
PREFEITURA DE

SÃO JOÃO
DOS PATOS

1. DO OBJETO

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 REFERENCIA

FOLHA

unicef#

1.1. Registro de Preços Contratação de empresa especializada para fornecimento de refeição pronta para a

suprir as necessidades das diversas secretarias do Município de São João dos Patos/MA^ durante o ano de

2021, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

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

1

REFEIÇÃO PRONTA: REFElÇÃO-eOMPLETA-valpr caíórico-^mínlmp-
800 a 1000 kcal:'ÃRROZ BRANCO (300G), FEIJÃO(150G) E
MACARRÃO(806Í Ol(UM) TIPO DE CARNE 2006
(FRANGO/BOyiNA/PEIXE). COZIDA/ASSÀDO/EMPANADO/FRITO,:
FAROFA {50G), SALADA DE VERDURA CRUA OU COZIDA
PORÇÃO(IOOG), verdurasde boa qualidade, variadas,higienízada.

RS264.670,00UND 9500 RS: 7,86

1 total'lY} R$ 264.670,00

Obs: As estimativas de quantidad^constituelri merá previsão dimehsion'ádí'e:sèn/e somèr
para elaboraçao da .a i-z-vM-roATAM-rr -u-i——i..i i— — ,

te como referência

-Ias em sua totalidade, não

de rèparVção e/ou indenização. Portanto, a

não^as Quantidades previstas.
cabendo a CONTRATADA

CONTRATANTE se reserva aò

proposta^ãb^stándo^a\cONTRAT^NTE obriga^d^a^^ reaiizá
O direito^de pieltear'^uaiqueri;'tipo
30 direito de, a seu critério, utliizaRou

\ "•'C
\

1.2. O prazo de vigência da contratação é de até..l2..meses,,contados do(a) assinatura do contrato ou

documento equivalente. \ul í\

JUSTIFICATIVA EOBJETIVO.DAYoNTRATAÇÃO
i "^-xVvw t;v'

Justifica-se. aSeleção eçoptratáção de etjii^qesji.^especjaiizad^com oobjetiyo de formar o
Registro de Preços paraTòrnecÍmént5àe^feges^pronta'ètÍpQ"Wa^^ destinada atender as necessidades
da Administração Pública Municipal, para::aquisição^ dèstêt^eto.-se justifica face ao Interesse público de
proceder-se ao atendimento dos funcionários.da Prefeitüfã Muriícipai e seus demais fundos, para eventos e
demais serviços realizados pela prefeitura e seus demais fundos para alimentação dos funcionários que
cumprem carga horária de 12 horas nos períodos durante os eventos epara aqueles qu^fazem plantão eque
participam de campanhas realizadas neste município, todos os serviços conexos é majs, opta-se aquisição de

refeições prontas,Lcom_reconhe_çida_qua.lidade..o_seguxança^a|l.m.entar,^para-sübsÍdiar alimentação aos
funcionários piantonistas que não possam deixar seu posto de trabalho, e ainda para provimento de refeições

oriundas de eventos oficiais desta municipalidade e prestadores de serviços que estejam em exercício no

Município deste objeto.

2.2. Solicita-se a aquisição amparada por pregão, a qual permite a esta administração realizar suas
aquisições em consonância com as demandas, além de se conseguir melhores condições paraaquisição 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.

2.3. 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 um objeto cuja natureza não possibilita

2.

2.1.

(Ar
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definir previamente o quantitativo demandado durante a vigência do contrato, bem como a possibilidade de se

realizar a licitação independentemente de prévia indicação orçamentária, agilizando-se o processo de

aquisição.

3. CLASSIFiCAÇÃO DOS SERVIÇOS/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;

b) Possuí padronização, pois são pré-determinados os atributos essenciais do objeto, de forma objetiva e
uniforme, cujas características são invariáveis ou então, sujeitas a diferenças mínimas;

c) Desnecessidade de'p~ecuilaridade para satisfação da Administração, ou seja, o bem é comum pois satisfaz
necessidades comuns, não precisando conter características pecuiiares para atingir seus fins.

4. ENTREGAÈ ckiTÉRIÓS DÈ ACEITAÇÃO paÕBJETO.

4.1. O prazo de entrega dos bens é dé 05 dias, contados do(a) emissão da Ordem dé Fornecimento, em

remessa parcelada.

4.2. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade ha data da-entrega não poderá ser Inferior a 30

(trinta) dias, do prazo totajTécònriendadp peio fabricante.
4.3. Os bens serão recebidos iprovisoriamente nó prazo de 03'(três) dias, pálo(a) responsávei pelo

acompanhamento é fiscalização do contrato; para efeito de posterior; verificação de sua conformidade com as
especificações constantes neste Termo de Referência e ha proposta.; • ' V •

4.4. Nos termos do art, 74 daiCei n" 8.666, de 1993, poderá ser dispensado o recebimento provisório nos
casos de gêneros perecíveis e alimérítação preparadai / ;
4.5. Os bens poderão ser rejeitados', oo todo ou em pai^te; quando/ém.desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência-e hai,proposta, devendo ser substituídos np P/azó de 03 (três) dias, a
contar da notificação da contratada, às suas cüstas,.sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.6. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo, de .03 :(três) dias, contados do recebimento

provisório, após averificação. da;qua!idáde ê quantidade dò matéria) e;còhsequêhte ace|tação mediante termo
circunstanciado. V ; ';". ; • " ^ i

4.6.1. Na hipótese de a verificação a que sé.refere:b'subitem anterior rião ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-á:cómp realizada, consumàndó-sé Orecebimento definitivo no diá dò esgotamento do prazo.

4.7. O recebiniento; provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos

prejuízos resuitantes daincorreta 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 seus anexos;

5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços 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

objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
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5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor

especialmente designado;

5.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e
forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como excluslvamente-seus-os-rlscos~e^as-despesas-decorrentes-da-boa-e-perfelta execução do
objeto e, ainda:
6.1.1. efetuar a entrega do objeto ém perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes
no Termo de Referencia eseus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal. |
6.1.2. responsabilizar-se pelos yíçios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,13 e 17 a
27, do Código de Defesa.do Consumidor (Ler n2 8.078,.de^l990); . « j

substituir,}reparar ou corrigir, às suas^e^x^nsas^n^p^razo fix Termo: de Feferência, oobjeto,6.1.3.

com avarias ou defeitos; V
6.1.4. comunicar à Contratante,sng pra^Jmáximo^de '24*(vihte/e quatro)-hpras que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem^oxumprimento do prazo previsto,xom-a-,devida comprovação;
6.1.5. manter, dUrapte tpda::^&ecução doj:p^ corniâtÍbiliSa^de:com' as obrigações as
todas as condições de habilitação e.qualificação exigidasyna,licitação; a',7^-^

. i ^ 3—iti.i.vN\ . mi/h
indicar preposto para representá-la-durante aexecuçao dq;contrato.

assumidas.

6.1.6.

7. DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1 Será admitida asubcontratação^dp.ol^eto llcitatório, na formà]dò item fl.5.
DA ALTErLçÃO SUBJ^À. W ^ _
^ .... - , .. f ^ >.t

8.1. . ^ -

8.

Éadmissível à fusão, cisão)òurincorporação-da'cohtratada-cdm^ém outra pessoa
-1 ) 1 'T"*-.!, Ti .T-.i r" „ ...

V

9. DO CONTROLE EFISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

jurídica, desde que
^ sejam observados jpela nova p.essoVjurídicàUp,dps.^s2rêqujs|trisi dé^Ha^ exigidps na licitação original;

sejam mantidas as|demalsxláusulas^oridições-jdo^(mtratq;^n^l^japrêjuízp àexécução do objeto pactuado
e haja a anuência expressa da AdministraçãÕ'à'continuídadé do'xóntratõ;

/
9.1. Nos termos do art. 67 Lei n® 8.666, de 1993, será designádo representante para acompanhar e
fiscalizar a entrega dos serviços, anotando eni registro próprio todas as òcqixências relacionadas com a
execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas 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 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 n2 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
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10.1. o pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento
da Nota Fiscal ou 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 o limite de que trata o inciso II
dp 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. 5^, § 3^, da Lei ns 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. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao CAD/\STRO MUNICIPAL ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29'
da Lei ns 8.666, de 1993.
10.3.1. Constatando-se,-"junto ao CADASTRO MUNICIPAL, a situação de irregularida^de do fornecedor
contratado, deverão^ser tomadas as providências previstas rio do art. 31 da Instrução Normativa n® 3, de 26 de
abril de 2018. /
10.4. Havendo èrro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,
ainda, circunstância qué impeça a liquidação da despesa, comp,.por exemplo,-obrigaçãO:firianceira pendente,
decorrente de penalidade imposta ou iriadimplêricjaf/^oTpagamento ficará isôbrèstado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta.hj^^teseTzP.p.razo" ^ra,pagamento iniciar-se-á após acomprovação
da regularização d^ situação,.n^.a^retanÜÓpuaíquerJônüsTpara-^Gontratante..^ j
10.5. Será considerada daia^dò^garriento o dla^em que"Mnttar:íÕrnóremitida a ordem bancária para

I i \ k''// t ^ / 7)) f tpagamento. j y\_ rniG. \(I
10.6. Antes deicada pagamentOvàvcõritratadaí^seráiTeálizada consulta ao CADASTRO MUNICIPAL para
verificar a manutenção das condições de habilitação^exigidasmo editalV^^^ // |
10.7. Constatandorse, junto ao|CADASTRO MUNldpAL,^^à^sÍtuação\ de'iirregularidade: da contratada, será
providenciada suanotificação, porescrito7pãrapué,T^ úteis, regularize suasituação ou
no mesmo prazo, apresente sua defesa. 0.prazo.poderá:ser:prorrogadò^uma vez, por igual período, a critérió
da contratante, j . \\\\ |]]| [
10.8. Previamente à emissão:de'nota<,de,empenho é a cada^pagamentb, a Administração deverá realizar

f II' \\u! / 2/ f h •
consulta ao CADASTRO MUNICIPALvpara ideritificar possível susperisão/temporaria de participação em licitação,

no âmbito do órgão oU' entidade,\proibiçap^de contrat^çom_o2,Pj)der;^Publico, bemj como ocorrências
impeditivas indiretas, observado odisposto no art.^29,rda-Inst?uç|̂ órmativa ns 3, de 26 de abril de 2018.
10.9. Não havendo regularÍzação'̂ uS^o_a^dèf^j3ònslderádáíimprocedente, a contratante deverá
comunicar aos órgãos responsávèls-'̂ éía\fírcãliz'açã '̂̂ ãa'~r^.lariáade' fiscal quanto Úinadimplência da
contratada, bem córrió quanto àexistência-dé^agaífien '̂a^.iefetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes enecessários para garantir orecebimento^e' seus créditos.
10.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar aS: medidas necessárias àjrescisão contratual
nos autos do processo administratlvo 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 ào contrato, caso a contratada .não regularize sua situação junto ao CADASTRO
MUNICIPAL ' — —
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
ns 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado a apresentação de comprovação, por meio de
documento oficial, 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,
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entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicaçãoda seguinte
fórmula:

10.14.

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

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

365

l = (TX)

11. DO REAJUSTE

/
11.1. Os preços são fixos e Irreajustáveis no prazo de úrn ano contado da data limite para a apresentação
das propostas. / - - . - '
11.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, o_s preços contratados
poderão sofrer reajuste após oInterregno de um:anqfiíp'ífcando-se p índice IPCA/jBGE exclusivamente para as'
obrigações iniciadas e.concluídas após a ocorrénciã>da:anu'alicl^e.^
11.2. Nos reajustes, sübsequerités ao primeiro, o Interregno-mfrilmo de.um-ano será contado a partir dos'

g Mn Ho HT.,iflrraV3.^ Ho toHioo Ho

efeitos financeiros jdo últlmp;reajus.te-^.^^;>' —< j
11.3. No caso de atraso^^nao^divulgação do-jínd^ce de reajustaMento'''0 CONTRATANTE pagará u
CONTRATADA aimportância calcuiad^^pelã^últifrmvaTta^ãpppnhecIdà,^^^ diferença correspondente
tão logo seja divulgado oíndice íjefinltivopFic^ a(CONTRÁTAPAplDriga'da aapresentar rnemória de cálculo
referente ao reajustamento de preços do valor remanescente^sempre^^qué «te ocorrer. j
11.4. Nas aferições finais, ofndic^u'̂ tiÍizadó-pã?ã^reajúste'será,-ol5rÍgátorlámente, odefinitivo.
11.5. Caso o índice estabelecldo.para.reajustamentoivenha:a:ser-e)d|nto ou de qualquer forma não possa
mais ser utilizado, será.adotado, ernsubstituição, o que viera sêndeterminado pela legislação então em vigor.
11.6. Na ausência dé previsãojegal.quanfò ao índice substituto,'yas partes elegerão novo índice oficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.'C'
11.7. Oreajuste sera realizado^por^^postilamento

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRÀfl^AS
1

Comete Infração administrativa nos-termo^alei7i2"Í0.S2Ó,''de 2002, aContratada] que:12.1.

12.1.1. Inexecutaf total ou parcialmente qualquer dàs'pbrigações assumidas em decorrência da contratação;
12.1.2. ensejar o retardamento dá execução dó objeto;
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 o valor total do contrato, no caso de inexecução
total do objeto;
12.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subltem acima, será
aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

falhar ou fraudar na execução do contrato;
comportar-se de modo inidôneo;

cometer fraude fiscal;
I

Pela Inexecucão^total" 'óu^oarclal^^do "'obleto'~'deste~contrato:~a'"Administracão pode aplicar à
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12.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativai
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. A Sonfâo de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em
quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 16.1 deste Termo de Referência.
12.2.7. declaração de inidoneldade 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 aplicadas à CONTRATADA
juntamente com as de multa,jescontando-a dos paRamentos a serem efetuados. ^
12.4. Também ficam<süjeitas às penalidades do art. 87; llj e IV da Lei n^ 8.666; de 1993, as empresas ou
profissionais que: / " j
12.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal ho recolhimento de
quaisquer tributos;'
12.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; -
12.4.3. demonstrem hão possuir idóneidade^par|xcbntíitar\com á Administração em virtude de atos Ilícitos
praticados. j " .
12.5. Aaplicação de qualquer.^s plnáíldafe p[jêvl^%Vea1[zar-5e-á.^em-.processo. administrativo que
assegurará ocontraditório lé^^alTampla^defesrà Contratada, oíse^^n^dç^íí^Sprccedlmentp previsto na Lei ne
8.666, de 1993, esubsidiariam^tefÍL^im^ 9J84, de.l999^ |

As multasldevidas e/ou pVèjuízos^^a^s^òVàTontratante serão.deduzííos dos valores aserem pagos.12.6.

ou recolhidos em favor da Contratante, ou,dedüzldos"c
i V / ' — *

na Dívida Ativa da União e cobrados.judicialmente.

proporcionalidade^

a.garantia, <ou ainda, quando for o caso, serão Inscritos
Í\\/(

12.6.1. Caso aContratante dete^minéV-áLmulta-deverá ser-recolHlda|nolprazo máximo
contar da data do recebirnentp da comuniçação.enviada^peja-autoridade cornpetente.
12.7. Caso ovalor da multa nãolseja suficiente para cobrir osiprejuízòs causados pela eohduta do licitante, a
Entidade poderá cobrar o valor,remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

i • f '' r S li .112.8. Aautoridade competehte,\^a^japJ^lçação das sanções,^,leyar^á em cojsWeração a gravidade da conduta
do infrator, ocaráter educativ(^da,pená\beh^cdmo odano causadó.à''Administração, observado o princípio da

de 10 (dez) dias, a

12.9. Se, durante o processo de^áplic^^ão.^^e^pena]i.dade, ,s^h^uyer indícios de .(srática de infração
administrativa tipificada pela Lei n®'̂ l?'846/d^2je'̂ ostóTd^013fMrTio ato lesivo aadministração pública
nacional ou estrarigeira, cópias, dó processõ^dmihistr^i^neC^árias à àpüraçãó da responsabilidade da

ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e
Processo jAdminIstrativo de

empresa deverão
decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou

- I
Responsabilização PAR.
12.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à
Administração Pública nacional pu estrangeira nos termos, da Lei n^ 12.846, de is de,agosto de 2013, seguirão
seu rito normal na unidade administrativar" —

12.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da 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.

}

13. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

13.1. O custo estimado da contratação é de R$ 264.670,00 (duzentos e sessenta e quatro mil, seíscentos e
setenta reais).
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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

unicef^

14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

Édispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos íicitatórios 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 Contabilidade 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 ao Setor de 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.

São João dos Patos/MA, 22 de Julho de 2021

ícaro Káiro Taváris dos Santos

Diretor do Departamento de Compras

(^^^áRaflégiaLli^à Sousa
'̂t^^^TcreJiárirMunidpaildè Assistêhcia^.Sócial/^^A\Portariam; gi0/2ü21^\v^^^^^j^^

la.Santosl (/OfLMãriáhna-
^ .Secretária.Mu iSEducaçãqíI i

/(S hSecretárib'MÚn]dpai.d^Sfeúd

' Qy cantaria n-209/202l(h

Portaria n' 0Q2/2021\^
K'/

-Kairò C^lho^déSóui Coi
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