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1.1. Contratação de empresa especializada para realização de serviços de manutenção de

computadores, impressoras e'rede de computadores para as diversas secretarias do Município de SãoJoão dos
Patos/MA: I

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QTD V. UNIT. V. TOTAL

1
SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E
DRIVERS. ;j ...UND...^. --.380 , R$123,33

; í 1

R$46.865,40

2 SERVIÇO DE LIMPEZÁ DE COMPUTADOR UND 380 |! ji :"R$ 65,00 R$ 24.700,00

3 SERVIÇO DE LIMPEZA DE IMPRESSORA UND 380 I, |.; 1R$78,33 R$ 29.765,40

4 SERVIÇO DE manutenção! DE IMPRESSORA UND • 380 ; ! R$116,67 R$44.334,60

5 SERVIÇO EINSTALAÇ/ÍO POR PONTO DE REDE ETHERNET UND 380 j; .'R$60,00 R$22.800,00

6 SERVIÇO DE CONFIGURAÇi^O DE REDE ETHERNET-' -- 'v ". UND 380 V 1 R$113,33 R$43.065,40

7 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA-yVJ ' ' .ÚND 380 !' 1 '8$70,00 R$ 26.600,00

8 SERVIÇO DE RESET DE IMPRESSOiyk ~ ' .NUNp -;:380 !;•; 1; ;•R$93,33 R$35.465,40

g SERVIÇO DE CONFIGUiWÇÃO DE ROTEADOR UND/ 380 1.! ' R$ 70,00, R$ 26.600,00

1 í I • '*' TOTAL T- 1' • ' i R$ 300.196,20

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

1 í • •• " ' Tí-' I
1.3. As 'estimativas de ^quantidade constituem mera previsão dimènsiohada, e serve somente como
referência para elaboração jja proposta hão estando aCONTRATANTE obrigada arealizá-las em sua totalidade,
não cabendo a CONTRATADA o direito de pleitear qualquer tipo de reparação e/qu indenização. Portanto, a

' I i'l , S * •' . % ' I i' • U ' j
CONTRATANTE se reserva ao direito de; a.seü critério, utilizar/ou não.as-.quantidades previstas:i i ) --'.rs.'::- ""-.--'rV. j' • i

2. JUSTIRCATIVAEOBJETlvdbÃCONTR^^^ i'|

2.1. j Ainexistência de profissionais ha Contratante, com perfisjyoltados àmanutenção de
hardware. Incluindo a instalação e configuração de softwares, capacitados pára ,atender'ias demandas da

i II I , ^ I* • .1 . • .

Contratante, ocasionava diversos entraves no desenvolvimento das atividades das unidades organizacionais,
quando têm que recorrer aesses expedientes. Logo, faz-se mister acontratação'de serviços especializados para

í- I I 'I ' •esse fim. | ! ,1 _ _ . ' i: •

2.2. AContratante se reserva o direito de solicitar, sempre que julgar necessário, a comprovação dos
valores vigentes dos preços dos serviços contratados, nadatade emissão das faturas.

2.3. Solicita-se a aquisição amparada por pregão, a qual permite a esta administração realizar suas
aquisições em consonância com as demandas, além de se conseguir melhores condições para 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 durante o exercício de 2021.
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2.4. Justifica-se a adoção da licitação na modalidade pelo Sistema de Registro de Preços, por estar
evidenciada a necessidade de contratações freqüentes por se tratar de umobjeto cuja natureza não possibilita
definir previamente o quantitativo demandado durante a vigência do contrato, bem como a possibilidade dese
realizar a licitação independentemente de prévia indicação orçamentária, agilizando-se o processo de
aquisição.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS

a) O presente objeto possui disponibilidade no mercado próprio, isto é, que o objeto está disponível para
compra ou contratação a qualquer momento;

1
b) Possui padronização,, pois são pré-determinados os atributos essenciais dq, objeto, de forma objetiva e
uniforme, cujas características sao invariáveis ou então, sujeitas adiferenças mínjmas; |

c) Desnecessidade de peculiaridade para satisfação da,Administração, ou seja,|'o bem é comum pois satisfaz
necessidades comuns, não precisando conter característicás peculiares para atingir seus fins. ^

I 1.1 í • 1 V-' / 1' '

4. ENTREGA ECRITÉRIOS|DEAÇEÍtÀÇÃÕ DO OBJETO.

4.1. o prazo de jexecuçãò dos serviços é de-03 dias, contados dp(a) emissão
Fornecimento, em remessa parcelada. h
4.2. Noxaso de produtos perecíveis, o prazo de validade.na data da entrega não poderá ser inferior a

i J j \ * ''*•»'< I* %30 (trinta) dias, do prazo total rocomendado.pelo fabricante. -^,, . ' ; jj
4.3. Os serviços serão recebidos prpyisorianierite-no prazo-de.03 (três) dias, pelo{aj^ responsável pelo
acompanhamento efiscaliUçãp do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as
especificações constantes neste Termo dê Referência ena proposta.\- /'fj. |
4.4. Os! serviços po'derão_ sêt;'rejeitados, no todo òu' em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes oeste Tèfmò.de Referência e na proposta,,'devendo serjSÜbstituídps no prazo de 03
(três) dias, acontar da notÍfica|ção^dã_contratádaVàs:suaVcüs't^^ da aplicação dás penalidades.
4.5. Os serviços serãá recebidbs-définitiyamente nó. prazo:de"03 (três)'dias! contados do recebimento
provisório, apósia verificação da quãiidáde^ê quantidade do/material e'consequente;aceltaçâo mediante termo
circunstanciado.' I J li,'' 1

da Ordem de

4.5.1. ; Na hipóteseide averificação aque seTefere osubitem anteriorjnão ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-á corrlo realizada, consumando-se orecebimento definitivóno dia do esgotamento do
prazo. j j ,j , , . li i' i' ..'
4.6. o recebimento provisório ou definitivo do objèto não exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuízos resultantes da|incorreta execução do contrato.-

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. São obrigações da Contratante:
5.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seusanexos;
51.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e
recebimento definitivo;
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5.1.3. Comunicarà Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas
no 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; I
5.1.5. Efetuar o|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 assutnidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bern como por qualquer dano
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6. OBRIGAÇOES.DA CONTRATADA nrr

6.1.
f

A Contratada devè cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
' 1 i'l 'í' I* i'

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do
objeto e, ainda: J

6.1.1. ! Efetuar a entrega do objeto erírperféitás^condições, conforme especificações, prazo e local
constantes no Termo de Referencia e seus anexos,* acompanhado da respectivai'ridta fiscal, na qual constarão
as indicações referentes a:marca, fabricàpte, modelo, procedênçÍa'e prazp^de garantia ou validade;

13 e 17 a 27

6.1.3.

' Responsabilizar-se pelos vícios e dãhòs decorrentes do objeto;;,de acordo com os artigos 12,
1' ^ .í:i / ' //I '> i

, do Código de Defesa dò,Consumidor-(Lei ri^8^078, de ISBO);/ j . jp- ,'' t
! .. . .1 "uas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o

ri' 1
\ Substituir, reparar bu corrigir, as suas

objeto com avarias òu defeitos';

6.1.4. fCorfiunicâr à!ContVatante,*no prazõ^máximo de 24 (vihtb-e quatro) horas que antecede adata
I ' -r. l!Vi'j' .. II

da entrega, os motivos que impossibilitemp cumprimento,dq prazo previsto; com adevida comprovação;
6.1.5. !Manter, jdurantejjtpda a execução do contr^álo,.-emícompatibilidade ccm as obrigações
assumidas, todas ascondições'cle habilitação e qualificação exigidas.na licitação;, "j!

1 • 1 II 'j.-* • •''ir- .1'' .
1 Indicar preposto para répresenta-la durante a execuçao do contrato.
I \ ,! i,"

6.1.6.

\ «

. ri

•. ''A \ %
i I •>. '•i\

7. DA SUBtONTRATAÇÂO

7.1 Não será admitida asubcohtratação do objeto íiçitatòrio.Tr.;

8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

• i

Irl
I r'
. I
s . /

8.1. Éadmissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em',òütra pessoa jurídica, desde
que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitaçãOjexigidos na licitação original;
sejam mantidas às demais|cláusulas econdições do contrato; não haja prejuízo'à execução do objeto pactuado
e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

9. DO CONTROLE EFISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

9.1. Nos termos cio art. 67 Lei ne 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e
fiscalizar a entrega dos serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução e determinando oque for necessário à regularização defalhas ou defeitos observados.
9.2. Afiscalização 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
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vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus

agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei ns 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 funcionários eventualmente

envolvidos, determinando o que 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 realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do
agência e contarecebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito, em bahço',

corrente indicados.peloçorjtratado. j. ;; ;
10.1.1. Os pagarnentos decorrentes de despesas cujos valores não ultr.apassem o limite de que trata
o inciso II do art.' 24 da Lei8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados

i:'i Hi

da data da apresentação dá Nota Fiscal, nos termos do.art. 5®, §32, da Lei n2 8.666,jde 1993.
10.2. Considera-se'ocorrido o recebimentò,da'hóta"fiscal ou fatura nò momento .

í -contratante atestar aexecução.jdo objetado contrato;' .. v-'|" |.;
10.3. A Nota Fiscal ou Fatura'ciévêrá ser-obrigátoriãmente .acompanhada da !comprovação da

; í - -i' " ••'•..1 í fl
regularidade fiscal, coristatada por'meio de consulta on-line ao. .CADASTRO,,DE FORNECEDORES ou, na

impossibilidade'de acesso ad referido Sistema, .rnèdiánte consúlta/abs/sítios: eletrônicos oficiais ou à
I - - 5 j > \ ' |',í .

documentação mencionada no,art. 29 da Lei n2 8.666, dé,1993. ,'/ 11 i ,
1 } |'| V ""'j • , • . C- , 1 . / .! 1,1 j

10.3.1. I Constatando-se, junto ao CADASTRO DE^FORNECEDORES, a|situação de .irregularidade do
fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstás hò db art:31da instrução Normativa n2

• ' \í ^ í, !;' ]
3, de 26 de abril de 2018.

! I J " i;" I ' '110.4. Havendo erro^ na apresentação da Nota Fiscal ou dõs^docum|ntos|;peírtinentes acontratação

em que o orgao

ou.

ainda, circunstância que irnpeça ájiquidação da despesa, como,7p.or''exérnpIo, obrigação financeira pendente,
decorrente de penajidadejimp|osk oü inadimplência, opagamentb ficará-sobrestado até ijiue aContratada
providencie as rnedidas saneacloras:-Né5ta hipótese, o prazo pàfa pagaríientò iriiciarrse-á após a comprovação
da regularização'da situaçãp, não ácárrétándp qualquer.ôrius.para a.Cohtratantej, 7,
10.5. Será considerada data.dp.pagamento,o^día^etrí que Constar cómo emítiba a ordem bancária para
pagamento. I '-V/ " '' " *

Antes de cada pagamento à contratada, será realifada consulta ao10.6. CADASTRO DE FORNECEDORES

para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

10.7.

10.8.

Cohstatando-se, junto ao CADASTRO DE FORNECEDORES, a situação de irregularidade da

contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo" de 5 (cinco) dias úteis,

regularize sua situação ouj noflmesmo prazo, apresente sua defesa. Oprazo põlderá ser prorrogado uma vez,
! í )| 1," .

por igual período, a critério da contratante. • — '
I '

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

consulta ao CADASTRO DETORNECEDORES para identificar possível suspensão temporária de participação em

licitação, no âmbito do órgão bu entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências
I I

impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da instrução Normativa n® 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.

TTT
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10.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autosdo 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 CADASTRO DE
FORNECEDORES.

10.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no CADASTRO DE
FORNECEDORES, saivo pormotivo de economicidade, segurança nacional ououtro de interesse público de alta
relevância, devidamente justificado, em qualquercaso, pela máxima autoridadeda contratante.
10.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
10.12.1. AContratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n5123, de 2006, não sofrerá a-retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação dé comprovação, por melo de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto ná referida Lei Complementar.
10.13. Nos casos de'everltuais atrases de pagamento, desde que aContratada não tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto,ifica'convencionado que ataxa de compensação financeira devida^pela Contratante,
entre a data do vencimento e o efetivo adimplementò da parcela, é calculada mediante a apli ração daseguinte
fórmula: | | , : .
10.14. J; 'i - ';7, -
EM =lxNxVP, sendo: ' ,] .'•-l''
EM =Encargos moratórios; -j . .. ' ' . " ^"
N- Número de dias entre á data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

I I ' ' • '"'li
VP =Valor da parcela a senpaga. • •' • • •' • ; \ | i
=índice de conipensaçãojfinanceira =0,00016438, assim apurado:, l, i

(6/100) , |.= 0,00016438. • ' \ " í .j' '
l = (TX)

11. DO REAJUSTE

11.1. Os preços são

1=-
TX = Percentual dá taxa anual = 6%

365'

ixOs e irrèajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentação das propostp. '

• Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da con ratada, os preços
contratados poderão sofrer i reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o,
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anuaiidade. ;
11.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do^último reajuste. - 1

11.3. No'caso de'atra'so ou não divulgação do índice de reajustamento, ò CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA a Importância calculada pela última variação conhecida, liquidando adiferença correspondente
tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo
referenteao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
11.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, odefinitivo.
11.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, oque vier aser determinado pela legislação então em
vigor.

11.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial,
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

índice IPCA/IBGE
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12.1.

12.1.1.

contratação;

12.1.2.

12.1.3.

12.1.4.

12.1.5.

12.2.

Comete infração administrativa nos termos da Lei ns 10.520, de 2002, a Contratada que:

inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da

Ensejar o'retardamento da execução do objeto;

Falhar ou fraudar na execução do contrato;

Comportar-se de modo inidôneo;

Corneterífraülde fiscal; 'n;

Pela inexecucão íntotal. òu parcial do objeto deste contrato, a
- i 'li ~

CONTRATADA as seguintes sanções:

Ádhaihistração pode aplicar à
ilíi

12.2.1. ' Advertência,

significativos para a Contratante;

por faltas leves, assim entendidas aquelas que ;não acarretem prejuízos
^ . ' Ij:. " "

J' f..
o valor da parcela12.2.2. í Muita moratória de 1%(um por centò) por dia de atraso injustificado sobre'

I ^ í " 'i' —I
inadimplida, até;o liniite de'15;(quinze) dias; ' ^

12.2.3.

inexecução total do objeto;
I. I12.2.4. j Eni casojde

acima, será aplicada de forma

12.2.5. i Suspensão de licitar„e..impedimento de-contratar com' d!í;órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual aÁdrriinisfração Pública opera eatua concretamente, peli^ prazo de até dois anos;
12.2.6. ' ImpedimWo de licitar e contratar com órgãos e entidadesiidá! União com o conseqüente

i I ^ , \ f , ^ |(
descredenciamento no CADASTRO DE FORNECEDORES pelo prazo,de até cinco anos;i,

1 .'.1/ . ;xj'.
12.2.6.1. ' "

aplicável em quaisquer

Referência. , ^ i, p il 1 !
12.2.7. IDeclaração de inidoneidadé^pa.rajiçitar pü contratap-com aAdmmIstraçãOjPúbllca, enquanto
perdurarem os motivos determinantes dàrpunição.ou até.qué''séja pfòmóvida ai reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou alpenlalidade, que será çonçedidá sempre que a Contratada ressaxir a Contratante
pelos prejuízos causados; ! | " ^ '
12.3. As Isanções previstas nos subitens 16.2.1, 16.2.5, 16.2.6 e 16.2.7; poderão ser aplicadas à
CONTRATADA Juntamente'corn asde multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
12.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87,

i I iil - ' . IXf--'
profissionais qué: " , '
12.4.1. Tenham! sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

12.4.2. Tenhampraticado atos ilícitos visando a frustraros objetivos da licitação;
12.4.3. Demonstrem não possuir Idoneidade para contratarcom a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.

12.5. Aaplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em^processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei ns
8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

;;o limite ae i5;tqujnzej aias;-. -t. iin :

! Multa compensatória-dè'5% (cinco por cento) sòbre',d valorj^totai do contrato, no caso de
li rin nhÍPtnV' |j \ '"V'"'' ' ![

inexecução parcial, a.multa,'compensatõriá;'no mesmo percentual do subitem
proporcional à obrigação inadimplida;'' ' '• ' s , !

lU lmu/mji r\u uc rurs^cv-cuunco ijciu pi oiy.ucotc p • i'
A Sançào "de^mpedí/Tienfo de licitar è}coniratàr prev/sfd neste subitem também é

er das /i/pdfésès prev/síòs^com infra0o'àdministi^ativa np subitem 16.1 deste Termo de

e IV da Lei n2l8.666, de 1993, as empresas ou
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12.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos 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.
12.7. Caso o valor ba 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 ^dano ca^s^do à Adrnii^traçâo, observado o
princípio da proporcionalidade.^! ij
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 atojiesivo àadministração pública
nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da
empresa deverão ser renrietidas à autoridade cornpétente, com despacho fundamentado, para ciência e
decisão sobre a eventual iinstauração de ^rivestigação -preliminar ou Administrativo de
Responsabilização-PAR. j | ^
12.10. A apuração e;.ò julgamento. da's demais infrações administrativas--não consideradas como ato
lesivo àAdministração PútóicaJjnaçionaJ ou" estrangeira nos termos'da" Lei n5 i2l846,'de is di; agosto de 2013,
seguirão seu rito normal ha unidade^admiriistrativa..- - i
12 11. O processamento dó''-PAR não .interfere nó"seguimentò. régülar'idos .processos
específicos paraiapuraçãolda ócorrêncla de danos é prejuízos^.à AdrninistfaçãoyPublica Federe
ato lesivo cometido por pessoa jurídica,"com ou^sem' áparticipação dè,agente público. J

As jDenalidadès serão obrigatoriam_ente registradas no CADASTRO DE FORNECEDORES
i '' \ . " . . ' •T;

12.12.

13. ESTIMATIVA DE PREráS EPREÇÒS^REFERÉNCIAIS.

administrativos

Federal resultantes de

13.1. O custo estirnadp da

vinte centavos).;

noventa e seis reais e
r V. \ O-,•i
dbnfrataçãó é de R$ 300.196;20 (Trèz'entòs mil.cènto e noj

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.'-14.

1 j ^ , ,1 i ^

Édispensada aceVtifiçação de dotação orçam'ehtária nos processos licitátoribs para^registro de preços,
nos termos do ari. 15 da ie\ Federal ns. 8.666/93, devendo ser informada no al;o .compra. Aemissão da nota de
empenho ficará! a cargo íjo Setor de Contabilidade da Prefeitura, devendo jçonstár no m número do
Processo Licitatório ou numero do Contrato, anexando a cópia ao Processo Administrativo de Licitação. OSetor
de Compras solicitará áo Setor de Contabilidade, a emissão da nota de reserva'de dotação orçamentária, bem
como, a nota deempenho que deverá conter a autorização do ordenador de despesas.

São João dos Patos- MA, 02 de abril de 2021.

ortaria

^sé^e Oliveira Lima
íipal de Saúde

'007/2021
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