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PREFEITURA DE

SÃO JOÃO
DOS PATOS

1. DO OBJETO

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

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
CNPJ N® 06.089.668/0001-33

TERMO DE REFERÊNCIA

IIQ^lVVtèa

1.1 Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Equipamentos de Informática para atender as

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São João dos Patos/MA, para o exercício de

2021:

ITEM EQUIPAMENTOS QUANT. UNID. V. UNIT. V. TOTAL

1

CPU SERVIDOR [Computador 8 Gb ram DDR4 (2400 hz), ssd 120
GB sata III ou HD (72ppir.p^), "p7ócêsslidòT,tYzériAMD^Ryzen™"5;
PRO 34006 com çlaca de vídeo Radeon™ Vega 11)

~ÚND"*v

-i:/
rR$"3:99j8,33 RS35.984,97

2
ALL IN ONE CPU.(Cómputadòr 84 gb ran (ddr4 ou ddr3 1600 hz)",
ssdouhd,) / ~ ij; - \ 36 UND ,

1>-1 .•
R$3.053,50 RS109.926,00

3 MONITOR (MÒnitór 2lj5 polegadas). . 9 UND' •RS 1.043,75 RS9.393,75

4 MOUSE (Mouse Óptlcc^conTifio) - 9 UND " ; RS105,50 RS949,50

5 TECLADO (Teclado ABNT2).[ UND • RS199,68 RS1.797,12

6 ESTABILIZADOR(EstablizadprlOpava)'—i 1 RS198,59 RS8.936,55

7 IMPRESSORA "(lmpresspra:^ultTfünçlcm •RSl.SzXsi RS 17.314,29

8 TABLET (Table'(Câméra,GÇSeÍnternet)^ '64V> (yNp ,"rS 1.485,77 RS 95.089,28

9 ROTEADOR (Rpteador^Oofnbsj^W / UND|, ' RS'190,39 RS1.713,51

10
Switch (Quantidade Portas
Rede Ethernet) , | |

8 Un^Alimentação-115-V; ApJIcação
sv

j mo'-"
• !'•: r.

•• RS89,08 RS801,72

11

MODEM ADAPTAbOR (h
Roteador Com 2Ante^nas,|
Gabinete, Tlpojnterface W
300 Mbps, Protocolo Énlac
Fio) J -• ! !,

lódem^Roteadof, MõdelÕ^Mõclem E-
Apjlcação Terminal Remoto, Modelo
reless Adsl2\vélòcldade Uplòad (Fuilí
" • V ' l; v; ^ ' 1 Í ' J

í Criptografia Wpa/.Wpa2 E Wep Sem^
T.V -

Vi'

•"1"'

í_:^UND,

£ iií
\ RSlC

1

4,84 RS 943,56

R$282.850,25

Obs: fis estimativas de quantibade constítuèfnTmera^prevlsão;;^ensionada; é se^è somente como referência
para elaboração da prõ]3ostá não estando XCONT^R^TANTEtobrlgada a reallzá-lás em sua totalidade, não
cabendo a CONTRATADA o (direito de pleitear qualquer tipo de reparação ;e^ou indenização. Portanto, a
CONTRATANTE se reserva ao direito de, a seu critério, utilizarou não as quantidades previstas.

í ' ! I
1.1.1. Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador^, e <órgão(s) e entidade(s)
participante{s): | I I , . }

li' • •
h . h ':

1.2. O prazo de vigência' da contratação é de até 12 meses, contados do(a) assinatura do contrato ou
documento equivalente.
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2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. Considerando o Ministério da Saúde, editou a portaria ns 589, de 20 de maio de 2015, instituindo a
"Política Nacional de Informação e Informática em Saúde (PNIIS)", considerando que o MS editou a Portaria ns
2.979, de 12 de novembro de 2019, instituindo o "Programa Previne Brasil", pautado no financiamento das
solução pautada na informatização das "Unidades Básicas de Saúde", denominada Informatiza APS - (CONECTE
SUS), estabelecendo novo' modelo de financiamento de custeio da atenção primária à saúde, no âmbito do
sistema único de saúde, considerando que o município não disponibiliza de equipamentos de informática, não
disponibiliza de software, nern tão pouco mão de obra qualificada para implantação do prontuário eletrônico
de acordo com as normas pertinentes, rente ao Prontuário Eletrônico (PEC E-SUS) do Ministério da Saúde,
justifica-se a contratação para aquisição dos equipamentos para a implantação de prontuário eletrônico nas
Unidades Básicas de Saúde do Município de São João dos Patos/MA, conforme detalhado no termo de
referência em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.
2.2. Solicita-se a aquisição ámpara^dã'pbr p?ègãõ, ã quãl-pérmité~á e|ta^^áBminísFração realizar suas
aquisições em consonância ,cojn as,demandas, além de se conseguir melhores cónbições para aquisição através
do procedimento lícitatório realizado com maior número desinteressados ha ;Comercialização dos produtos,
onde a aquisição dos itens é dè suma importância para manter esta administração ná execução de suas
atividades durante^o exercício?de 2021.- " ij| C '"
2.3. Justifica-se a adoção da licjtáção ná modalídade-pelo: Sistema deji Régistrp de Preços, por estar
evidenciada anecessidade dé|contrataçÕes fr^^t^5.p^;se^^^tar de um objeto,cuja natureza não possibilita
definir previamente oquaWitativo demandado'"áüfanteja-vlgên&dq)contratüj!bem'iComo a'possibilidade de se
realizar a licitação independentemente'Jiê prévia jndlcaçãò^qfçame.nt'ária,r'agilizand^ o processo de
aquisição ' ^ v . .'.z ,i.

3.

izar a licitação independentemente ;de prévia Jndlcaçâò^ofçamentária,C'agil

f.. í \ h\\ YiAsCLASSIFICAÇÃO DOSjSERVIÇOS/SERViÇQS COMUNS A VT)
^ '! yl I

|disp9nibiIldade'no mercado próprio,•yistq íé,]quea) O presente objeto possui
compra oucontratáção'e qua

i i
b) Possui padronização, pois

quer rnomentó;
7)1!
liLi.

c) Desnecessidadeide peculia
... f "

necessidades * '

4.

4.1.

sao.^prerdeterminados os atributosvessenciais
• .r ' . ' 1 "ti- f í///-- li;.. ''uniforme, cujas características sao-invanáveis^ou então, sujeitas a diferenças mínimas;

iaridáde i^ra''sâtisfação da,AdmÍriístraçãj3,-^ou seja, o bem é comum pois satisfaz
comüns, nãb precisandoxmrtèrjcaraclerTsticaspecuHafeÍMra atingir seus fins'.

ENTREGA EÇRITÉRIOS,DE AÇ.EITAÇÃO:DO:OBJ_EJp:cf—' f V

J II . - •• r .
o prazo de"entrega dos serviços é de 05 dias,'cõntadps do(a);emiSsãò.'(dáíprdem de Fornecimento, em

remessa parcelada! I j|" | i^ ' /
4.2. Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 03 (três)| dias, !petó(a) responsável pelo
acompanhamento ^e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verlflcaçãòjdè sua conformidade com as

I S li '4] ' * '
especificações constantes neste•Termo-de Referência e na-propostar---—
4.3. Os serviços poderão.ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo |de Referência ena proposta, devendo ser substituídos no prazo de 03 (três) dias, a
contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
4.4. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 03 (três) dias, contados do recebimento
provisório, após a verificação! da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação mediante termo
circunstanciado. I

4.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
4.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

o objeto está disponível para

do: objeto, de forma objetiva e
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I

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

I

5.1. São obrigações da Contratante:
5.1.1. receber o objeto np prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
5.1.2. 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;
5.1.3. comunicar à 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
especialmentedesignado; | 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. AAdministração |não{ responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução dó^presênte Térmõ"de Contrato, "^berfi "comô~'por qualquer dano
causado a terceiros erri decorrência de ato da Contratada; de seus empregados, prépostos ou subordinados.

/ j 'I ^
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Kuhrica

yj-6.1. A Contratada, deve cumprir todas as obrigaçõesj.constantes, no Edital; seus anexos e sua proposta,
assumindo como èxcíusivàménte seus os..riscos-4-:as^despèsas decorrentes dá boa e perfeita execução do
objeto e, ainda: 1 ,J j-—^ j
6.1.1. efetuar aentrega do objètò"em^perfeitas còndjçpes, çphforrhe.especificações, prazo elocal constantes
no Termo de Referência esieüs'ahéxbs,"acompanhado daTespectÍva'nòta'fiscál;íná/qual constarão as indicações

e . ' íu-' 'ri ^. "1! í' j Irotârânrâc a* marra taKrrranro mnnôln.'r^ri^rân^nria^âiHâ rrarantia OU VSllQâdG* j

Jacordo' com os artigos 12,13 e 17a

6.1.3. substituir,: reparar ou
com avarias ou defeitos; j

còrr|g5r>,.às suas expehsàs, nó^pmzo-fixadbne^^ de Referência, oobjeto
6.1.4. comunicar à Contratante,l nó prazo máximo de 24 (vinte^e quatro)}hbras, que antecede a data da

.

assumidas.

6.1.6. indicar préposto para represéhtá-la'durante a execução,do contrato.

jf

7. DA SUBCONTRATAÇAO

7.1 Não será admitida a subco itratação do,objeto licitátorio.

8.

8.1.

9.

DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

É admissível a füsão^ cisão ou incorporação da çontratadá cóm/em óut^ra pess'oa jurídica, desde que
sejam observados'pela-nova ^pessoa-jurídica todos os requisitos de-habilitação -'exigidos na licitação original;
sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado
ehaja aanuência expressa da|Administração àcontinuidade do contrato.

DO CONTROLE E{FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

9.1. Nos termos do 'art. |67 Lei ns 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e
fiscalizar a entrega dos jserviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
9.2. Afiscalização dejque trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e
prépostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

, www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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ESTADO DO MARANHÃO
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FOLHA n

9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução do contrato, jindicando 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 recebimento
da Nota Fiscal ou Faturai attjavés de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente
indicados pelo contratado.j
10.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II
do art. 24 da Lei 8.666, det 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data
da apresentação da Nota F^iscal, nos termos do art. 5e, §3®, da Lei n^ 8.666, de 1993.
10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nob fiscal ou fatürã non^omênto] em que o órgão
contratante atestar aexecução do objeto do cpntrato. . [. !(' j
10.3. A Nota Fiscal ou Fatu à deverá ser obrigatoriaménte acòrfipanhada da comprovação da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao CADASTRO MUNICIPAL ou, ná'lmpossibijidade de acesso ao
referido Sistema, rnediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documenVãçãp mencionada no art. 29
da Lei n3 8.666, de!1993. j [| - ^

Irrégularidàde do fornecedor10.3.1. Constatandò-se, íjuntp áo CADASTRO^ ^MClNIÇIPAL,pa» sjtuação de
contratado, deverão ser tõmadasjas providências'previstas:np^do^árt}31 da Instrução Normativa ns 3, de 26 de
abril de 2018. j ; ^ \ffi ':~ij '

a contratação, ou.10.4. Havendo erro ha apresentaçâofda Nota Fiscal,,òu dos documentos rpertinentes
^ { 'v, A' \*- * ^ ""-'ni Jf \ t // I "•ainda, circunstância que Impeça ai liquidação da-despèsa;^omo, porsexemplo,tobrlgação financeira pendente,

decorrente de penalidade imposta ou inadimpjência,jpi pâpmentçíjficafá'spbrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadorasz-.Nesta hipótese, ô Í3rázd!para-pagarnento iniciar-se-á após a comprovação
da regularização dá situação, não acarretando qualquerlônüs p^a.a^pritratante. i,' j
10.5. Será considerada data do pagarnento o dia em-que-constarJcomo eniitida a prdem bancária para
pagamento. J; . | j Uí h - ^ |i 5;.^ |
10.6. Antes dejCâda pagam^ta^ià contratada, será realizadá^cohsulta ao iCADASTRO MUNICIPAL para

a manutenção das cohdlções.de^liabilltação exigidas rib^èíital.////^ V ' |
-• J u

verificar manutenção das cohdiçõ.es.de.habilitação exigidas no i
10.7. Constatando-se, 'junto àp'GADASTRÒ,Ç^ á/sisituação''déiirregülaridade da contratada, será

10.8. Previamente ^ emissão dé nota d'e-empenKo é'aLcadkpágamento, à Àdiniriistração deverá realizar
r I St " " • " • iij ,v 1 ,

consulta ao CADASTRO MUNICIPAL para Identificar possível suspensão temporariáide participação em licitação,
no âmbito do órgão ouj entidade, proibição de contratar com. o Poder público, bemj como ocorrências
impeditivas indiretas, observado odisposto no art. 29, da Instrução Normatlvajiis 3, de 26 de abril de 2018.
10.9. Não haveddo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a*^ contratante deverá
comunicar aos órgãos r^esponsáveis pela fiscalização da regularidadè fisçah quanto à inadimplência da
contratada, bem còmo quantb à existência de pagamentO'a'Ser-efetuado,-para-que'sejam acionados os meios
pertinentes enecessáriosjpara garantir orecebimento de seus créditos.
10.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
10.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se
decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao CADASTRO
MUNICIPAL I ;
10.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no CADASTRO MUNICIPAL,
salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
10.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
10.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n9123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele

I
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'Aoun/c
^«^2:

regime. No entanto, o pagarpento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de
documento oficiai, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
10.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de
alguma forma, 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 mediante a aplicação da seguinte
fórmula: | I
10.14. 1

EM =IXNxVP, sendo: j i
EM =Encargos moratórios;j |
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP:: Valor da parcela a ser paga.

= índice de compensação fínanceira =0,00016438, assim apurado:
i , (6/100 ) 1=0,00016438

11.

= {TX)

S

DO REAJUSTE

1 TX = Percentual da táxã ahu'àl;= 6%

365

11.1. Os preçosiisâo fixos ú
das propostas. | | í

' JK . - - - .

rréajustáveii no/prazo;de7.um an0'contado da data limite para a apresentação
Xj

-11.1.1. Dentro do' prazo de yigên '̂do 'çcTntfato^^e mediante-sójjçltáçãp ^contratada, os
poderão sofrer reajuste após)o ihterregnofdè um ano,Tàplican^ó^se^ó índi^lPCA/lBGE exclusivamente para as
obrigações inicladasí,e concluftjas\a|3qsJâ^ocorrêncÍa dJ.anualidade^^>/'̂ /^ > . j
11.2. Nos reajukes subsequèntes''ào' prirheirp; ó interregno míríjmò''de''urniahoiserá contado a partir dos
efeitos financeiros Jdo último,reajuste^ ÍÍ"1
11.3. No caso dé atraso ,ou não divulgação do índiçé^de- reajustaméntò,>;o! CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA a inipprtância calculada .pela~última:vãriàção''conhecida, liqujdandqiá diferença correspondente
tão logo seja divujgado oíndice definitivo. Fica aCONiTRATADA-obrigacia a|aprèsentar memória de cálculo
referente ao reajustamento de preçosIdb vaTor remanescente, sempre que.Wté ocorrer. I
11.4. Nas aferições finais, índ]ce '̂utilizado para reajuste será; o^rigatoriamente,-o definitivo.
11.5. Caso o índice ekabelecidòoára^feájústamento venha a'íer extinto oú .de,'qualquer forma não possa

i '• I .'ilv VX'- ^ • ftl / ÍJ // li-"' r -Imais ser utilizado, prá adotado,-em su^tltuip^d,- óque vier a^pr'detefmlnad0||3ela legislação então em vigor.
11.6. Na ausência de.prevípo iéga!iquarit^crab:índíçe,subst[tutp,'as.pa^^ elegerão novo índice oficial, para
reajustamento do preço do valor.remáneVente, por-meio)cié termqjbitlvo.'
11.7. Oreajuste'será.realizado pòr^po3tilãrnento.'.z;^--"^t"~~7'̂ f^r\tN^ - h •'

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS • V r

•. /

preços contratados

12.1.

12.1.1.

12.1.2.

12.1.3.

12.1.4.

12.1.5.

12.2.

Cometeinfração'administrativa nos termos da Lei ns 10.520, de 2002,'
L él

a Contratada que;
inexecutartotaj ou parcialmente qüaliquer dasrobrigações assumidas em.'decorréncia da contratação;
ensejar oretardamento da execução do objeto; - fii: '' ./
falhar ou fraudarrna execução do contrato;^ —-•j-'
comportar-se dejmodo inldôneo;
cometer fraude fiscal;

Pela inexecuçâo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:

j I
12.2.1. Advertência, ponfaltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para
a Contratante; I
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 inexecuçâo
total do objeto; j

I wvi/w.saojoaodospatos.ma.gov.br
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j^nícet.'è;.i'

12.2.4. em caso de inexecução' parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será
aplicada deforma proporcional,à obrigação inadimplida;
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 jllcitar 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. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em
quaisquer das hipóteses previstàs como infração administrativa no subitem 16.1 deste Termo de Referência.
12.2.7. declaração de inldoneidade 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 rios subitens 16.2.1,16.2.5,16.2.6 e16.2.7 poderão ser aplacadas àCONTRATADA
juntamente com as de multá,"descontando-a dos pagamentos aserem efetuadoslTT'̂ "|
12.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art."87, lll*~e:IV dà lei n9:8|666, de 1993, as empresas ou
profissionais que: / - j j -^ , I, '•'
12.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal
quaisquer tributos;
12.4.2. tenham praticado

12.4.3. demonstrem nãó'

praticados. f , :
12.5. A aplicação de

Civil. :

12.8. A autoridade cprnpet
do infrator, o caráter educativo da
proporcionalidade! * , ^ ^
12.9. Se, durante'o processo de"aplicação de penalidade,.W''hpuver Indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela,Lei ns 12.846, de is dê^agosto dè 2Ó13, como ato lesivo à,administração pública
nacional ou estrangeira, Icóplas do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da

'f
empresa deverão íser remet
decisão sobre a| eventual

^ a

Responsabilização j- PAR. |
12.10. Aapuração^e o julgamento-das-démais-infrações-admirilstratlvasmãd' cònsideradas como ato lesivo à
Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei ns 12.846, de is 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 dá| ocorrência de danos e prejuízos à Administração 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.

10 recolhimento de

atos
Ix

ilícitos visando a frustraros,objetivos,da licitação; S"' ;

possuir idoneldádemara-cohtratarfcom a Admihistráçãó em virtude de atos ilíciilícitos

^lauèr'vdas.j)^alidadesIpírevistas'̂ fM|izawe-áj^erfi^-'P^rpcesso administrativo que
assegurará o contraditório'è,'a] ámpia^efesa ,à Contratada, observarído-se^o,|írpced previsto na Lei ns
8.666, de 1993, esubsldiariarrièrite a\èi'n2:9.784rde-1999.\ ^//Jt i

.. 1 í" Wf.sv N ,• , ,112.6. As multasidevidas e/ou prejuízos causados-a-Contratante serao''deduzidos dos valores a serem pagos,
i ;i/'i IV > . /Uí L' 'i- u •'r' 1 - .- - - - ... - - - ... __ _ inscritos

(dez) dias, a

contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
12.7. Caso ovalor dá rnultalnão seja suficiente para cobrir ós-p1mjuízy causados pela; conduta do licltante, a
Contratante ou Entidade :poderá;"cobrar-;pvVálor remanescente ijudicla!mente,''|Cdnforme artigo 419 do Código

\ ^ i .** • W \ is. % .. ^^"5 ~ t Ti fA ' "

\\vA..\r.>r
ente,maiaplicaçao:das sanções, levará-em.consideraçao a gravidade da conduta
- pena;.bem^como-o dano.causado a^Admimstração, observado o principio da

^ «K MM I I AM a M M •* «mm* IMMIMIMA mm MM IMVVMMMM

das à autoridade competente, com despachojfupdamentado, para ciência e
instauração- de investigação preliminar ou. Rrocesso''' Administrativo de

J;r.^

13. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

13.1. O custo estimado da contratação é de R$ 282.850,25 (Duzentos e oitenta e dois mil oítocentos e
cinqüenta reais evinte ejcinco centavos).
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14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

Édispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos ücitatórios para registro de preços,
nos termos do art. 15 da Lei Federal ns, 8.666/93, devendoser Informada no ato compra. Aemissão da nota de
empenho ficará a cargo do skor de Contabilidade da Prefeitura, devendo constar no mesmo número do
Processo Licitatório ou número do Contrato, anexando a cópia ao Processo Adrhinistrativo de Licitação. O Setor
de Compras solicitará ao Setonde Contabilidade, a emissão da nota de reserva de dotação orçamentária, bem
como, a nota de empenho que deverá conter a autorização do ordenador de despesas.

I -

1::.^
: •
f,

!•-•

Av. Getúlio

São João dos Patos/MA, 14 de julho de 2021

ícaro Kairo tavaris dos Santos

"Diretor do Departa'mento de Compras
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