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1. DO OBJETO

ESTADO DO MARANHÃO
I PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA
Avenida Getúlio Vargasj 135 - Centro. CEP 65665-000
! CNPJ N® 06.089.668/0001-33

TERMO.DE REFERÊNCIA
! j

folha n

1.1. Registro de Preços para a aquisição de materiais e artigos esportivos para atender as necessidades das

diversas secretarias do Município de São João dos Patos/MA, conforme condições, quantidades e exigências
I

estabeiecidas neste instrumento:

NB { DESCRIÇÃO UND QTD V. UNIT V. TOTAL

1 APITO FOX 1 1 UND 70 RS 34,71 RS2.429,70

2 BOLA DEFUTEBOL DECAMPO y ; UND : —^.100 "-R$-131,26 RS 13.126,00

3 BOLA DE FUTEBPl4/1ÍR)M; : _ _• . - "UND. y20„ ; RS 63,51 RS 1.270,20

4 BOLA DEHANDEBOL ; UND. -20; r:,p:80,67 RS1.613,40

5 BOLADEFUTSAL • I® -- - - UND M1S';?7,67 RS5.860,20

6 BOW DE FUT^l MIRÍ^v.y•_ " ' _ UND f-;RS. 67,30 RS1.346,00

7 BOLINHA DE tENISpe^SÂ- ; S^jKIT •- -^60 . ' ,!5^WS1|6,25 RS2.775,00

8 BOU de BEAGH;SOCGEr| >-20, RS'120,47 RS2.409,40

9 boladevoléibol f •Kíind/Í- RS 167,87 RS 6.714,80

10 BOLA DE VOLEIBOL r~ij unp:// 7^20^ RS lí|3,66 RS2.873,20

11 BOlADEQUEjMÀDAailS (p^' !|}__,l®v. UNd\f^ i MS.Í^6,42 RS2.321,00

12 BOMBAPARA^ENCHERjBÕiÁ. Hlíl | ^UNplW 85^44-62 RS1.338,60

13 COLETES PARiíL FUTEBOUDE=eAMp;Ò€FUtSAL-- <j ^KlW lí II .•êp;í " RS 177,56 RS10.653,60

14 cronometro; ] í . ^^UNP-]| i| 50 • • RS39,50 RS 1.975,00

15 DOMINÓ • jiiai ^ n • . , ;^'Md. // R$p,22 RS 1.176,60

16
EQUIPAGEM eOMPLET^ÍJfSÀL"(eÀMISAS'E SHORTS)
INFANTO MASCULINO*^ m/í A •!.

[a j

R$826,67 RS 16.533,40

17
EQUIPAGEM ÇOMPLETjgFUTSAL (CAMlSAyE-SHORTS)
INFANTO FEMININ0

• u 1,^RS7p,33 RS14.266,60

18
EQUIPAGEM eOMPLET^ÍÍJrSAÜ(^MiSÂS*E:SHGRTS):i;5^
INFANTIL MASCULINO 9- - ._Í~ fãfâ ) - «i,rv RS592,50 RS11.850,00

19
EQUIPAGEM ÇOMPLETAjÜTSAL (CAMISÀS^E SHORTS)
INFANTIL FEMININO!'-^1 " Av 20 r

n 'í? --
RS 5^,38

1 -1
RS 11.787,60

20
EQUIPAGEM GOMPLCTMUTEBOL (CAMISAS ESHORTS);
INFANTO MASCULINOS V ' ' "

' KIT
!'• í
20 ' •
1 í L -

.^RS^J13,33 RS 14.266,60

21
EQUIPAGEM PARA DUPlLOilDE VÔLEI DEPRAIA INFANTO -
MASCULINO! ^ r^â|- ! KIT

- f" • 'è:
- 20 n t*
/M:

:/
^RS 713,33 RS 14.266,60

22
EQUIPAGEM PARA:DUPIÍA| DE-VOLEI.DE PRAIA INFANT0~«-
FEMININO 1 ' "~KÍT~" "^20"^ RS 27,17 RS543,40

23 JOGO DE DAMA | j UND 60 RS24,51 RS 1.470,60

24
JOGO DE XADREZ PEÇAS DE 5 CM DE DIÂMETRO POR 10 DE
ALTURA 1 'i UND 50 RS 167,34 RS8.367,00

25 JOGO DE CARTÕES (ARBITRAGEM) J(, UND 30 RS 17,13 RS 513,90

26 MESADEPINGPONG '![• UND 10 RS1.062,60 RS10.626,00

27 MEDALHAS DE OURO UND 500 RS4,45 RS2.225,00

28 MEDALHAS DE PRATA UND 500 RS4,65 RS2.325,00

29 MEDALHAS DE BRONZE ' UND 500 RS3,97 RS 1.985,00

30 PARES DE REDE DEFÜTEBOL DECAMPO UND 10 RS370,02 RS 3.700,20
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31 PARES DE LUVA PARAGOLEIRO UND 40 RS 110,67 RS4.426,80

32 PARES DE REDE DE FUTSAL UND 10 R$ 243,00 RS2.430,00

33 PARES DE MEIAS | UND 120 RS20,80 RS2.496,00

34 PARES DE REDE DE BEACH SOCCER UND 10 RS419,50 RS4.195,00

35 PLACA DE TATAME 1 P0R,1 METRO DE 30 mm DE ESPESSURA UND 144 RS85,20 RS12.268,80

36 PROTETOR BUCAL SUPERIOR COLORIDO [LUTAS) ,|| , UND 100 RS 18,77 RS1.877,00

37 PROTETOR DE ARTICULAÇÕES DO TORNOZELO, .|||jÍ UND 20 i; RS 45,40 RS908,00

38 PROTETOR DE ARTIClJLAÇÕES DO COTOVELO UND 20 RS31,88 RS 637,60

39 PROTETOR DE ARTICÜLAÇÕES DO JOELHO UND 20 RS66,24 RS1.324,80

40 REDES DE VOLEIBOL t { UND 20 RS 359,35 RS7.187,00

41 REDES DE TÊNIS DE.MESA^
y .1. ,>.mj "... UND

1.M i .

..15 , RS153,72 RS 2.305,80

42 RELOGIOS DE XfDRÊZ^ UND RS150,74 RS7.537,00

43 RAQUETES DE^PING.POf^ - - ^ , UND ' 40 'RSÍU,21 RS1.648,40

44 TABULEIROS DEXADREZjP E60çm/60cmDEBANE, UND S"? • : RS238,80 RS 11.940,00

45 TROFÉUS 12 LUGAR ' ^ r ' . UND RS 292,70 RS35.124,00

46 TROFÉUS 29 LUGAR ] ^

NI
O

RS 232,87 RS 27.944,40

47 TROFÉUS39 LUGAR \
^ r -<«:• -S» -

RÍ158,20 RS18.984,00

í • TOTAL—f ^ ^ R$ 315.844,20

Obs: As estimativas de quantidade constituem^mera.prevjsão dimensionada, eíserve sornente como referência

para elaboração da proposta''não .estando a CONTRATANTEkobrigadayavréalízá-iásfemiSua totalidade, não

cabendo a CONTRATADA dadireltoMe-pIeitèar^qualquer tipo^delreparaçãojIé/ou-Indenização. Portanto, a

CONTRATANTE se

1.2. Oprazocevigê

documento equivalente. 1

\

2.1. A realização deiproc

Cultura, Esporte e Turisr^

4 (\í • il/T Ti - —• jéservaaoÍ^ireitó|̂ de,.aseu.critério,^utilízar-:oumâo:as:qu3rítidíádès;prevÍstas.

dçconttiataçâo é dé^;até l-2,meses;'Xòntados^cb(al^^^t ira do contrato ou

JUSTIFICATIVA EfOBJETIVO DA^CONTRATAÇÃCto'

2- J

esso de licitaçãp'para<o^egÍstrO'dè.-preçüs para futura^aquisjção deste objeto se
justifica face ao IntéfésseSiblIcp..presente na néc\s^dadè da^utilização::dos!imateria]slpela Secretaria de

desta: Administração Pública Municipal, no Incentivo at:prática de esportes,

proporcionando melhor-qüajídade de vida aosmunícipes.
! "i dl ^ |ir "5"-'

2.2. Sollcita-se'a-aquisíçãò"amparada'por'pregão,—a^qüal-permIte'-a~éstà'administração realizar suas
aquisições em consonânciacom as demandas, além de se conseguir melhores condições para aquisiçãoatravés
do procedimento licitatóVío realizado com maior número de interessados na comercialização dos produtos,
onde aaquisição dos itens .Jé 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
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. |
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3. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS/SERVIÇOS COMUNS
i

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

I '

b) Possui 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;

t

I

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

4. ENTREGA ECRITÉRI9S DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.
•rr^T;

1.
4.1. O prazo de éhtrega dos serviços é de 05 dias, contados do(a} emissão da Ordem dé Fornecimento, em

I I 'remessa parcelada! j '. í
4.2. Os serviços serão'récèb)dõs provisqr]amènte>np prazo de 03s (três) dias, peio(a) responsável pelo

I I ^ •. •' j' Iacompanhamento efiscalização do contrato, para efeito depôsterlor verificação dej^ua conformidade com as
especificações constantes neste Termo dé Referência e na proposta." !l í

4.3. Os serviços poderãojser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste térnío de Referência e na^ 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.
'í I

4.4. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 03 (três) dias; contados do recebimento
I I ' ^ 'provisório, após averificação da C|ualidade e;quantidade do materiaLe consequenteiq^céitaçlo mediante termo

circunstanciado. ' j " '|í,| í ,
4.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo

fixado, reputar-se-ácomorealizada, consumando-se b-recébimentò dêfinitívomo diado.ésgbtamento do prazo.
"•li ' ' /'• 7' ' iíMl ^ '

4.5. o recebimento'provisório ou definitivo do'òbjeto não exclui à-responsat)ÍIÍdãde da contratada pelos

prejuízos resultantesdá incorretaexecução do contrato. "

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. São obrigações dáContratante: IrH-
5.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Eoitai 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;

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 Editai e seus anexos;
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5.2. A AdmÍnístração| não responderá por quaisquer compromissos assumidos peia Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato,'bem como por qualquer dano

I 9
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

i iii

6. OBRIGAÇÕES da'CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,

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

6.1.1. efetuar a entrega do iobjeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes

no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal.

6.1.2. responsab!iizar-se,pelóS'VÍcios e danos decorfentes do objeto, de acbrdoicòm os artigos 12,13 e 17 a

27. do Código de Defesa doíéonsümidor (Lei n2 8.078i de1990): ' k; T '7, do Código de Defesa ddJConsürnidor (Lei n2 8.078> de 1990);
.1.3. subst]tuír,/eparãr;ò^xorrigir, às suas.expérisas,.hò pn6.1.3. substituir,^reparar

com avarias ou defejtos; ^
6.1.4. comunicar á-Cdntratante, no prazo máximo^d^]_^24;Mnte equatro)íhoras que antecede adata da
entrega, os motivo^s que|im^ssibilltem dxumprln^í^O:do'ffa^^révisto,,com|aJévídadbmprovação^
6.1.5. manter, dürante|fflla-avexecuçÈÍio •^tratõ7'̂ ^cornBatibiÍidacleiíc§h^^lobrlgações assumidas,
todas as condições de habilitação-e.qualificação exigidas na iÍcitaçâo;''v''V^^

... í" : j Irv\\V''^ ^IltÍ
6.1.6. indicar prepostoipara.representá-ia durante'a'execuçao doxontrato.^

7. DA SUBCONTRA^^O

'-i' .
prazo fixado neste Termo de Referència, o objeto

• Í! f- !

.1 a.- •
'

li ;k :

7.1 Será admitida a subcqnthatação do obieto iicltatório,-"na-fÕfma.do.iteni f.5.

,j jj ^ 1,
8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

, :.:h arlmlccfuo! a fii«a<íi rícan^n jurídica, desde queé admissível a fusão;' cisãoMu^incorppraçãó dá contratada/com/em outfalpesspa
sejam observados peia npjpessoa^íjur^ka^tcí^j^^íisitos^^j^bilitaçãp^exgido^na licitação originai;

dema[sSüsülàs exon^Õ^do^ontrato^^^ajáíyejüfzõ|à ^ecuçlo 'do objeto pactuado
•"'"^Administraçãõ^ãiFpntihuid^e^aíJconVrato: -j" :

sejam mantidas as

e haja a anuência èi^ressa d

9. DO CONTROLE EFISCÁLIZÃÇÂO DA EXECUÇÃO
li

i

9.1. Nos termos

fiscalizar a entrega^doslsér\

J
67 Léí h2 8.666, de' 1993, será designado representante para acompanhar e
iços,.anotando^em.regístrb.próprio..todas.'as-ocorrências 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 corresponsabllidade da Adrhinistração ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n28.666, 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 b que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
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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 uitrapassem o limite 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 Físcai, nos termos do art. 5S, § 3s, da Lei ns 8.666, de 1993.

10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscai ou fatura no momento em que o órgão

contratante atestar a execução do objeto do contrato.

10.3. A Nota Fiscai ouTatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade

fiscal, constatada por meio^ èonsú|ta on-líné a_q ÇADÂSTRO'MlJNiCiPALoú,fn£3mpossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consjjlta aos sítios; eletrônicos oficiais ou à docurnènta^o iiiiencionada no art. 29

/ -

;q:. ao CADASTRO MUNiCiPAL, a^ situação dei] irregularidade do fornecedor
contratado, deverão sertomidâs as providènciàs^previstas^no dó árt. 31'da;!hAyúçãò Normativa n^ 3, de 26 de
abril de 2018. ^

sâòcumentosipeftinentes

da Lei ns 8.666, de 1993.;
10.3.1. Constatan^dp-sé, jun

ii10.4. Havendo ^errp ha apresèntáção\dasNota" piscâl
ainda, circunstância que"|mpjça^a^uida^^ desplsá, xomb,^po^r^exe^^o^^^^ financeira pendente,
decorrente de penalidade impost?oi^:ínadimpiência,,:otpàganientP/fíc^L5obrestado até que a Contratada
providencie as medidaS'Saneadoras>Nesta^hipótese, o prazo para pagamentofiniciar-se-á após a comprovação
j Iff ^ " j
da regularização da sltuaçao, nao acarretando-qualquerfonus,para-a Contratante, i "

.4í ii ^V/ ' ^ h—'ir:\\v4 1-.^.Será considerada data doip.agamentP o dia em-}que-constariÇomo —

cada°pagarhento^ c

10.5.

pagamento.

10.6. Antes de à_contratada,_sefá:;;reaiizadà-cons'últa ao? CADASTRO MUNICIPAL para

à contratação, ou.

emitida a-Prdem bancária para

verificar amanuteriçãò das çi^njJições de habilitação exigidas no '̂editai. -f|| {|j j
10.7. Constatandp-se,|junto^a^^^pAÍ5^I^O MUNICIPAL, aSit^çãa^de irregularidade da contratada, será
providenciada sua notificação' pò^escrítõ^para que, ho.prazo'|ãe/5 (cincd')^ás utéis) regularize sua situação ou,
no mesmo prazo, apresente sua-defe^^^ p^agj^pdAra s^^rorrpga^fu^^jveZ). por igual período, acritério
da contratante.

10.8. Previamente: à.emis

consulta ao CADASTRO MUNiCjPAL pára.
aoidè»inota-d^empenhoíe.'a'cadaspagamento,[a Administração c

para. identificar possiveirsuspensao-temporána de participaça

deverá realizar

p^ívêlfs^é^o-temppráyiajde participação em licitação.
no âmbito do órgão pú entidade, proibiçãp-dexcontiraf^còm Póde^ público, bemj como ocorrências
impeditivas indiretas, observado òdíispõsto;no art. 29,^da1instruçãòiNorrhativaJn2 3, de 26 de abril de 2018.

Não havendo régulafizáçãò ou sendo a defesa Icohsiderada improcedente, a contratante deverá
I --- v;.,", BI » • ' • (>11 } ...10.9.

comunicar aos ó^gãos^;responsáveis peiá fiscalização da regularidade fiscai|j!qpanto^à inadimplência da
/

contratada, bem cpmó^qüahtõ.à.èxistência de pagamento à ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes enecessários parVgarántir orecebimento de seus créditos, h
10.10. Persistindo''a'irreguíáridadera'corítratante~deverá'adotár'as'medidás hecessárias 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 ecónomicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
10.12. Quandodo pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
10.12.1. AContratada 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
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regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto ná referida LeiComplementar.
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 adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte
fórmuia: |
10.14.

EM = IX N xVP, sendo: j
I IEM =Encargos moratorios; " ijj;

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:

~6:/:lpg-)—^lr= 0;00pl6438: r; "
"^1 ' - "D( = Percentual da taxa anual = 6%

-365

\ = m
.n

11. DO REAJUSTE

11.1. Os preços, são fixos e irréajustávels ncf azo de^u o contado da
5J '

datai limite para a apresentação
das propostas.
11.1.1. Dentro dd prazo. de^yigê^cja^do^ontrato e?t^diante,'soíÍcltáç^o-^a'̂ ç os
poderão sofrer rea*)uste apósfoTinte^gno^e um anõT^aplicahdo^^^dn^âíceip^^
obrigações iniciadas econcluídas^apô^a&orrincia diranualldade. \(//)h-
11.2. Nos reajustes subsequentes^ao primeiro, o Interregno mínimo^de i""
efeitos financeiros[doúltiírjJeaju|tey ^
11.3. No caso jde atrasgou nâOj«dÍvulgação-tdo-]índiç^ de j;eajustament'o;j'. o'CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA ainipõrtâncla:jalculada peialjltima variação conhecida, .jiguidarjdb adiferença correspondente
tão logo seja divulgado oíndice défíhiti^TpiçaTa^^CONTRATA^i^^óbrigadà.alapresentar memória de cálculo
referente ao reajustamen\o:dt préçoydo'valor remanescentè„sém^re que/esteidcorrer.

Nas aferições fÍnais,'to indice\utllÍzado'para reajuste seráLobrigatoriamente; o defln
,1, ^ ri: ;

preços contratados
usivamente para as

11.4.

11.5. Caso o índice estádeleclâoApará'reajustamento venha a'sèr,, - - .. 'SW 7 • >/ N-VÍ»/
mais ser utiiizado, prá.adotado, em^5ul^titu|çãq,,^ue yiei^a.ser dete
11.6. Na ausência deíore^são légair^^to ad^índic^^bstltutorarpãrtes ê
reajustamento do preçoidosv^lor remanescente,.por^eiO'de.termo*aditi.vo..

úm ano será contado a partir dos

tivo.

èxtjijià.qü forma não possa
determinado,ípelai legislação então em vigor.

egèfãp novo índice oficial, para

11.7. O reajuste será reaiizado por apostilamènto.
I j

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
l 71

12.1.

12.1.1.

12.1.2.

12.1.3.

JComete infraçãoladrhinistrativa nOs termos.da Leiins 10.520, de2002,,à Contratada que:
Inexecutar total oü^arcialmente qualquer das pbrligações.assumidas ernidecorrência da contratação;
ensejar o retardamento daexecução do obieto:
falhar ou fraudar na execução do contrato;

12.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
12.1.5. cometer fraude físcal;

I T
12.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:

I '
12.2.1. Advertência, por faltas 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
inadímplída, 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; \ ^
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12.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será
aplicada de forma 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 dé licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o conseqüente
descredenclamento 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 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; j ;
12.3. As sanções previstasrn_ps'subitens-16r2rl7-16r2:5-16r2;6'e-16r2r7-poderlo;.ser'aplicadas à CONTRATADA
juntamente com as de.rnulta,|descontando-a dos. pagarrientõs áserem efetüádp.^Vj ' |
12.4. Também ficarti sujeitais is penalidades- dò' art. 87, Hi e IV dá Lei ns 81666, de 1993, as empresas ou
profissionais que: / ::j |^. ' "
12.4.1. tenham sofrido\condenação definitiva por prãtiçar,;por meio dolosos,jfraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos! . ^| - < illl
12.4.2. tenham praticado atosiilícitos visandp^frust'rár( '̂̂ bjetlvos da licitação;í "-;,
12.4.3. demonstrem hão po^Uuir idoneldâde^pat^c^nirat^rWmca^Administlraçãó, emi virtude de atos ilícitos
praticados. | - r-ií
12.5. A aplicação

assegurará o

licação de.|qualq |̂̂ à |̂3enalidades'' prjevistas rea||zy-s^á'̂ ei '̂processo. jadministratívo que
contraditório e1a;^mpli^defesa'̂ ..Contráíaffa, obsen«nd(ySe'o procedimento previsto na Lei nS

8.666, de 1993, esubsidiariamènte^^e^n^9i784^e_1999^ |Í' í ' I
12.6. As multasjdévidas ej^oú p'̂ ejuízos cau^clos'¥^ontraght^.sérão^dedüzidos;'dos valores aserem pagos,
ou recolhidos em favor da Contratante,.ou deduzidos-da gar^tla, ó6Uinda,-.quandò for ocaso, serão Inscritos

i ii| . I \ 1L
na Dívida Ativa da União e çpbrados^judiclãlmente.
12.6.1. Caso aCpntra^ntejdete_rmjpe^a"mu^ 2rá"ser"reçolhida]rio ;prazôimáxlmo
contar da data do feceblmenfada cómühlcação^enviadá péla áJ^órlãàdéicómpetènte.
12.7. Caso o valor da multa nao.seja suficiente para cobrir osiprejuízosícausados pelai co
Entidade poderá cobrar o valor-remanescente-judicialmente, conformejartigo 419jdo Código Civil.
12.8. Aautoridade competente; na^licaçaq.^as san^.evlevará^em^consideração a gravidade da conduta

jfxfratOr o caráter edücativò^da ^ Ha

proporcionalidade!.
12.9. Se, durante

de 10 (dez) dias, a

iduta do licitante, a

pena^bem como^Ojdãno.causadorà-Admínistráção, observado o princípio da

j. -•-''--!=«-'̂ de^naliná_deJseJhouver Indjcios de prática de infração
2rd?agosto^e'2013, comd atofièsivo à administração pública

Oi processO; de -aplicação
"" ' '

administrativa tipificada pela Lèl ns 12.846, de, 12
nacional ou estrangeira/j cófjiasjdò processo'administrativo .necessárias à:;ajpufaç3o da Responsabilidade da
K .A.. _ ík.. .. .Ja..aa£F.a A..M .M.A MA J .. .. M. . 4* MI.! iJÍM.J A . MAH MA MM4 .H A ÁIAMMIa m H .AMAA n ^ 4 H A MA .. A Aempresa deverão
decisão sobre a

Responsabilização - PAR.
12.10. A apuração e ò jujgz

ser-.:rémetidás à autoridade-'com'pètente, -còrh despachqlifún.d^ para ciência e
instauração de investigação preliminar jqü| -^f^pcesso/ Administrativo deeventual

•r
imento das demais Infrações administrativas nadjcdnsideradas como ato lesivo à

Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 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.

13. ESTIMATIVA DeIpREÇOS EPREÇOS REFERENCIAIS.

13.1. O custo estimado dá contratação é de R$ 315.844,20 (Trezentos e quinze mil oítocentos e quarenta e
quatro reais e vinte centavos).
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14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.
1

Édispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos ÜcítatÕríos para registro de preços,
nos termos do art. 15 da dei Federal ns. 8.666/93, devendo ser informada no atò compra. Aemissão 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 Comprassolicitará 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 kairo Tavaris dos Santos

Diretor.dó ^.Departamento de Compras

t' m-:í

S^ójRaflégiaLIm^iSpúsa
SecretárTa";Muniápaljde ASiSêncli Sócial^cg

Portar a n 010/2021

/Iaík I ) \ \_a
Marlanna Rocha Santos

Secretária Munícjpahqe Educação
Portar|a-n'';C02/2021

Goe hó.líe.Sousa Gorrea

Secretárlò^Munl^ipal:dfSaudeQ}

Mi K-W

í\-mm

•ii]
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