
1. DO OBJETO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

1 CNPJN" 06.089.668/0001-33

TERMO DE REFERÊNCIA

Fr 11J 1

1.1. Registro de Preço visando a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico hospitalares e odontológicos, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúdedo Município de SãoJoão dos Patos- MA, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

ITEM descrii^inaçAo UND QUANT V. UNIT V. TOTAL

1 Caneta Completa para uso em Blstui;! eletrônicp, Modelo BP-400 Plus. ' Peça |5-:: RS:445,00 RS 2.225,00

2 Lâmpada para foco Cirúrgico 24V 1^0 watts. Modelo Universal. Peça I2Ò •; RS122,67 RS 2.453,40

3
Resistência para uso em,Máqultia de Secar Roupa Hospitalar. Tipo
Aletada 1.500 W^ 1- (1 , 1. ': '' ' Peça.

t •;

Il5' \
rM ;

' R$'761,00 RS 11.415,00

4
Motor elétrico 2CV 4 polos para Máquina de lavar roupas Hospitalar.
Universal ! ' . - - i í - .i,..\ Reçá

f' i
RS1.263,33 RS 2.526,66

5 Resistência-para banhó-mana uso em laboratório Hospitaíár. ' - - Peça,/.' RS] 218,67 RS 1.312.02

6 Modulo de Potência pára Bisturi eletrônico mòdeió BP-400 Plus./' - - ~ ; Peça .- - \ RS2;533,33 RS5.066,66

7
Resistência para estufa 70,w uso erh laboratório Hospitalar (Secagem de
Tubos). f 1 " !. i' RS176,67 RS3.533,40

8
Placa da fonte para Microscópio Eletrônico rríódelò £200 Led. para uso
em laboratório Hospitalar.- è v ,, !.Peçai '• i {• 1R$ l'.066,67 RS2.133,34

9 Motor para Micrò Centrifuga DigItaIJpara usoem laboratório Hospitalar! • Peça 1 VI -í RS940,00 RS940,00

10 Motor para Macro Centrifuga pigltaji pra'.uso"èm iàborâtório.HospItalar... :, f.-/Péçá. t i-Vi-r RS852,00 RS852,00

11
1 í 1

Ampola para uso em Ralo X500 MA;
' t s. .

;""Peça '
RS

i 19.333,33
RS 19.333,33

12 Placa Eletrônica de Potência para Raio X'soo Ma, ' ' / . Peçaí ;RS21B50,00 RS2.850,00

13 Equipo para Aparelho de verificar pressão Arterial. Peça. Ü25i 'j; RS152,67 RS3.816,75

14 Motorcompleto para Aspírador cirúrgíco pbitátil. Modelo 14014. ; Peça" I! |uí • RS673,33 RS2.693,32

15 Sensor de Oxímetrp completo modelo UTIOO.. Peça" 5j R;S>02,67 RS3.513,35

< 16 Capacito do anodo para uso eni Raio X5Ó0 MA. 'Peça. -1 RS219,33 RS438,66

17 Cabo de Alta Tensão parà;usoe3m|̂ a!o X50ÒlyÍÀ, ^ .- Peça ' RS31450,00 RS 6.900,00

18 Capacitor do establlizadòr^do fíjamento.para^uso em Raio X500 MA. ^ Peça • ! vrt" R$1240,00 RS960,00

19 EstabiiizadordofilarhentO'para'uso:JemRaioX600>MA.-" ! ' Peça, '̂ ' 1 2-1 . JRS3;700,00 RS7.400,00

20 Fonte de baixa tensão para usoem'Raió X500MA. Peça \ 1 i' RS1.278,33 RS 2.556,66

21
Motor elétrico 1,5 CV A poibs para uso em/Maquina de Centrifugar
roupas Hospitalar. li! ' Peça

\
i 3 •{

V

RS1.363,00 RS4.089,00

22 Correia tipo A 64 para uso em Máquina de lavar roupas Hospitalar. Peça 15 RS99,00 RS 1.485,00

23
Contator tripolar 3RT10 3NF-3NA és ampères para uso em máquina de
lavar roupas Hospitalar. ! Peça 3 RS836,67 RS2.510,01

24
Bateria para Foco cirúrgico' auxiliar para uso em centro-cirúrgico
Hospitalar modelo 45 A. ' 1 Peça 5 RS468,33 RS 2.341,65

25
Controlador digital de temperatura para uso em banho Maria, uso em
laboratório Hospitalar. j

Peça 5 RS422,67 RS 2.113,35

26 Bobina dealta tensão do gerador pára uso em Ralo X500 MA. Peça '2 RS5.736,67 RS 11.473,34

27 Bobina do filamento para uso em Raio X 500 MA. Peça 2 RS 1.936,67 RS 3.873,34

28 Bobina defreio para uso em Ralo X|500 MA Peça 4 RS219,33 RS 877,32



1 1

L-. -

' , ESTADO DOMARANHÃO
,PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS- MA

CNPJhT 06.089.668/0001-33 unicefíâí

29 Lâmpada do colimador 24 volts 100 watts para uso em Raio X500 MA Peça 8 R$ 175,00 RS1.400,00

30
Óleo isolante para uso em transformador de Alta Tensão uso em Ralo X
500 MA. 1 Peça 2 RS1.840,00 RS 3.680,00

31 Placa Eletrônica de Potência para uso em Raio X500 MA Peça 2 RS2.793,33 RS 5.586,66

32 Placa Eletrônica (CPU) usada no comando de Ralo X 500 MA. Peça 2 RS3.553,33 RS 7.106,66

33 Placa de controle do automático para uso em RaloX500 MA. Peça 2 RS 2.153,33 RS4.306,66

34
Placa Eletrônica de controle do KV 'para uso no comando de Ralo X 500
MA. ' Peça 2 RS 6.526,67 RS13.053,34

35 Placa da fonte de alimentação para uso no comando de Raio X500 MA. Peça 2 RS1.740,00 RS3.480,00

36 Ponte retificadora de alta tensão para uso em Ralo X500 MA. Peça 2 RS 2.630,00 RS5.260,00

37 Ponte retificadora de baixa tensão para usoiem Raio X500 MA. ;' Peça, i-2 • " RS, 722,33 RS1.444,66

38
Resistência 4.000 watts em aço Inox para uso em Áutoclave Hospitalar,
modelo A200. | ^ Peça

! fl' -í 'i
!9. '; RSlÍoi6,67 RS9.150,03

39 Microcontrolador.CLP para usofem /SkUtocIave Hospitalar modelo A200. Peça IRS5.663,33 RS11.326,66

40 Diafragma para uso em Áutoclave Hospitalar modelo A 200. - ^ , Peça Mr'] RS:450,00 RS1.800,00

41 Controlador de pressão para uso ern Autoclave HospItalar modelo A200. Peça Ma;.' RS1.800,00 RS7.200,00

42 Pressostato para 'uso emÁutoclave Hospitalar modelo A200. Peça 1 i!. RSl'.060,00 RS 4.240,00

43
Válvula de retenção dé água para uso em'Áutoclave Hospitaiar-modelo
A200. 1 " \ ; ' Peça- V

••
RS 1.266,00 RS 5.064,00

44 Válvula Ypara uso em Áutoclave Hospltaiàr modelo A20p. P^eçái , 1R$ 1,094,67 RS4.378,68

45
Osmose (Element'o Filtrarite da Ág
modelo A200. ; ^' j

ia] qárà uso em; Ãutócíave',Hospitalar • '•'• J •!'

; ;,Peça|:
/ ii •'"! i

ÍRS 3393,33 RS 7.986,66

46
Bomba dÃgua monofásica para uso-.ém Áutoclave Hospitalar mòdelo'
A200. i ' ' í 1 ^ - - - 1

n i

•H f ^
RS565,67 RS1.133,34

47 Guarnição da porta para uso em Auloclave Hospitalar modelo A200. Peça i 6 1 RS 530,00 R$3.180,00

48
Válvula de retenção de vapor para
A200. ' ^ i

uso em Áutoclave Hospitalar modelo,
Peça ' i.?, • RS 4.990,00 RS9.980,00

49 Bomba de Vácuo para Áutoclave Hospitalar modelo A200. ' ' ^ :Peça-_.' , 1 ir :RS 4:993,33 RS9.986,66

50 Transdutor de Pressão para Áutoclave Hòsialtaíar modelo A200. • 'peçaj •' ! 4 . RSi;.822,33 RS7.289,32

51 Válvulas de Alivio' de pressãopara Á{utocÍave"HospItalar modelo A2ÒÓi ''j.Péça/ RSltll6,67 RS4.466,68

52 Anel de Vedação para Autpcjave Hqspitaiar rho"délo A2Ó0.' ' ^ Peça; - iip-i; RS;296,67 RS2.966,70

53
Diafragma de retenção de vápo;;
modelo A200. 1 - \

uso' ria- po^rta Áutoclave Hospitalar
•Peça 5.. '

V
: ?

RS553,33 RS 2.766,65

54 Válvula de Retenção de/^ua uso emÁutoclave Hospitalar modelo A2b0. Peça RS 930,00 RS4.650,00

55
Contator Tripolar 3RT10 3NF-3NAj
Hospitalar modelo A200. ,j

65 amperés para uso em Áutoclave
Peça 1 i RS966,67 RS4.833,35

56
Contator Tripolar 3RT10 3NF-3NAÍ
Hospitalar modelo A200. , |

40 -amperes para uso em Áutoclave
Peça RS723,33 RS3.616,65

57
Relé de falta de fase" Rpw-fsf-cl66 220-240v Weg para'úso'em Áutoclave
Hospitalar modelo A200. ' | Peça 5 RS350,00 RS 1.750,00

58 Colimador Elétrico para uso em Ralo X 500 MA Peça 3 RS3.250,00 RS9.750,00

59 Capacitor Eletrolítico 8 MF660 v paVa uso em RaloX500 MA Peça 5 RS386,67 RS 1.933,35

60 Capacitor Eletrônico 4 MF 660 v para uso em Raio X500 MA Peça 5 RS398,33 RS1.991,65

61
Resistência para estufa 70 w uso em laboratório Hospitalar modelo
universal. 1

Peça 20 RS 190,00 RS3.800,00

62 Placa eletrônica de Força para uso na processadora Macrotec MX-2 Peça 1 RS 1.993,33 RS1.993,33

63 Placa de Comando para uso Processadora Macrotec MX-2 Peça 1 RS2.233,33 RS 2.233,33

64 Motor do Eixo Propulsor da Processadora Macrotec MX-2 Peça 1 RS2.026,67 RS 2.026,67
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65 Rack para uso na Processadora Macrotec MX-2 Peça 3 RS2.266,67 RS 6.800,01

66 Bomba de Sucção de Químicos para uso da Processadora Macrotec MX-2 Peça 2 RS 1.216,67 RS 2.433,34

67 Bomba de Sucção de Água para uso na Processadora MacrotecMX-2 Peça 1 RS 1.116,67 RS1.116,67

68

Fornecimento de Serviço técnico especializado para manutenção em
Equipamentos laboratoriais e' Hospitalares substituindo peças e ou
componentes que se fizerem necessários para o perfeito funcionamento
dos mesmos atendendo a demanda da Secretaria Municipal Saúde.

Serviço 40

1

RS 2.026,67 RS81.066,80

VALOR TOTAL RS379.911,07

Obs: As estimativas de quantidade constituem mera previsão dimensionada, e serve somente como referência
para eiaboração da proposta não estando a-CONTRATANTE obrigada-a-realizá-Ias-em-sua totalidade, não
cabendo a CONTRATADA pjdirèito dè pleitear quáiquér tipo dé reparação ey[oü indenização. Portanto, a

tode, a'seu critério, utilizar ou não as quantidades'previstas!
í I •
1 ! =contrataçip é de até 12'meses> çpntadps dp(a) assinatura do contrato ou

CONTRATANTE se reserva aojdire

1.2. O prazo de vigência da'
documento equivalente.

2. JUSTIFICATIVA EOBJETIVO DÃ CONTRATAÇÃO

1.1 Apresente contratação sé-faz necessária devido ajnécessidade.em manterJémicpndlções íje uso adequado
os equipamentos médicos eloüontojógiços pertencentes, ao patrimôhlpydá^SecrétariajMun de Saúde. A
finalidade da manutençãô e|preyeriçãp é.manter d'dêvido/funcionamentp/dV equipam aumentando a
vida útil e prevenindo possíveis desgastes/falhas dos ecjúípamentos eVdestal forma; èvitar futuros transtornos

iço púbiico municipal dé saúde, de equipamentos-que não estéjàm corhl suas devidas e corretasao serviço

funcionalidades.'

1.2. Solicita-se a

! I !

aquisição emparáda por pregão, a qüal permite ja. esta. administração realizar suas
aquisições em consonância com ás demandas, além de sé conseguir melHorès.coridições para aquisição através
do procedimento licitátòrio Vealjzado com maior número de ihteréssaápViiiá corriefciali^^ dos produtos,
onde a aquisição dps iterisié de sumàjrhportânçia para manter^èstá administração na execução de suas
atividades durante todo o exercício.'...

• ' ^ 4 .f W• «1' 'r» i - ' ' ' • ' ^ í- ' '
1.3. Justificarse ;a-adoção dá Ncitaçâb^ha mbdáiidade pplO'Sisternaíde Registro de Preços, por estar
evidenciada a necessidade de coihtratáçpes freqüentes por sétratar d.é üm^óbjetó cuja natureza não possibiiita
definir previamente opuantitativjo dêmândado durante avigência do çontráto; beni como apossibilidade de se
reaiizar a iicitação indépenderitementé dé;^prévia indicação'-orçamentáriá, ági[izahdo-sé o processo de
aquisição. ' . | "v. ' •; 1

3. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS/SERVIÇOS COIÜIUNS

a) Os serviços objeto dá preser
que são geraimente^oferécidos
premir a decisãò de compraícom

te contratação, caracterizam-se como de natureza comum, tendo em vista

por diversos fornecedores, e facilmente comparáveis,.entre si, de modo a
base no menor preço, por, melo de especiações usuais" praticados no mercado;

b) A prestação dos serviços rião gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a
Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta;

I j

4. ENTREGA ECRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

4.1. O prazo de entrega dos serviços é de 05 dias, contados do(a) emissão da Ordem de Fornecimento, em
remessa parcelada. j



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

CNPJ N" 06.089.668/0001-33

V,

unícsfcií

4.2. Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 03 (três) dias, peio(a) responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
4.3. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo 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.
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. |
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. Orecebimento prov^isório ou-definitivo do objeto não excluía responsabilidade.da-contratada pelos
prejuízos resultantes dajncorreta, execução do contrato. - '

5. OBRIGAÇÕES pA CONTRATANTE

5.1.

5.1.1.

5.1.2.

São obrigações dá Contratante: , ' -. , \ [
receberlp objeto no prazo e condições estabelecidas no EdJtal e seusanexos;
verificar minuciosarnente, no ^pr«o fixado/a cóhfórmidade dos serviços recebidos; provisoriamente

com as especifÍcáções:còristantes,do Edital e_da,proposta,'para'fins de'aceltaçãò.e|receblmentò definitivo;
5.1.3. comunicar à Contratada, ;por escrito, sobre nrnperfeições; falhas", oü-irregulàridadès verificadas no
objetofornecldo,paráquesejásübstituído,reparadooücprrigido;''--A'V r 'l ^ j ?
5.1.4. acompanhar e fiscajizarjo cumprimento dás obrigações da: Contratada, através de comissão/servidor
especialmente designado; • 1 ' , ' , /- '̂ j ! •' í
5.1.5. efetuar opagamento àjpontratada no valbr-corrèspondente èo fòfneciméntò do objeto, no prazo e
forma estabelecidos nb Editale seus pexos; ^ l Í
5.2. A Administração hão responderá^ por quaisquer compromissos !assüniidqs pela ^Contratada com
terceiros, aindalque vinculados |a execução;do-presente'-terma de Cbritrato, bem como por qualquer dano

^ :i. decorrêntia^de ato da Contratada, deseus empregados, prépostos ou subordinados.causado a terceiros

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve ;curriprlr todas as obrigações-constanteslno Edital, [seus anexos e sua proposta.
assumindo comò. exclüsjvárhente seüs/os riscos é asldespesas decorrentes'da
objeto e, ainda:;
6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas.çondlções, confòrme.específicaçõás, prazo é local constantes
no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações

boá è perfeita execução do

necessárias; > I I ' . . ^ !i:!-'oj
6.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo\com|os artigos 12,
27, do Código dé Defesa do Consumidor (Lei h? 8.078, de 1990); •
6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suafèxpensas, nó prãzó fixado neste Termo derReferência, o objeto
com avarias ou defeitos;

13 e 17 a

6.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
6.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
6.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

7. DA SUBCONTRATAÇÃO

I I
7.1 Será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
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8.1. Éadmissível a fusão^ cisão ou incorporação da contratada com/em outraj pessoa jurídica, desde que
sejam observados pela nova| pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original;
sejam mantidas as demais cláusulas e condiçõesdo contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado
e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

9. DO CONTROLE EFISCALI^ÇÃO 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 serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução e determinando p ç^ue for-necessário à-reguiarizaçâp.de-falhasou-defeitosobservados.
9.2. Afiscaiizaçao de que trata.esté-ltem nãp^^ nemfreduz a responsabiiiíjaijejâa Contratada, inclusive
perante terceiros^ por qualquer Irregularidade,; ainda'qge resultante de jrnperféições técnicas ou vícios
redibitórios, e, na ocorrencia-desta, pãalmpliça em corresponsabllidade da AdminlstVação ou àeseus agentes e
prepostos, de conformidade ^om'|oart;:7pidá Lèl n° 8666,'de 1993. . ''.yp' \
9.3. Orepresentante da Administração anotará ern registro próprio todas às ocorrências relacionadas com
a execução do contrato, indicando dia, mês e- aríò/ bem como'o norhe^ dpsj funcionários eventualmente
envolvidos, determinando b que. for necessário à; reguiarizáçãpj dás'falhas'̂ pu :^^ observados e
encaminhando osiapontamentosj^à autóridade competente paraias^pròvidêriclas cabíveis. ;

10. DO PAGAMENTO •' r^.l ''Xr*'' ' ' I

10.1. o pagamento-será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias,'contados a partir
da Nota Fiscal qu-Fatura, através^de ordem^baricáriá,^^^^ créditd\em\bahcp,'íág^^ é
indicados pelo contratado; | | ... .... • í
10.1.1. Os pagarfientos decorrentes dé déspesàs cujos valorés nâò ültràpàssém plimite de que trata o inciso II
do art. 24 da Lei 8.666,ide 1993/deverão ser efetuados no prazo dè?até 5:(cihco);|diás/útels, contados da data
da apresentação da Nota Fiscal, líos termos:'db art;52,'§ 3?,!dá Lei n® 8.666; àe19931!
10.2. ConsideVa-se ocorrido-o recebimento da nota fiscal ou'fatüfa^..ríò Imornènto em que o órgão
contratante atestara;execução do objeto dpcontrato. ... |
10.3. ANota FiVcal ou 'Fatura|devérá.ser Òbrlgatoriámente acompanhada da cónifjrbvaçãp da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta^^õn:Imé,aq CADASTRO:MUNÍCJPAL'OÚ,ihajim^ de acesso ao
referido Sistema, mediante consjltáiaos;sítios eletrônicos pficláiVbiT.à ddcumentaçãoímenclonada no art. 29
daLeinS8.666,àeÍ993X"'/f J .XÍ V'1 XÍ'''"Í :í
10.3.1. Constatando-se; junto ao" i^ÒASTRO-,iMUNIQPAL,''̂ -á'-;Situação" de"'irre^ do fornecedor
contratado, devèrãprser>tp7nadas as providências ptevistas nodo art. 31 da' Instrução Normativa ns 3,de 26 de
abril de 2018. j . | ' ' ' ''' •' ' ^ '^ f ^ ^
10.4. Havendo erro .na^apresentação da Nota FiscarOu dos. dqcumentos-pertínentes à/contratação, ou,
ainda, circunstância que impeçaja liquidação dá despesa, como, por exemplo; obrlgáqão financeira pendente,
decorrente de penálitíadé imposta pUfiriadimpiência; Opàgámento-ficárá sbbrestadò até que a Contratada
providencie as niedidás satieadoj-as.-Nesta' hipótese, dprazo pára pagaménto^Inídarj-Sè-á após acomprovação
da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
10.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento. | | | •'
10.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao CADASTRO MUNICIPAL para
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
10.7. Constatando-se, junto ao CADASTRO MUNICIPAL, a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou,
no mesmo prazo, apresente.suaidefesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez,^por igual período, a critério
da contratante. | I i
10.8. Previamente à emissão'de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar
consulta ao CADASTRO MUNICIPAL para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação.

do recebimento

conta corrente
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no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências
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 deseus 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 1
10.11.1. Será rescindido o cpntrato-em execuçãp com a contratadaJnadimplente-no CADASTRO MUNICIPAL,
salvo por motivo de éconòmicidade, segürançá' nációnar ou óutrò, de interesse público de alta relevância,
devidamente justificado, ém qualquer caso; pela máxima autoridade da contratarité.''
10.12. Quandodo pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
10.12.1. AContratadá.regularmente optajite.pelo Sirnples Nãçipnal, nos termps|da leí Cpmplementar ns 123,
de 2006, não sofrérá a retenção tributáriá'quanto aòs impostos e contribuições abrangidos poraquele regime.
No entanto, o pagamento ficará condicionado àppresentação decomprbyação, ppr meio dedocumento oficial,
de que faz jus aòtratamento^tribütárioTavoreciçlb.preyis na referidaiLerGomplementar. j
10.13. Nos casos de'everituais|atrasdV;d^:págamento, desdertiueja Çóhtrátaàalrião tenha concorrido, de
alguma forma, para taritd; ÍFicà.convenciôhado que a taxa de cornpensaçãp firianceira devida pela Contratante,
entre a data do yenciméhto eò efetivo ádimplemento da parcela, é calculadá mediànte| a aplicação da seguinte
fórmula: l . .r • ; --.v • V."'' "•
10.14.

EM = lxNxVP, sendo:

EM =Encargos nioratóriòs; j i , . , t ^ ^
N=Número dedias entfe.a data pfèyista para o paganiento e.a do.étèrivblpágarheritò;-^,
VP =Valor da parcela a'ser,paga. i — ' - "r'" --n . ^ •
I=índice de compensaçãofinanc"' " • • ' - ^

l = (TX)

11. DO REAJUSTE

Blra = 0;p0016438,.assim apurado: - , '
''('b:/ido)' .1 =0,00016438 •
• •r- TX = Percentualbã taxa ariuál:= 6%

S365:'; -/'v .-r'"-:

11.1. Os preços são fixos e Irreajustáveis' no prazp~de um ano contado'da^data lirhite para a apresentação
das propostas. : ' • j ' |Ij/1 j f
11.1.1. Dentro do prazo dejvigênçia do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados
poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, apllcando-se o índice IPÇ/^ÍBGÉ exclusivamente para as
obrigações inidadasie concluídas após áiòcorrêricia da anualidade.H
11.2. Nos reajustes:aubsequentes ao primeirp, o Interregno mínimo de um ano sèrá,contado a partir dos
efeitos financeiros db újtimojreaju^^ ; • ^ í"SJ'
11.3. No caso de atraso' ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente
tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo

referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
11.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

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 oficiai, para

reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

11.7. O reajuste será realizado por apostilamento.
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12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infração adrnínistrativa nos termos da Lei ns 10.520, de 2002, a Contratada que:
12.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

12.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;

12.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;

12.1.4. comportar-se de modo Inidôneo;

12.1.5. cometer fraude fiscal; |
12.2. Pela inexecução total ^ou oarcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:"' " " ~ T~" ^ . Í~í ^
12.2.1. Advertência, por faltas leves, assim êhtendidas aquelas que hão acarretem prejuízos ágnificativos para
aContratante; .. | ' ' . ' ^ ^^ :
12.2.2. multa móratóriaVdéi 1% (um por-céntoj por dia.de" a%aso injustificado sobre ò [valor da parcela
inadimplida, atéjpjllrhité de 15 (quinze) dias;: i' i

5%, (cinco,por. cento) sobre o.yaior totál.çló^çoritrat^ np caso de Inexecução
• ^ [• '-.cí 1^1j •• j

12.2.4. em caso de inexecução pafçial,"à mulb comperiÍàtÓria7'no':mesmo^-p^ercent'u subitem acima, será
aplicada de forma proporcional à|übrigaçãb inadimplidã; v ! ^
12.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entldáde'^outunidade administrativa
pela qual a Administração Pública opera e atua:iConcretaménte,pélQrprazq,dè até[dois anos; '
12.2.6. Impedlrnento jde licitar e' contratar com* órgãos e entidades/da

í , ' !• i ~ • l V' *t
descredencíamento no'CADASTRO MUNICIPAL pelo prazo dê.até cincò ànos;

12.2.6.1. IASançõó'de impédimento de licitar e contrátar previstaihestésubítém também é apUcável em
quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitèrn'16.1 déstè Termo de Referência.

12.2.7. declaração de inldoneldade parà 'ilicitar, ou contratar oóm,''a/Administração Pública, enquanto
perdurarem os motÍvps_determinantes dàipunição ou até que'seja promoyída/^a reabilitação perante a própria
autoridade que epiicou a penalidade/que será'concedida sempre qüe a'Contratada'ressarcir a Contratante
pelos prejuízos causados;: j —, ' \ !p J 1
12.3. As sanções previstas nos subitens16.2.1,16.2.5,"16.2.6 ê .16.2.7 poderão ser áplicadas à CONTRATADA
juntamente com[ás de-multá, descontahdorádõs pagaitientos asèrerh'éfetuados.j'' li ^,j
12.4. Tambérfi ficam sujeitas;jàs penalidades dò àrt. 87,-III e-iV aa Lei ne 8.666„;de 1993] as empresas ou
profissionais que:- | . ^ | j]. S•• j
12.4.1. tenham'sofrIdo condenação definitiva por pratlcar> por meio dolosbs,.fraücÍe fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos; ./ ;_ •] il ' • ,' 1.
12.4.2. tenham'pratlcadp atos ilícitos visandoia,frustrar os objetivos dá'llçitação;j [
12.4.3. demonstrem-não possuir Idoneldade-para contratar com-a-Administração em virtude de atos ilícitos
praticados. j
12.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei ns

8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

12.6. As multas devidas e/ou {prejuízos causados àContratante serão deduzidos dos valores aserem pagos,
I

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.

12.2.3. multa compensatória d|'
total do objeto; k- 'í

< "v i;
União com. o conseqüente
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I ~i12.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licítante, a

União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 doCódigo Civil.
I I I

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 o dano causado à Administração, observado o principio da
proporcionalidade. '
12.9. Se, durante o procèsso| de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de Infração
administrativa tipificada pela Lei n- 12.846, de 1- de agosto de 2013, como ato lesivo a administração pública
nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da
empresa deverão ser remetidasl à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e
decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de

Responsabilização -PARr--'-'- 1" | - ---r n^Tjf"
12.10. Aapuração j bjulgamento, das dernâis infrações administrativas nãp consideradas como ato lesivo à
Administração Pública: nacíóhal oü estrangeiráfnos termos da: Lei hs Í2.8^6,",de 49dejagosto de 2013, seguirão
seu rito normal na unidade administrativa: .. • ^^ 1=;-',] !' •

. . L í ; '! i r . ^ I12.11. O processátpento do ^AR nâò interfere.no seguimento.'regulár dos jprocessos administrativos
específicos paraiapuração-da ocorrência de danos è prejuízos à Adrriinistração Pública'Federal resultantes de
ato lesivo cometidO:ppr'pessoa jurídica, com püj sem aparticipação de agente púbjiçò. ;{ •.
12.12. As penalidades serão õbrigatbríafhente registradas nô.CAOASTRÓ MUNICIPÁL.:' I

13. ESTIMATIVA DE PREÇOS

s
E PREÇOS.REFERENCIAIS. í

13.1.

reais e sete centavos].

• ^ < l.' i' ^ ' í I ' ' fc ' *

Ocustolestimadoda contratação é R$ 379.911,07.(Trezentois eisetenta e nòve mil, novecentos e onze
I , ••• . ;i I t- 't •*—• i'! ''/a r ' ,

stecentavosl. ' • ? ..i-.;- y i -V'
ir i.i .i

14. DOS REÇURSpS OR^MENTÁRipS.

Édispensada a certificação dé dotação orçamentária,nos'procesps Jicitatórios, para registro de preços,
nostermosdo art. 15dalei ^Federal n9.' 8.666/93, devendo serjriforniãda nbláto compra.A erhissão da nota de
empenho ficará a cargo do!Setor deXontabÍlidade-da'Prefeitura,.devendo constarjno mesmo número do
Processo Licitatórjo pU búmèro do Contrato; anexando ácopia aáProcessoAdministrat^^^^^ Licitação. OSetor
de Compras solicÍtará;ap.Setpr de CÓntábi!Ídade,,a èfriissãp damota da de dotação orçamentária, bem
como, a nota dejernpenbò que d.éverá conter aAutbrizaçâp'dò ordènádòr d.é despesas.' 1

SãoJoão dos Patos/MA, 27 de.agostq de 2021

ícaro Kairo Tavareis dos Santos

Diretor do Departamento de Compras

i rt
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