
1. DO OBJETO

ESTADO DO MARANHÃO
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TERMO DE REFERÊNCIA

unícef^S?

folha

" Rubrics

1.1. Registro de Preços para a Aquisição de Combustíveis para atender as necessidades da Secretaria
I

Municipai de Saúde do Município de São João dos Patos/MA, conforme condições, quantidades e exigências

estabelecidas neste instrumento:

' COMBUSTÍVEL

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT V. UNIT. V. TOTAL

1 DieseiSlO r~ II ' Litros— -100.000 f ,-:rii-:R$-4;98 1 R$ 498.000,00

2 Gasolina Comum ^ [ Litros - 70.000 ^ 6,34 1 R$ 443.800,00
ti ' ' Total • ' ' 13 .1' i\

l:i- f 1 R$941.800,00
t ,1

Obs: As estimativas de quantidade constituem mera.previsão dimensionada, e serve somente^ como referência
] ^ ' I II - '-.M . IMfl ! 'j i

para elaboração, da proposta não estando a .CONTRATANTE^obrigada a rea izá-ias em sua totalidade, não

cabendo a CONTRATADA o} direito dè .pleitear"^qualquêrl^tipolde reparação è/ou Indenização. Portanto, a
CONTRATANTE se reserva ao direito de, a seu critério, utilizãr-ou nâò as quantidades previstas.'

; ^ r-;| --vr-V-
, í' i! . x".- V/' ""i •• j I,

1.2.

documento

2.1.

4.

" J i"'' / 4 • • '• '•?! •' / -O prazo de vigência da contratação'é de^téJ12 rheses, contados.oecujalente.!
2. JUSTIFICATIVA EOBJETitóbA contratação' ^I I I

Apresenteaquisição se iüstifica,face à necessidade de abastecimento 'da Frota daSècVetaria Municipai
í I fi \\!! 1' /j.' n , " f j

deSaúde do município de SãoJoão;^dos^P^atos/MA, v]abiiizando^désta forma] á:prestação|;de|serviços públicos
na área daSaúdédestemunlcípi^;, V\\VV? ' Íá'Í ir I

i ' 1 II •••• Ui / I -j2.2. Para tanto; no desenvoivimento^de-suás-ãtrlbUições e^bom^darnénto,desta secretaria, deverá haver
deslocamentos das ambulâncias pâra::deslbcamento..de'pãcientes,';'para.'éfétiyàmente desempenharem seus
trabalhos com eficiência, se||ido, portanto/^mperibsa^^a reaíizaç^ supra sob pena de
solução de contihuidadej na prestação àos,rei^an^S servi^s públírosprêstadós^ppr essa í"
3. CLASSIFICAÇÃO DdS BENS COMUNS '.j

ENTREGA ECRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

4.1 Os trabalhos deimplantação pela Licitante Vencedora compreendem:
a) Cadastramento inicial dos veículos;

ò(a)/assinaturà do contrato ou

í i
'da

.í-

secretaria.

a) O presente objeto possui disponibilidade no mercado próprio, isto é, queip objetojestá disponível para
compra ou contratação a qualquer momento; '

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

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.
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b) Estudo da logísticada rède de atendimento;
c) Estrutura de gestSo;

d) Implantação dos sistemas tecnológicos; e

e) Treinamento de usuários.

unícef^

folha nS

4.2 Os serviços serão prestados de acordo com a necessidade, Interesse e características definidas e

informadas pela Contratante, não estando a Contratante obrigada a executá-los totalmente.

4.3 O abastecimento dos veículos em uso pela Contratante deverá ser viabilizado pela empresa Contratada,

através da disponibilização da rede de postos credenciados com capacidade de operação, com sistema de
gerenciamento informatizado, visando o acompanharnento, controle-financeiro-ie-operaclonai da frota, por

veículo e usuário;

deverá ser emitido recibo, em Ò2(duas) vias,4.3.1 A cada abastecimento
i I

condutor responsável; ] í

4.4 Na assinatura do contrato

a) A relação atualizada dos
a.émpresa dèverá^dlspphjbjlizar: -

estabelècimentós.^ credehcia~dòs 'erdevidamente

qüè deverál ser assinado pelo
iri'

equipados çorh os dispositivos
áci^símile e^ce^ldão da ANP;

i I
eletrônicos nas bombas, contendo Razão Social, endereço completo,.telefone,
b) Disponibilizar e manter'np mínimo^ÓT-posto cre'déncÍado'" e'̂ dévidaml!nte^qüipado com os dispositivos
eletrônicos nas Bombas, hàs pròximiclàdés da^sede dacbntratante;\'-'

I í • . iV j I'
4.5AContratada;deverá credenciar apenas postos qüejèstejàm em cjanfortrildadè còrn.as normas pertinentes a
atividade de distribuiçãole revenda de combustível e que po5Suam''Certíficádo, dá.Agência Nacional de Petróleo

u n -J—J U- '• I i' j í . .4.5.1 A Contratada deverálj acompanhar*-a-Regularidade-dòs-postos7junto
'i

4.5.2 Arede de postos de abasteclmento/deverá estar equipaçla'̂ com os eqüiparnentos
do serviço objeto do certame'; \ V- "

ANP e demais instituições

fiscalizadoras; ^

4.5.3 ALicitante Vencedora^
abastecimento de combustív

a) A Contratada terá um pra:

Contratante. ;

b) Caso a irregularidade acima descrita não seja sanada no.prazo máximo de':

suspenso; 1 j iK'"!
c) Deverá garantir o abastecimento nas proximidades da Contratante, até a regularização ou substituição por

outro posto credenciado, no'prazo de 24 horas, a partir da notificação;

) •
necessários a execução

deverá^disppr.de s[stema.tecnológico integrado pára viabilizar "o pagamento do
;is, :juntp'absJpòstos dèiabasteçimento;-'

4.6 A Contratada deverá suspender os serviços-dos:postos.com -a:Contràtante; no caso de desconformidade
i . } {I ' \ s/y ji

com as normas pertinentes aatividade de distribuição e revenda de combustíyel;;| . ^
—;o de 24 horas para notificarp posto da irregularidadea partir dá comunicaçãoda

lO dias corridos, o serviço será

4.7 Informar a Contratante, com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer alteração na rede de

postos credenciados;

4.8 Conceder ao representante da Contratante, após a realização do abastecimento, em tempo real, via

Internet, o acesso aos jdados relativos a cada abastecimento como; data, hora, placa do veículo, condutor,
quilometragem, nome do estabelecimento, quantidade de litros, valor unitário, valor total e o tipo de

combustível; !
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Ruenca

4.9 No caso de impossibilidade temporária de se efetuar a transação em meio eletrônico, prover forma
alternativa para garantir, a continuidade dos serviços contratados, disponibilizando na rede de postos
credenciados rotinas contingenciais para que o abastecimento se concretize, em caráter de urgência, do qual
deverá conter todas as ^informações pertinentes ao sistema e necessárias para emissão dos relatórios
gerenciais;

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. Convocar a adjudicatária; dentro do prazo de eficácia de sua proposta para assinatura da Ata de Registro
de Preços;

5.2. Gerenciar a Ata^dê Registro de Preços, convocar a detentora dentro da vigência da Atai para assinatura do
contrato, indicando sempre qúe solicitado, onome do fornecèdor-e ovalor disoonívél: I

; í í! • ' : |i f
5.3. Fornecer no.prazo máxirno de 72 (setenta e duas), contadas a partirda assinatura do contrato horas todas
as informações necessárias para parametrização dos veículos e condutores a serem abastecidos, inclusive osf ....por cartão,, tipo d '̂.fíòta,_ placa, chassi; mar|cà; motorização, combustível,

ícula do gererite; respbnsávd/pel^ veículo, nome-ie matrícula dos motoristas
valores a serem creditados

capacidade do fanque, mati
autorizados;

5.4. Promover'ò cadastramento"'dos-TuncionárioT'que terÉo?'acesso-:rãó sistema, em
administrador (com poderes depàlte\áção^de limites de créditbj^e'̂ 9'"'de usuário (apenas com acesso a
relatórios), bemjcomo respo7sabilizàr-se'"pela troca da senha dos mesmps,em^Msp,de desligamento, férias ou
troca de departamentos] ! ' \ '' ' ' . .A'-''"-' f

dois níveis; o de

5.5. Requerer à contratada

necessário. Devéndo arcar co

a instalação de novos êqüipàméntosi eletrônicos mos veícu
•• .'í ' - .' "il - )(' il: - }.' '

n os custos nos"casos de mau uso; —

5

da

5

nos

.6. Solicitar aretirada dp díspositivps eletrônicos-dos vêículos,"Tem'casoíd
a frota de veículos credenciados;%• • í/í

.7. Informar imediatamente à'cdntratada,':õ furto, roubo ou/é:^fávio/dos disbositi
! í l '« W 1 H •••LI í '>J • 11- -1"

osveículos. ' 1 - .f< ;•'.'r"
j }J —•• •. V^^ ? -v. ^4' •'! '5.8. Acompanhar e fiscaliza^ a execução db contrato, apHcar "as pêríalidádes^regulamentarés e contratuais,

atestar as notas fiscais êefetuar o.pagamentó; [
5.9. Remanejar e/ou Incrementar créáitós nasistérha destir^do ao veículo;' '

í f U 'vV \ "—iLi iv"'. i s •

i' ! ji|
de alienação ou retirada dos mesmos

os, sempre que

dispositivos eletrônicos instalados

5.10. Designar um servidor para gerir e acompanhãrva execu^çãp e-flscalízar a
contratação. í ! [

I < r ''-J '
5.11. Emitir Notade Empenho;

5.12. Solicitar suspensãòíde abastecimento e/ou bloqueio;

prestação dos serviços objeto da
» r t

5.13. Prestartodas as informações necessárias com clareza à Contratada para a execução dos serviços;
5.14. Publicar os extratos dajAta edo Contrato, na forma da Lei; {{•'
5.15. Comunicar, imediatamente, à Contratada as irregularidadesverificadas na execução dos serviços;
5.16. Se recusar a receber os serviços licitados, caso estes estejam em desacordocom a proposta apresentada
pela empresa vencedora, fato que será devidamente caracterizado e comunicado à empresa, sem que a esta
caiba direito de Indenização.,

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA



""S

6.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N° 06.089.668/0001-33

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

unicef^
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6.1. Assinar a Ata de Registro de Preços e o contrato até 05 (cinco) dias úteis contados da convoraçStTR

formalização pela Contratante;

6.2. Disponibilizar no momento da assinatura do contrato a relação atualizada dos estabelecimentos

credenciados, observando o anexo I, contendo Razão Social, endereço completo, telefone, fax e certidão da

ANP; I ,
6.3. A Empresa vencedora deverá iniciar o serviço de acordo com a solicitação da Contratante, no prazo
previsto no subítem 5.3 deste TR dias contados do recebimento da nota de empenho (via e-mail, correios ou

fac-símile) ou retirado na sede da Contratante;

6.4. Manter no mínimo Ol.posto-çredenciado-nas^proxímidades-da.sede-da Contratante,-endereço constante

noanexol; |! J; 1
/ - li V 16.5. Realizar toda/a execuçã^ dos serviços de acordo com oitern Adeste TRppbseryandpías quantidades e

garantindo aquaíldadé do produto eregularidade do fornecimento; ' ' '
6.6. Responsabilizar-se spor todos.os ônüs^réferehtes à execução dos.serviços,

t.

r-ncluindo impostos, empregados
e todas as despesas,- diretas

I. f
e indiretas decorrentes ;.do;\çutpprlmento das obrigações assumidas, enquanto
n eorvi ni lalrtiiciV-AmTcrií-rtnt-Val-Qrtíi». ^ : i-perdurar a vigência dó contrato, sem qualqué'r:.ônus"à;coritratantè;

—

6.7. Providenciara imediaWsíibstítüição.das deficiências apontàdãsrpela-fiscaliz^ãana execução dos serviços;
.1Comunicar, porjescritó, a, ocorrência de qualquer .anormalidade de'>cáráter urgente ,qúe impossibilite o seu

cumprimento, tão logo esta sejalvenficadã^^e prestar os'esclareclmentos^qüe
em até 24 (vinte!,e quatro)'hqlasi^^ty /
6.8. Manter, durante toda a exécüção do Contrato, as mesmás'còn'dições 'da habilitação; f '

julgar necessários à Contratante

6.9. Não transferir atercelrps> pprj qualquer forma nèm mesmo'pafcialmentê,tas obrigações deste contrato
sem prévia eexpressa anuência dá.CONTRATANTE;-—}

I . ti M lu6.10. Responsabilizar-se jpelos danos causados diretamente à Contratante.ouláitèrceiros decorrentes de sua
culpa ou dolo nà execução do contrato,llnãóiexcluindp òu reduzindo essa rêspònsabilidadé ájfiscalização ou o
acompanhamento pela Gontrataníe;''*'' / I'f j
6.11. Responder, por quaisquer danqs-pessoais ou.materiais causadps/-ciuando|caracterizada amá fé, odolo, a
negligência, imprudência òu aimperíçiá profíssionál; du>ante/a èxecüçãò^d^ sêryjçps. | 'q
6.12. Arcar com a Instalação dòs-dlsqositiyos eletrônicc^ mqsfyeicú[ps nojcaso de roubo devidamente
comprovado.

7. DA SUBCONTRATAÇÃO
'v./ •

7.1 Não será adrnitida á subcontratáçãò do objeto.licitatórip.

8. DA ALTERAÇÃO,SUBJETIVA

8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra 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 condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado

e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
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ESTADO DO MARANHÃO
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JL6

DO CONTROLE EFISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO fQLHA

Nos termos do art. 67 Lei ns 8.666, de 1993, será designado representante para acorfipffiffar e ,
fiscalizar a entrega dos bens,anotando em registro própriotodas as ocorrências relacionadas com a execução e
determinando o que for necessário à regularização de faihas 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 ns 8.666, de 1993.

9.3. Orepresentante |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-Tuncionários eventualmente

' ' l| ^ Vi 1 ienvolvidos, determjnando o que for necessário à regularização das, faihas ;pu defeitos observados e
encaminhando os apontamentos àautoridade competente para,as-providências|cab[veis. 1

10. DO PAGAMENTO " ' I '

10.1. Opagamento será realizado no prázp;máxirhó dias, c( ritados aparti "do recebimento

conta corrente

|que trata oinciso II
do art. 24 da Lei 8.666, de Í993,)deyèrã5^er efêt'uãTlos,no.prazo BeVté/S jcincdjlçlias úteis, contados da data
da apresentação'da Nota|FÍscal, nps termos do art. 5s,"§j3s,Cda 'Lei ns.8;666^,'de 1^93. |
10.2. Considêra-se ocorrido ó\fecebimento da nota''•flscal óu/,fatura nd momehto em que o órgão

j i'l , \f: lí- ; 1contratante atestar aexecução do "objeto dò contrato, j , - li' ip,"!'; .
10.3. ANota Fiscal ou Fatura devprá-ser obrigatoriamêTTte^-acõm^nKada âá'comprovação da regularidade
fiscal, constatada por melo de consültá ónTiine ao SICAF ou, na impdssibiíitJadeije acesso aò referido Sistema,
mediante consulta aos sítiosieletrônlcps-oficiais ou à dòcumentáçãó''mençlonáda,no art. 29 da Lei n® 8.666, de
1993. í 1 iV-vVv- (/'rr--.///; )ÍL':|/ f
10.3.1. Constatando-se/junto ab SIGAF; á.sltuaçâo de irregüláridadê-do,fornecedor contratado, deverão ser

^ , i| '• ! j; , jl •-1
tomadas as providencias previstas hd dò a'rt.,31 da;lhstrüção.Normativa=n? 3, de 26 de abril;de 2018.

10.4. Havendo erro na apresentação )da Nota'Fiscal ou dos documentos | pertinentes: à contratação, ou,
ainda, circunstância quejimpleça aliquidação da-dêspesá;:còrhó,-por-exemplo,|dÍ3rigação financeira pendente,
decorrente de penalidàde irnposta pu inadlmpiênciaVo pagaméntP ficará sòbrestado até,que a Contratada

! j íl 1' <
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iníciar-se-á ápós a comprovação
da regularizaçãoMa situação! não acarretando qualquer ônus para aContratarite!:'' i "/

' ' - ! ' i'
10.5. Sera considerada data do pagamento o dia ém que constar como emitida a ordem bancária para

pagamento. ; j j - , |t'V'
10.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SiCAF para verificar a manutenção

das condições de habiIitação'exigidas no editai.
10.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua

I ,

notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo,

apresente sua defesa. Oíprazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

10.8. Previamente à'emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar
consulta ao SICAF para ^identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do
órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas,

observado o disposto nó art. 29, da Instrução Normativa ns 3, de 26 de abril de 2018.
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10.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá

comunicar aos órgãos rjesponsáveis pela fiscalização da reguiarídade fiscal quanto à inadimplência da
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios

pertinentes e necessáriosjpara garantir o recebimento de seuscréditos.
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 reaiizados normalmente, até que se
decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

10.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivode
economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado.
em qualquer caso, pela máxlrna autoridade da contratante...

. . \T . 1 i10.12. Quando do^pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
t í10.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos^da, Lei Complementar ns 123,

de 2006, não sofrerá a retenção tributáfia quanto aos impostos e contribuições'abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação decomprovação,),pór meio dedocumento oficial,
de que faz jus aó tratamentoitributário favorecido previsto na^referida Lei Conjpiementar. | |
10.13. Nos casos de eyentjjais atrasos de pagamentpj-désde^que aContratada não tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convenclpn^do-^ue.a taxa-détconipensação finàncelra deviáà pela Contratante,
entre adata do yenciméntp eoefetivo aáimplemenlõ7da parMÍaréíalçuIada mecili
fórmula: I •'jK\A ^r,

10.14. I
EM = I XN x VP, sendo:

EM = Encargos rnoratóriós;

) 1

%
A ÍVi

•"Zí
V

W
N=Número de dias entre adata prevista para-o'pagamento eadojefetivO|pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = (TX)

11. DO REAJUSTE

11.1. Os preços são

das propostas. >

11.1.1. Dentro dò prazo de| vigência do contrato emediante solicitação da contratada, o^preços contratados
poderão sofrer reajustejapós o Íriterregno,de um ano; aplicando-se o índice IP^CA/IBGE-exclusivamente para as
obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
11.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos

efeitos financeiros do último reajuste.

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, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

ixos

I=índice de compensação financeira =o'!ÒdpÍ6438, assim apurado:
íAV't6'/l0p.) 1=0,00016438//^, fíH '

V' i • " V-i'. / 1. '-í!! •
TX = Rèrcentualdataxà anual = 6%';

365

I' <"•

{Ir' n

. \ ' -r

e Irreajustáveis no prazo de um ano contado dá

F.'! -•
: t'i

data limite 'pára a apresentação
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11.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
11.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

folha nfi

12.1.

12.1.1.

12.1.2.

12.1.3.

12.1.4.

12.1.5.

12.2.

CONTRATADA as segúintes saíjjções:

Comete infração administrativa nos termos da Lei ns 10.520, de 2002, a Contratada que:
inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
ensejar o retardamento da execução do objeto;
falhar ou fraudarina execução do contrato;
comportar-se de modo inldôneo;
cometer fraude fiscal;

Pela inexecução]' to"ta! "ou párcíãl db 'oBjeto beste "contrato, a

1

«Administração
j,:' .1' s

fv;" f

pode aplicar à

12.2.1. Advertência, porjfaltas leves, assim entendidas aquelas que não ácarretêm prejuízos significativos para
aContratante; í " j j - •-- [ |
12.2.2. multa moratória de^ 1% (um por cento) pqfÀdia de atraso injustificado^ sobre p valor da parcela
inadimplida, atéjp limite de lí (quinze) dias;*,-:.;* ^ ' ÍH '
12.2.3. multa compensatória de 5% (cinco por Mnto)-s'obre ^valor^total do contrato, no-caso de inexecução
total do objeto; I [ A '—7" e-,Í ÍBnS H
12.2.4. em caso de inexecução jíarcial, á;multa compehsatóriáí^^no-mesmo percentual,do subitem acima, será
aplicada de forma propoijcionaí àobrigação Inadimplidai •; | '\'/ f '|
12.2.5. suspensão de licitarjje impedimento de Writfátar)com oórgãb;. entidade ou uniclade administrativa
pela qual aAdministração Pública opera eatua concretamerite, pelo.pràzplde até ciois anosj
12.2.6. impedimento de lidtar|j_e contratar com órgãos.'.e. êntidacies dàiUnião cóm_
descredenciamento no S^CAF^pelo prazo de.atéxincôTãhps; V. ./[J^ ](} jj l';;' f'
12.2.6.1. :ASanção de impedimento de licitar e contratar.previstaihestè^súbitem também éaplicável em

-'jtirrTTÃ:—a Termo de Referência.
lAdministraçãot Pública, enquanto

quaisquer das hipóteses previstas'comoiinfraçõo administrativa no subitemilSWdès
12.2.7. declaração dè jlnidoneldáde pWa\IIcÍtar ou contratar/'̂ cóm/afAàminl
perdurarem os motivos determihaMtes.da'̂ punição ou até que;s'èja'̂ prompvida a/eabilitaçâp perante aprópria
autoridade que|aplicou:a pènaljdad^çiue^será^concedlda sempVe-qu&'Ã'Contrai ressarcir aContratante
oelosoreiuízos causados: ! ^h-jpelos prejuízos causados; j| . "-['/h': jp
12.3. As sanções previstas nos subiteniÍ6.2.X'̂ l'6:2.5;,Í6.2;6 e lé;2r7'pòderãoiser aplicadas àCONTRATADA

descçntandp^adosjpagamentpsjaxerem^efetuadps.!' |
tãs às^lpehãlidades-bpjrtT)87,:llbe.l^Ça\ei'n9l8.6^ de 1993, as empresas ou

juntamente com' as de,multa
12.4. Também ficam suje
profissionais que:
12.4.1. tenham sofrido jconbenação, definitiva por praticar,, por.meio dolosos) fraude fiscaí no'recolhimento de
quaisquer tributos; j J ^ | j
12.4.2. tenham; praticado atos Ilícitos visando afrustrar os objétivos da licitação; t' ' | /
12.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados. ' ' j j| ^
12.5. A aplicação-de-qualquer das-penalidades previstas-realizar-se-á ém-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 à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos,
ou recolhidos em favorjda União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na
Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
12.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a
contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
12.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a
União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

V"..'
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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 princípio da
proporcionalidade. '
12.9. Se, durante c| processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei ns 12.846, de 1^ de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública
nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da

empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho' fundamentado, para ciência e
decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilização • PAR.
12.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à
Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei ns 12.846, de 1^ de agosto de 2013, seguirão
seu rito normal na unidade administrativa.

12.11. O processamentõj
específicos para apuraçãotc
ato lesivo cometido^pór
12.12. As penajidádès

DOS RECURSOS OR^MENTÁRIOS.13.

Édispensada a

dp"'PÃR"hãi^lntêrf^e no seguiifi^hto fêguial|r^ administrativos
a ocorrência de danos e prejuízos à AdmíhístpçãdTúbiica Federai resultantes de

pêssoa jurídica, com ou sem apartiçipãção^de agent^pi^biico.
sérãóióbrigatoriamente registradas nò.SICAF.

V, •••'.. .1. j" ['.5 ; - .
certificação de dotação.o,rçaméntáría nos processos iícitatórios para registro de preços,

nos termos do art. 15 dá LeijFederai n^. 8.666/93, deyendb'serJhfprmàdà:noyto'|còmpra..kernissão da nota de
empenho ficaráia cargo do Sètbr~cie,Gòritabiiidade-dá Prefèitufa,Vd.eyend0jÇonstar no mesmo número do
Processo Licitatórip ou núméroÍdó'Contyáto,ánexandOjá .cópia ao Prqcessò Admln|strativo^dé Licitação. OSetor
de Compras soIicitará'ap Sqtor de Gqntafiiliâadèpâ erhissão^da nota dêir^sei^aide dotação òrçamentária, bem
como, a nota deiempêri '̂'' Ân 'no que deverá conter a autorízação'.do ordenadorde despesas

J .

SãO;João'dos^Patos=MA721"de junho'de'2021i

liu r-- - ••• '
jii

- ,oícaro KaifoTavarIs dos;Sahtos ^
U--Dirétòr-do.Departarhèntò-de-Gonírás
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