Contratada deve dispor de uma estrutura mínima composta de: instalações
físicas adequadas, aparato tecnológico traduzido em equipamentos eletroeletrônicos apropriados e
mão-de-obra especializada em mecânica em gerai.

4.2. A Contratada deve possuir oficina bem estruturada, situada no
quilômetros) do Município de SãoJoão dos Patose, ainda:

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MÀ

CNPJN" 06.089.668/0001-33

5.1. A Contratada deverá'-apresentar ,à,_ oAdè>tráhsportés d̂d1
I - • ""'«i - j --ii:

Patos/MA, gratuitamente, prevíamenterà^execupõ-dqcsservlçò^ orçamento detalhado, no prazo
máximo e não superior|̂ Q2jdois)-diás|;í;ontadoSja-partjr^ripcebi|5f^ veiculo, com exceção
dos serviços de Teparomd^rn^dr^môptãgem e^esrnpntagernj^fUn ém que oprazoserá de, no máximo; 05l(c^ |̂|̂ Ç|devj^ocge^^oorçam^^^|l2y ji
-Relação de peçasa serem utilizadas ^réf|rídp-se ,A "I '
-Tempo aser gasto'na prestação/do serviço, de conformidade cpm\^ta|ela tempoVária Informada.
-Cláusula de gàrantla-dos séNi^sTpfestlBoS^ po.derá<senlr]fér|or a90 (nb^enta) dias, após aentrega do mesmoieni.perfeito^^ncionamento,„çp.]iformè;pr|Mê^Q^o^ig^^^^ Consumidor.
5.2. ADivisão Ltrahspo"^és;dí||̂ Lm^^^ São Joio -^o^^tos/^^ ío^erái recusar oorçamento,
pedir sua revisão ou aceitá4^arç|aíi|eíite>;còniprpm^^^^ aexecutar ou forneceroque for aprovado.em:todo^Pu\è^^^^^^ '̂'|
5.3. Os serviços serãó realizadosfS'âepèntíência$S^aíá)^ra dependências do Município
de São João dbs.;Patos/MA, eiti^fcas.^^e2ccepcjo^i^^^ |̂ u^rizaçãoJ'da Gerência de
Transportes, dpendò.a mesma permiOrn^-^ace^sso'̂ ^^ Municíp^/ para que se
proceda à fiscalização-dpSitrábalhbs. /. • •'

5.4. Os serviços deverão íèf realÍzadosipdr;tècnicoS'tréina|os páraíatua

. {

li
K-ri

emmos.veiculos.

uhícéfi^

a) possuir área útil disponível para receber, com segurança, simultaneamente, até 03 (três) veículos
para manutenção; |
b) possuir os recursos essenciais para que os serviços prestados tenham a técnica, qualidade,
presteza exigida para os padrõesdo fabricante dos veículos tais como: |
c) Possuir pessoal treinado para executar os serviços nos veículos de cada marca específica;
d) Elevadores hidráulicos ou elétricos para suspensãodos veículos; i:
e) Ferramentas adequadas para a realização dos reparos nos veículos com segurança e precisão.

4.3. Os serviços de borracharia, alinhamento, balanceamento, lantèrnagem, pintura, tornearia,
molas, capotaria, funilaria, retifica de motores, poderão ser subcpntratados, sendo de inteira
responsabilidade da Contratada-qualquenifalha-^na-exeeuçlordosrsem^ofTpp^por^emprego de peças
inadequadas. /íf'

. / • -íL:
5. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

\fíiiriicí^ib|de São João dos

5.5. A manuteriçãb^corretiva, e a'i'rTiánutenção'preventiva. pcor^àp'/áúapdo o Município julgar
necessário.

5.6. A empresa deverá ter estrutura para receber no mínimo 03; (três) veículos por vez para
manutenção. i

6. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Aexecução do objeto será acompanhada por servidor da Prefeitura, aqui denominado Fiscal do
Contrato, por meio de portaria específica, a quem caberá o acompianhamento, a fiscalização,
gerenciamento do contrato e a certificação da nota fiscal correspondente aos serviços

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MÁ

CNPJ N® 06.089.668/0001-33

:,uniceí@í^

As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para o
acompanhamento e a fiscalização dos serviços<tíeverãp.ser solicitadas ao Secretário responsável, em
tempo hábil para aadoçãodás rriedidasconvenientes.|.; i • í"

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Entregar os veículos limpos, interna e externamente e aspirados,
execução dos serviços.

quando for o caso, após a

7.2. Cumprir fielmente o objeto licitado, de forma que os serviços sejam realizados com esmero e
perfeição, executandorps'sob;sua-inteira'e'excÍusivaTesponsabJlida.deT;4'| =

Ji <

7.3. Zelar pela gúarda^dos v.eícülos que estiverem hái sua respõhsabilidac
quaisquer danos ocorridos aos mesmos. ^

é|:réspbhsábilizando-se por

7.4. Responsabí izar-se mtegralmente,ipelosjJ4eieuIos;,recebidos: do Contratante; incluindo todos os
pertences, acessórios e objetos nele,'contidos,-obrigandoise arreparaçapitotalída perda em caso de
furto ou roubo^Jihcêndio^ou acldenie4f^;y[èpenâente.d.ek'i!|ga|̂ %/tr^§f^in^^ a

loritratados^oLKtercélròfedesde osm'orhentb*dôíreóèbijTientôida
entrega

possíveis subcoritratados^ou.tercélròs^desde osm'orhentb*dôírecèbijTientõido,véicuIo^para orçamento
ate a entrega do mesmo^ajJjiontratante.j^ m -;

7.5. Responde
causados direta ou ,indiretame'ntê

reintegrai'e': uer natureza

aos bens domente, por seus empregados,.representante^oú%fèpó,stos
Município de São Joãp9osiPátps/JVlÃi®iâlWfceiroSi:tdeçQxre^^^ na execução
do objeto licitado, não >xc|Liindo_ou„/eduzLndoi^fess'a^!:esppnsab|ta ou
acompanhamentOípelpCohtratantef '' " r. ,

7.6. Arcar com| todos ds prpj^ízoS^
responder por força ida futura-

7.7. Compareceríà sede do conti^^féfsempfaqüe^olJci^ó,'̂ po^e!Í|)|̂ ^^ prazo de 24
(vinte quatro) jhoras da cpnvoibalçã^^^^^rBpí^^^^qúãVqj^ relativos aos
serviços contratados. - -'!

7.8. Comunlca^Jmediatamente ao'MunÍcjpioiqualpuen irregu|arldadeipu
a execução do òbjeto.còhtratado; • ' ^ ^^

7.10. Refazer em, no máximo 24 horas, contados a partir da comun
rejeitados.

7.11. Executar quaisquer serviços não relacionados neste Termo
essenciais ou imprescindíveis ao funcionamento dos veículos.

dificuldade;pue impossibilite

i/

7.9, Executar os sérviçoseontratados somente com prévia autorizaçãò

cação, os serviços que forem

de Referência considerados

7.12. Indicar à Divisão de Transportes do Município o Preposto, com competência para manter
entendimentos e receber comunicações acerca do objeto do contrato. |

www.saojoaodospatos.ma.gov.br

Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, SãoJoã Patos/M
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS • MA,'

CNPJ N'» 06.089.668/0001-33

7.13. Não utilizar mão-de-obra de terceiros SEM EXPRESSA E PRÉViA autorização do Contratante,
durante a vigência do contrato.

I

7.14. Possuir pessoal especiatizado em manutenção de veículos automotores, para executar os
serviços nos veículos; ,

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE ,r
ii ií í

A Contratante se obriga a:

8.1. Acompanhar efiscalizar aexecução do objeto do presente Contrato;!
8.2. Atestar os docum'entos:fiscaiS'ipertinentes, quando ;comprovada|o |ornecÍmento dos produtos,podendo recusar_,áC&leS'qüe não estejam de.acqrdp com os terníoidestelContrato;^ |
8.3. Notificar a/cpntratadá pára.a reparação,. cofreção;^remoção' oüisubstituição, àsisuas expensas,
no todo ou em;:part:e> de situações em que.se.vérifiquem vícios, defei§s[oú incorreções, resultantes
do fornecimento, dos produtos; •" j.,

I•.'i- -M8.4. Efetuar os pagamentos à Contratarão 7d^çg^o. i|^ja fòfmã.^e|,prazo estabelecidos neste
instrumento, observandb.as-normaiacÍminist?ãtivas:e-fínanceiras'erri.vigor;:-' • i i

t " ' i- 1j3- .nr" 'B-t—»T' .. • ..'--''l.i "ÍIT—^vX- • {!: J

8.5. Comunicar à

produtos;

8.6. Prestar as

Contratada;

8.7. Proceder às:,iadvertênciásj/ multas e demais;-comif^ões, legais] pêlo descumprimento dasTI---;-- - - " I ' t.iti, ..'-aJ-'—L..J '

obrigações assumidàsipela ÇontMtãfd^r l-iü

9. FORMA DE PAGAMENTO-

ContrátâdartõdaJ^e qualquer ocórrênàas^êíád^ad^ã^qm ofornecimento dos

informações e os esclarecimentos-o
\v '

tíewenham.aíser^sbiicitados^pelósíempregados da

I' t-

9.1 Opagamento.-será^efefuado^o^/|̂ |zõ;T^^^ até Bí^fcinJaj^dJaj^^^ do Termo de
Recebimento Definitivo, ".desdá*^e^nãò%ájá>ftfdí;;íMé&itivo/pw pela CONTRATADA,
mediante a api^esentação de
certidões de regularidade- fiscállTPrb^á

ivaiOrdernde Serviços e das
Conjunta Negativa de

Débitos Relativos a Tributos. Federaisr DM^-t^tiva^dap.yn|ã e Seguridade jfSocial; Prova de
regularidade relativaí^ao: Fundo, de^^Garantia rporj'Ternpòi|.fe;iSèrviçp: jfjGTS^ Prov^à de regularidade
relativa àJustiça do Trabalho, medjanterapresentação.da Certidão Negatiya.de Debjtos Trabalhistas
(CNDT), Certidão Negativa de pébitos.e^Dívida.Ativa- Estàdual eMuniclíal;idiretam^,ente na conta que
ofornecedor apresentar- no átó: da .contràtaçãò, para o-que deverá;|na;.oport^nidade, informar o
nome do Banco ^e inúmero da''agênçja.'e conta corrente'onde dey^^^ crédito, não sendo
permitidas alterações futuras sem a anuência das partes interessadas. ''

9.2. Nos casosde 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 adimplemento da| parcela, é calculada mediante
a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I XN XVP, sendo:

EM = Encargos moratórios;
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
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VP = Valor da parcela a ser paga.
I= fndice de compensação financeira =0,00016438, assim apurado:

( 6 / 100 ) I= 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

l = (TX)

365

10. FONTE DE RECURSO

É dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos
preços, nos termos do art. 15 da Lei Federal n2. 8.666/93, devendo ser
emissão da nota de empenho ficará a cargo do Setor de Contabilic
constar no mesmo númeroTdo/Processoaicltatórlo--ou"númeroTdo'CoiiXratoF-aíexando a cópia ao
Processo Administrativo, de Licitação. OSetor de Compras solicitãt;á:|̂ S^dg|̂ ontabilidade, a
emissão da not/de reserva de :dotaçãob'rçamentária, bem como, R"® deverá
conter a autorirâção do ordenador de despesas. • -

licitatórios para registro de
informada no ato compra. A
ádelda Prefeitura, devendo

I^São|õãÒ^doslPátosteÁjj de 2021

J,6üstavol^ivaiho SiIvã\.^Vpj^
ÍGÍ^éÍFe dc^pepartamento deCómpràs '̂

Î «|es^ka Raflegía Lma^Sbi^a
,SeerefáBãiMÜnící |̂dé'Assistência Sofiâ
' .RorlarJa,nSiG.10/-2q2ll---^-'í^

Marlaonalvra .da'Rocha Santps^Teixetra ||1.
iA^ecretánánw^

ortaha

veira

SecretáricxIVluMçipairdèSàúdè 7
arrâh2007/2021

Tiavío.NascímêntoSousá

Secretário Municipal de Obras e ServiçosUrbanos
Portaria ns 005/2021
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