
1. DO OBJETO

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

Avenida GetúHo Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000,
www.saojoaodospatos.ma.gov.br

TERMO DE REFERÊNCIA

IKüBRtC
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1.1. Registro de Preços para Contratação de empresa especializada para o'fornecimento de passagens
terrestres para atender as demandas das diversas Secretarias do Município de SãoJoão dos Patos/MA para o
exercício de 2021, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

Itens Exclusivospara MEe EPP |

ITEM descriçAo UND QUANT. V. UNIT. V. TOTAL

1 São João dcfPátós/MA à Ba!sas/MA Und 270 \ jí$66;67 RS 18.000,90

\ 2 São João dos Patòs/MA à Presidente Dutra/MA. Und 350; RS48;17 RS 16.859,50

y 3 São João dos Patps/MA à Coünas/MA ' Und 260 RS 34;33 1 RS 8.925,80

4 São João dos Patos/MA à Perltoró/MA Und • '260 • ^ |rS74,33 1 RS 19.325,80

5 SãoJoãodosPatos/MA à teresina/PÍ • Und 250 . |r$ 93150 i RS 23.375,00

j • . ' ,TpTAl; • . i-i-r : ! RS 86.487,00

r

i:

I • í;Ox;/Cotade25%paraMEeEPP:'.'''/.-' Pjj.;

ITEM ' DESCRÍÇÃOS ) 'UND QUANT. / •' / ."v.íJNlil' V. TOTAL

6 SãoJoãodosPatos/MA à Sãò Luis/MÀ i\ í/Ühdl ; '450'X/- RS 137,00 ; RS 61.650,00

p ' total' ""1 ppf i RS 61.650,00

p / Pic.:!:™V i

i In- Ampla Paftlclpa^çãd^"""^"^ P 1
ITEM DESCRIÇÃO, Í\ ^ UND. ijQÜANT. / [ V.TOTAL

7 São JoâÍ3 dós Patós/MÃ àSâo\LuÍs/MÁ^' Und ,*•(1350 li 'rSÍ37,00 .[ RS 184.950,00

1 RS 184.950,00

l » \ 1 L J ^ X ' I • I I i

Obs: As estimativas de quantidade constituem mera-prêvis^^imeri^nada, es^rve somente como referência
para elaboração da proposta nãdHstahdo^ a' CONTRATANTEJpbrigadá^^a reaüzá^ias em sua totalidade, não
cabendo a CONTRAtADA o'direito de'>'lèitMr qualquer-tipo""de^^^^ e/ojujindenizáção. Portanto, aCONTRATANTE s^e reserva ao direito de, aseu critério/Utilizar ou não as quantidades.?^^
1.2. Na hipóitese de não haver vencedor para acota reservada, esta poderáiser âdjudicáda ao vencedor da
cota principal ou, diante de sua recusa, aos iicitantes remanescentes, desde quepratiquem opreço do primeiro

i - • ' ' ' j ' ri
colocado da cotaprincipal.^ . ' \ J ^ .. ,• ' '
1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, á contratação das cotas deverá
ocorrer pelo menor preço.

1.4. Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicados aos
iicitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte,'ressalvados os casos em que a
cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, conforme vier a ser
decidido pela Administração, nos termos do art. 8®, §49 do Decreto n. 8.538, de 2015.
1.5. Oprazo de vigência da contratação é de até 12 meses, contados do(a) assinatura do contrato ou
documento equivalente.
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A justificativa desta contratação baseia-se no atendimento da necessidade de aquisição de passagens

terrestres para viabilizar viagens de gestores e servidores municipais para participarern de reuniões, encontros,

solenidades e treinamentos, bem como de pacientes que precisam deslocar-se do Município para realização de

procedimento e/ou tratamento de saúde.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS/SERVIÇOS COMUNS

a) O presente objeto possui disponibilidade no mercado próprio, isto é, que o ob,

compra ou contratação a^qualquer momento;

etc está disponível para

b) Possui padronização, pois sãò pré-determinados os atributos essenciais do objeto, de forma objetiva e

uniforme, cujas características são invariáveis óu então, sujeitas adiferenças mínimas;'' 1

c) Desnecessidade de (peculiaridade para satÍsfação;dá'Ãdmiriistração, óu seja, o bem é cornum pois satisfaz
necessidades comuns, não precisando conjer características peculiares para atingir seus.fins.

4. ENTREGA E CRITÉRIOSDE ACEITAÇAO DO OBJETO.

a) manter para òcontratante ou à,sua disposição, aqualquer momento,'em' horário Compreendido entre 8h às
; "• •''' '"j, ' , I.. • I j, )

18h, de segunda a sexta-feira, posto de atendiment"o'cpm\funcionános suficientes para atender prontamente
as solicitações d^ofrentes dos sèrviço_s relacionados rio termo de referência. Após phorárioj estipulado nesta
alínea, nos fins-de-semana e feriados, a contratada deverá ihdicar-o{a).éhipregado'(áj para atender

{ , j . - — . - — \ ,'i ; I' ' I i • '
excepcionais e urgentes, disponibilizando para o contratante, plantão de telefones fixos e celulares;

! ' '• Ir: . I. i

..

•

OS casos

b) prestar assessoramento para clèfiniçãò*'de melhor roteiro, horário e freqüência de rotas, mi
-innai« à rpfiraHa rinç hilhptpç! , > i

melhores conexões

e das tarifas promocionais à retirada dos bilhetes;

\

c) procedera emissão de bilhetes por meio-de requisição de passagei7i'emitida pelo contratante;

d) proceder a emissão de bilhetes eletrônicos ou-ayuIs"ó, árdispbsição do passageiro, ria companhia mais
próxima ou nas rodoviárias, informandoo códigoe a érripresa;

e) efetuar o endosso de passagem respeitando b regulamento das companhias;

f) repassar integralmente todos os descontos promocionais detarifas reduzidas, coricedidos pelas empresas de
transporte rodoviário;

g) fornecer, sempre que solicitado pelo contratante, a comprovação dos valores vigentes das tarifas à data da
emissãodas passagens, por empresade transporte rodoviário.

h) Aemissão do bilhete de passagem rodoviária deve ser a de menor preço, prevalecendo, sempre que
possível, atarifa de classe econômica ou quaisquer promoções abertas às agências de viagens; e
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1) Excepcionalmente, a emissão de bilhetes poderá ser solicitada em caráter de urgência, devendo a empresa,

nesse caso, atender com a agilidade requerida.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. São obrigações da Contratante:

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

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

as especificações constantes do Editai 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

r-'objeto fornecido, 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; í ' " í
5.1.5. efetuarão pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e
forma estabelecidos noEditai e seus anexos; _ , j, i
5.2. A Administração não responderá por quáisquér';cbjTnpromissos assumidos pela [Contratada com
terceiros, aindalque vinculados àexecução.dp^ prbsehte Térmo.'de Contrato^ bem |como por qualquer dano
causado aterceiros erti decpfrêhcia de ato dá Contratada, de seus ernpregadps, preppstos ou subordinados.

t . •• - •
6. OBRIGAÇÕES DACONTRATADA.-- -- . .. . . / ' ^

Manter atendimento no horário dè 8h às 18h, de segunda'à sexta-feirá; bem como atender as solicitações do
CONTRATANTE, Je em caráter excepçional,:fora_ do. horário estajjelécido; inclusive |aos sabados, domingos e
feriados, senecessário, por meio çle telefone fixo ou móveUnformadp no ato da conuátação.,;

s> 1
)

b) Repassar à Prefeitura,Municipal de SãoJoão dos Patos/MA eventuaisvantágens concedidas pelas empresas
í • ! r-\ A-''' '• 'A

de transporte rodoviário, tais como promoções, cortesias e demais vantagens.
: ^ //v r. •
j s'-'*"--.- - J.

c) Prestar assèssoramentos para;:definição de- melhores' roteiros, '.horários
(partida/chegada), conexões e tarifás""pròmòciònais>\'

e freqüência de rotas

v. v :

d) Disponibilizariportal on-line ou software ou ainda guichê, pára consulta de rotas ehorários disponíveis junto
às empresas dettránspòrte rodoviário e que possibilite à CONTRATADA o manjseío e a realização direta das
reservas. \ ,

! .

1 ' '• ' '" / »
e) Providenciar reservas de passagens terrestres, remarcações, substituições, desdobramentos e reiterações de
bilhetes e, quando impossibilitada, providenciar "a execução-do-serviço juntb às* empresas de transporte
rodoviário, mediante autorização da Administração.

f) Fornecer apassagem de menor tarifa dentre todas as disponíveis quando da cotação de preços, sob pena de
aplicação das penalidades previstas noedital e no contrato.

g) Fora do expediente entregar os bilhetes no local aser informado pela Prefeitura Municipal de São João dos
Patos/MA, contendo no mínimo número do bilhete, horário etrecho. Ou ainda acontratada deverá colocá-los
à disposição dos passageiros nas lojas das empresas, agências ou balcões de atendimentos das estações
rodoviáriasde turismo próximas do usuário.
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h) Emitir passagens para qualquer localidade solicitada pela Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA,
Inclusive fora do expediente administrativo de trabalho.

i) Elaborar, quando solicitado, planos de viagens, comopçõesde horários e rotas. ^

j) Possibilitar a concessão ou obtenção de endosso de passagens, respeitando o regulamento dasempresas de
transporte rodoviário.

k) Fornecer, sempre que solicitado pela Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, a comprovação dos
valores vigentes das tarífãsTdãta da emissão darpãssagens, mediante informaçãõ^expedlda pelas empresas
de transporte rodoviário eni papel timbrado, para verificação se esses valores, ii iclusive os promocionais, são
os devidamente registrados nos órgãos reguladores. • j

I) Reembolsar, pontuálmenté, as empresas de transportes Independenterherite dá vigêiicla do contrato,
ficando claro que a Prefeitura Municipal-dé-São João, dos Patos/MA não jrèsponderá solidária ou
subsidiarlamentè poressereembolso, queé clè Inteira responsabilidade daempresa CONTRATADA.

m) Fornecer, juntamente! cbm^ò faturamento, os valores referehtés';as'remarcáções de bilhetes autorizados
pela Prefeitura Munlclparde-São, João dos'Patps/MÁ,, bem como, o.e^elho Jo Bilhete, além dos créditos
orçamentários cJecorrentes de'passagens e/òu trechos^mão utilizados; ní^ nprínrin a nup se refere o
faturamento, efetuando, no mesmò,'o respectivo abatirhehtd.' / •

. . ^ ^ ... - • <- •

n) Os valores a que se réfere o itém-anteripr, não processados naTatura/elátIva
ser processados na próxirha fatura emitida pejacontratada. -, • ;

\ •

ao. mês dã ocorrência, deverão

o) Emitir relatórios de servlços,pfestádos,^mensalmente, com 'demonstrativo diário, evidenciando quantitativo
de passagens eexplicitando as èmpresas,fomecedoras das passagens, c^sUndò asjsegulntes informações:

1} Para bilhetes utilizados:

N5 da requisição; ' •

Data da emissão';

Nome do passageiro;

N9 do bilhete; I
Trecho; [
Tarifa aplicada; -

Tarifa plena;

Valor do Desconto;

Taxa de Embarque;

Valor finai;

N.2 da Nota de empenho.

2) Para bilhetesnão utilizados:

N.2 da requisição;

"r
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Nome do passageiro;

Trecho;

do bilhete;

Tarifa aplicada;

Multa pela não utilização.

p) Fiscalizar o perfeito cumprimento destas especificações e do contrato a ser firmado, cabendo-lhe,

integralmente, o ônus decorrente de seu descumprimento, independentemente da fiscalização exercida pela
contratante. í

q) Arcar com eventuais-prejuízos causados a Prefeitura Municipal de Sãò João dos Patos/MA e/ou a terceiros,
provocados por Ineficiência ou irregularidade nã execução dos serviços cometidos por seus empregados ou

• ' ' I
prepostos. ; v , , j; !

f •• 'í' I
r) Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou-Indirètas, tais como: salários, transportes, alimentação,

1 -I . y**' ^ ^ I I* \
diárias, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciárids; Ihdenizações civis e quaiisquer outras que forem

devidas a seus empregados no desempenho'dòs serviços,-bem^corno aquelas com os serviços de entrega dos
bilhetes nos endereços sqlicjtãdos, ficando a Prefeitura Municipal de.São Jopo'dos Pàtos/MA isenta de
qualquer vínculo empregátídó com os mesmos. " J'. j- j

j f •''•!! !
s) Responsabilizar-se pela discipliná e o respeito de seus empregados para com os empregados do contratante,

objetivando sempre melhor qualidade no atendimento. \r-\

; r f 11
I ! I

t) Cumprir e fazèr cumprir por parte de seus prepostos ou erripregados, ^ leis, regu amentos e posturas, bem

como quaisquer determinações emanadas dos orgaos competentes; pertinentes
! ' r ' i -1 -

Termo. i /V.-v.l-'. y.- !h:

à matéria objeto do presente

u) Responsabilizar-se pelas
ou empregados.?

conseqüências decorrentes de qualquer-transgressão ícometida pòr seus prepostos

'••"4 fi;-""
v) Substituir ou complementar as suas''*expensas,,.no total pu-^ejTi/parte, os serviços efetuados em que se
erificarem Incorreções resultantes do preenchimento'dos bilhétesr" i ^

1
w) Executar, os serviços que, mesmo não previstos expressarhenteno objeto, se façam necessários ao perfeito
cumprimento dás obrigações assumidas junto a Prefeitura Municipal deSão João dos;PatoS;^MA.

i • r í,
x) Não transferir a outrem,-no todo ou em-parte, os serviços avençados, sem prévia e expressa anuência do
CONTRATANTE.

y) Manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes de representante ou
preposto, para tratar com o CONTRATANTE osassuntos relacionados à execução do contrato.

z) Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos
necessários.
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aa) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta Licitação.

ab) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até o
limitede 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, facultada a supressão além desse
limite, por acordo entre as partes, conforme disposto no artigo 65, parágrafos primeiro e segundo, inciso II, da
Lei n.9 8.666/93.

7. DA SUBCONTRATAÇAO

7.1 Não será admitida a súbcontratação do objeto licitatório.

8. DA ALTERAÇÃO SUBJ^IVA >'1.

8.1.

9.

É admissível a fusão, cisão ou incorporação dá contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que
• - ít"- • j I'' . Isejam observados pela nova pessoa jurídica, todòs jps' requisitos^ de habilitação pigidos ha licitação original;

sejam mantidas as demais cláusulas econdições do contrato'; hão haja prejuízo à^execução do^ objeto pactuado
e hajaa anuência expressa dâ Âdmlnlstraçãòjà continuidade do contrato.

í -- -x.
í ;• /s^. •• •• •'

DO CONTROLE EFISGÀLIZAÇÃÒ DA EXECUÇÃO
i .• r-, •> f" ' i \ T" 'f' I •

i ' /íV//. !'• if. i
).l. Nos termos do art. 67 Lei'nS 8.666, de 1993, sera designado-representante para acompanhar e

1 , , .'xx -.X, \ • r, i...' . '
fiscalizar a entrega dos bens, anotáhdo.em registro pfópriò todas as ocorrências relacionadas com a execução e
determinando o^que for necessário;à regularização de falhas ou defeitos observados.j. ^
9.2. Afiscaiização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidadè da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer-Jrregúlaridade, ainda que resultante/de irnp^ técnicas ou vícios
redibitórios, e, na ocorrência'destà, não implica em corresponsablíldade daÁdmirilstração ou'de seus agentes e
prepostos, de conforrnidade corh^ó.artiJO da Lei ns 8.666, de 1993n p; |',"
9.3. Orepresentante da Administpçãb ánotará.em.registro.próprio-todas as ocorrências.relacionadas com
a execução do ícontrato, indicando-'dÍa,/rnêsLe anò, bèrri :cdmo-ò^nome dos" funcionários eventualmente
envolvidos, determinando b que for .'necessário^ ,à regula_rizaçãp\,'dãs falhas óu defeitos observados e
encaminhando osapontamentos à autoridade compétenté paraas'providências cabveis.

10. DO PAGAMENTO

• ' > . t

10.1. Opagarhento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento
da Nota Fiscal bu 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 olimite 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. 59, §39, 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 execução do objeto do contrato.

10.3. ANota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da reguiaridade
fiscai, constatada por meio de consulta on-line ao CADASTRO MUNICIPAL ou, na impossibilidade de acesso ao
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referido Sistema, mediante consuita aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29

da Lei 8.666, de 1993.

10.3.1. Constatando-se, junto ao CADASTRO MUNICIPAL, a situação de irregularidade do fornecedor

contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa n^ 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 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 prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação

da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

10.5. Será considerada^ata do pagamento o dia em que constar como emitida à ordem bancária para
pagamento. / ' j 1̂ ^
10.6. Antes de' cada pagamento à contratada, será realizada consuita ao CÂDASTRO MUNICIPAL para
verificar a manutenção dascondições de habilitação exigidas no editaL - j
10.7. Constatando-se, Junto ao CADASTRO MUNiCIpAL, a situação de irregularidade da'contratada, será

providenciadasua notificação, por escrito, para qué,^ho prazo de^5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa..O prazo podérá"ser.prorrogado uma vez),por igual período, a critério

da contratante.! p| .
10.8. Previarnente àemissão^de.nòta "de empenho e_a cada Í3àgarne"nto,'a Administração deverá realizar
consulta ao CADASTRO MÚNIGIPAL pará identificar possível susperisãb'temporária de participação em licitação,
no âmbito do órgão ou entidáde,;proibjção de contratar com' o-Ppder: Público/ bem como ocorrências
impeditivas indiretas, observado o.disposto no art. 29,"da instfução-Normatlva ns 3,' de 26 de abril de 2018.
10.9. Não havendo regularização ou sendo" a'defesa considerádà improcedente, -

\ . * ' . I ' I < 'i\
a contratante deverá

comunicar aos jórgãos responsáveis pela fiscalização da- regularidade •'fiscal quanto à inadimplência da

contratada, berri como quanto à èxistêricia de pagamento a ser'efetuadó,"para qüe'sejam acionados os meios
pertinentes enecessários para.garantir òrecebimento de seus créditos.;j.
10.10. Persistindo a irregulariciade, à contratante deverá addtarí.as medldaínecèssárias à rescisão contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

• t 1 ' • S *-i " "r*'' • : I ' i i I ,
10.11. Havendo a efetiva execuçãojdo''objeto,"-òs pagarhentos;.serâo-realizados normalmente, ate que se
decida pela rescisão do contrato, caso--á .contratadá'mão regujafizej sua situação junto ao CADASTRO
MUNICIPAL I • " '--/V'v - '
10.11.1. Será rescindido o contrato em execução com á çontfátadã inadimplente no CADASTRO MUNICIPAL,
salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público dè alta relevância,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante';'] ' j
10.12. Quandodo pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
10.12.1. i AContratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
nQ 123, de 2006; não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribui^es abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de
documento oficial, de que fazjus ao tratamento tributáriofavorecido previsto na referida Lei Complementar.
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 adimpiemento da parcela, é calculada mediantea aplicação da seguinte
fórmula:

10.14.

EM = ixNxVP, sendo:

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

VP = Valor da parcela a ser paga.

I= índicede compensação financeira =0,00016438, assim apurado:
{ 6 / 100 ) I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

365

l = (TX)

11. DO REAJUSTE

:íiesícÃ

unícef<?l?

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 dp-prazo de.vigênciá do contrato è mediante solicitação da contríatàdá, os prleços contratados
poderãosofrer reajuste após o interregnó de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as
obrigações iniciadas econcluídas após aocorrência da anuaiidade. 1 ]
11.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregnó mínimo de um ano será conpdo a partir dos
efeitos financeirt3S do último reajuste. :v:' '•.V'-.- „, !
11.3. No caso de atraso ou não divulgação.- do índice d.e^reajustamento,] o .CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a,importância-calculada pela ultima variação conhècidá, liquidandp^a diferença correspondente
tão logo seja divulgado q'índlce-^definitjvô. Fica a CÕNTRATADA^òbrigáíJa^á apresentar memória de cálculo
referente ao reajustamentó de pr.éçps do yalor remanescente, sempre;ciue este ocoVrier.
11.4. Nas aferições finais, oínàice utilizado pára reajuste será, obrigatóriâmente,.o definitivo.
11.5. Caso o índice estabelecido,para reajustaméritò venha a.ser extinto bu de'qualquer,forma não possa
mais ser utilizado, será adotado, em^substituição,'o~què,vier à se.r determinado pela legislação então em vigor.
11.6. Na ausência de previsão legal quapto.ap índice substituto, as partes elegerâp novo índice oficial, para
reajustamentó do preçodo valorremanescente, por meio de termpaditivo:,
11.7. Oreajuste será realizado ÍDonapòstilámento. jj i

DASSANÇÕES ADMINISTRATIVAS,
» • *»

r" •- ' '
jV//

•.«/ j •.
' y ^

12.

12.1.

12.1.1.

12.1.2.

12.1.3.

12.1.4.

12.1.5.

12.2.

CONTRATADA as seguintes sanções: —- - -

12.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para
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 ovalor total do contrato, no caso de inexecução
total do objeto;

12.2.4. em caso de Inexecução parcial, amulta compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será
aplicada deforma proporcional à obrigação inadimplida;

Contratada que:Comete infração administVàtÍv^hbs'térrrios da Lei ri?_10.520,-de 2002, a
inexecutar total ou parciálmentè;qualquer das obrigações assurnidas em^decorrência da contratação;
ensejar;o retardamento daexecução 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
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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, pelo prazo de até dois anos;

12.2.6. impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o conseqüente

descredenciamento no CADASTRO MUNICIPAL pelo prazo de até cinco anos; ^
12.2.6.1. ASanção de impedimentode licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicávelem
quaisquer das hipóteses previstas comoinfração administrativa no subitem 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 Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuízos causados;

12.3. As sanções previstas nos subitens 16.2.1,16.2.5,16.2.6 e'16.2.7 poderão ser ^licãdas àCONTRATADA
juntamente com as âe multa, descontando-a dos pagamentos aserem efetuados, jj' i!' |
12.4. Também^^ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n2 8.666,.de 1993] as empresas ou
profissionais que: ^ • jv j'
12.4.1. tenham"sofrido condenação, definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude^flscai no
quaisquer tributos;

12.4.2. tenham'praticado atos Ilícitòs visando áfrustrar os objetivos da licitação; ^•.
12.4.3. demonstrem <

praticados. 1
12.5. Aaplicação de •qualqúerjdas'penáíidadesTpreyistas realizar-se-á",ém pfocéssb administrativo que
assegurará o contraditório e a ampía defesa^à Contratàda>observando-se'q prccedirnento previsto na Lei n2

recolhimento de

. f ^ 't*. L' • *

não possuir-idoneidade para contratár'com'ã Administração'em virtude de atos ilícitos

. V 4. . : ' . " . J

8.666, de 1993, e subsidiarlamenteaLei ns 9.784, de"1999.r ç swwaiuiailaiuci iic a uci 41- w-T, i ^y . ^ • íl ; |

As muitas devidas e/óu prèjuízosiçausaçlos.à"Contrátante sefão'dêduzidòS;dos valores a serem pagos,
ou recolhidos em favor da Uniãq,íòu deduzidos da garantia,, ou-airida, qúándo for d caso, serão inscritos na
12.6.

Dívida Ativa da União ecobrados judicialmente. . „ . ... ... ^
12.6.1. Caso a [Contratante .determineWa'rhulta deverá ser recolhicla no/prazq máximo de 10 (dez) dias, a

1 ' ' - \ • ' t/ |.!, "j j' i
contar da data do receblmentò dá'cómunicação enviada pela autoridade competente.'

} ' •v'*—• ^ ^ / y •'W f I j •' •

12.7. Caso o valor da multa"hãò."sejàyúficiènte para cobrir-os'prejuízpfcausados pela conduta do licitante, a
União ou Entidade podèrá cobrar óvaíórjemanescenté judiclalrnenté,-co^^ artigo 419'do Código Civil.
12.8. Aautoridade competent^^^ha,,aplicação^das sanções,vlevará ^ agravidade da conduta
do infrator, ocaráter educativo da pena,['b'em7cojTiqo'dàno cáusadó"à'Àõministração] observado oprincípio da
proporcionalidade. * '• "//' ' ' •.Ij' ••
12.9. Se, durante p processo de aplicação de penalidade, .sé houver indícios de pfjática de Infração
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1® de agosto de 2013^"como ato^ lesivo àadministração pública
nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da
empresa deverão-ser rémetidãs à'autoridade competente, corh despacho fundanientado, para ciência e
decisão sobre'a--eventual-instauração-de" investigação preliminar-ou ["Pfócesso Administrativo de
Responsabilização - PAR.

12.10. Aapuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo a
Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1® de agosto de 2013, seguirão
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 àAdministração 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 CADASTRO MUNICIPAL

! ^
t iJ- s

1-1
.1 r
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13. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

13.1. O custo estimado da contratação é de R$ 333.087,00 (trezentos e trinta e três ml! e oitenta e sete

reais).

14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

Édispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos iidtatórios para registro de preços,
nos termos do art. 15 da Lei Federal n®. 8.666/93, devendo ser Informada no ato compra. A emissão da nota de

empenho ficará a cargo do Setor de Contabiiidade da Prefeitura, devendo constar no mesmo número do
Processo Licitatório ou número do Contrato, anexando a cópia ao Processo Administrativo de Licitação. O Setor

de Compras solicitará aò Setor de Contabiiidade, a emissão da nota de reserva de dotação orçamentária, bem
como, anota de empenho que deverá conter aautorização do ordehador de despesas!';

L.

ÍT>'. --- -•

São João dós Patòs/I^Á,^9.de abril dé 2021
^ r- V i

'eira lima'-// ' -
ai deSaúde;^

s'OÜ7/2021.,.-- '̂ '

antos Teixeirá.Mariánna Lyrá

f' \Sècr.éfáriaWafíTcipal de Edücáçâo'
I '• V-\'̂ -K'VPortaria ns 002/202Íl',.. //''

/ f

j

' —•'( íjjGés^ka Raflégia Lima Sòúsa .
SecrètáriaMuhicjpai deAssistencia Social

Portaria n® 0Í0/202Í

caro Kairotavaris dos Santos

Diretor dp Departamento de Compras
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