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Rubrica

ufíTCSf^^

TERMO DE REFERENCIA
1.

DO OBJETO

1.1.

Registro de Preços para Contratação de empresa especializada para o fornecimento de passagens

terrestres para atenderj as |jdemandas da Secretaria Municipal de Saúde dò Município de São João dos
Patos/MA, confirme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste irístrümento;

1

ITEM

1
2

3
4
5
6
7

1 j FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES
1 DÉSCRIÇÃO
UNID
quant

São Joãò dos Patos/^^A à.Balsas/jyiA,,„.~^.

,,UND,^ _300^

V. UNIT

V. t o t a l

p,^R$,66,67.

R$20.000,00

\\ÍR$ 137,00
350
!:| R$48,17
São Joãõdos Patpí/ÍvÍA:àiColinas/MA ' ..1^''.; lÜND
250 ' -í |:f:R$ 34,33
São Joãò dos P^tos/í/iÃ à Peritoró/MA -v|' UND
_25o:3 1/ R$74,33
São Jpâbi.dos.Patos/I^Á:à Teresina/RI_>::r2^^ ^ÜND/ r-'500
U. 'R$ 93,50
^ünd;,
íl R$ 35^33
São João dosáatos/MÃà Floriano/PI^
h
-./Ia
total^globauI

_i R$ 274.000,00

São João dos'Patos/MA à São Luis/MA - - j-V ' ^ Und
São João dos Patos^MA à Presidente butra/MA_' :-;Ijnd

}l -

Ji

""

•

i

,

2000' -

f—«-

>*

'

R$16.858,33

./j R$8.583,33
,-J R$ 18.583,33
\Í R$46.750,00
R$10.600,00

; 1R$395.375,00

/!

Obs: As estimativas de quant dade constituem mera?previsao dimensionada, e serve somente como referencia
U XV/
.--j- já- -CONTRATANTE
para elaboração^ da proposti-nâp^estandó

, . \ \'-:a;^realizaMasvem
íi j
C:T^rf<>
• =r.-l
sua

'/I- nri/'-!.

,
totalidade,
nao

t-xi «

cabendo a CONTRATADA, o

direit^de pleitear qualquer\tipo de reparação, e/ou indenização. Portanto, a

CONTRATANTE se reserva ao

direito/de, a seu critério, utmzarou-nao as quantidades previstasJ

J||}c£2=~ZI3=r=3j ^

f"

jl , T I j

dáIcbntratacão é de até-12-.meses. contados do(a)í assinatura do contrato ou

1.2.
O prazo de^vigênci
documento equivalente!
.1

}.

2.

JUSTIFICATIVA EOBJETIVO.DAíGONTRATAÇÂO ;

/Jf/

^

ihm''
K

1.1 A justificativá desta contratáçãòJjaséiáTse-^no atendimento •da'!!necessidade'de aquisição de passagens

terrestres para vjabilizar viaggns;de^'gest0|es'e:servi^res-municipais;para^t3articjpa^em de reunioes, encontros,
solenidades e treinamentos, bem comò déTpaciente^que-pfecÍsarn.deslocar-se dbrMunicípio para realização de

procedimento e/pu tratamento de saude^j:<..-^H^^:-v..-^^r;

1.2.

<j'['* *

\ ]

Solicita-fe-^jaqúisiçãa-ampafada" pb'r^regib^a"^q^^ permite a^'esta^dminfstração realizar suas

aquisições em consôhândai cbm\asdemandas;-além 'ãe-se conseguir melhores condições para aquisição através

do procedimento líçitatório íjeájizad_p com: maior ;número de interessadps;na|cbmerc(alização dos produtos,

onde a aquisiçãpjdps|:itens|^'de suma Impor^^^

administração na^ execução de suas

atividades duranWolexeriCÍcio dê 2021.
-'
. „;
J
1.3. Justific^se ja ladoção da-licitação, na modalidade pelo Sistèma~de.|Registro*^de Preços, por estar
evidenciada a necésSidáde'de contratações frequentes"pór'se'tratar"de'íim'objetb 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, agílizando-se o processo de

aquisição.
3.

| ''

CLASSIFICAÇÃO boSjSERVIÇOS/SERVIÇOS COMUNS
!

i

a) Os serviços objeto da presente contratação, caracterizam-se como de natureza comum, tendo em vista
que são geralmente oferecidos por diversos fornecedores e facilmente comparáveis, entre si, de modo a
premir a decisão de compra com base no menor preço, por melo de especiações usuais praticados no mercado;
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b) A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a
Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta;

4.

ENTREGA ECRIljÉRIÒS DE ACEITAÇÃO 00 OBJETO.

a) manter para o contratante ou à sua disposição, a qualquer momento, em horário compreendido entre 8h às

18h, de segunda asextajfelra, posto de atendimento com funcionários suficientes para atender prontamente

as solicitações decorrentes dos serviços relacionados no termo de referência. Após o horário estipulado nesta

alínea, nos fins-de-semana e^ feriados, a contratada deverá indicar o(a) empregado(a) para atender os casos

excepcionais eurgentes,j^sp^|Dnibillzando.para,0-Cpntratante,,plantão-de,teIefones/|xos.e.ce!ujares;
b) prestar assessòr^ménto pára definiçãò^de rnelhor rbteifoVhbfárío èfrequêncla de rotas,fmelhores conexões
e das tarifas promocionais à atirada dos;bilhetes;'
iL<.
c) proceder aenjíssão deíBilh íteYppr melo dèTeqmsiçãp de passagem emJtidáípèlOiContratante;

d) proceder a êmissâo^de t ilhetes éleWnicos òü; avulso, àídlsposlção\dÒlpasságelfofiM companhia mais
próxima ou nas rodoviárias, I iformando o código eia-.efnpresa;

e) efetuar oendosso,-de pass; gem respeitandO;g'reguJà^rito das companhias;[lfj^i.

f) repassar integralmente t^ps;os'descobto5:pi:ompcionaistçíe;tàrifas;réduzidajs|[^ncedldos pelas empresas de
transporte rodoviário;
T
g) fornecer, sempre que'soilcitado/pélo<contratante, a conípfbvãcãoPo^valoresLvigentes^das
frSr'il
emissão das passagens, por e mprèsá\àé transporte rodoviário^
PITr';
h) A emissão da bilhete dê

tarifas à data da

passagem rodovlária^ypj^er^ a de jpenpr^>preço,.prevaleçer do, sempre que

possível, a tarifa'de classe.ecohôrriica ou quaisquer promoções abertasiàs^agêriciàsbe vlagens; e
. .
i
ii . •!
.X
-4iJ vy?
nri'
.{í tii
i) Excepcionaiménte, a emissão
de^ibilhetes^pbderá-sersolicitada emícaráter
delúrgência,
devendo a empresa,
j
1
-f 1
• 11?
' «í .
, • I
nesse caso, atender comia ag lidade requerida;-

11;
•I jíh
: . l/fré'- BU'-'

5.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

^ ^

5.1.

São obrigaçõesida Cóhtra^taqb^^ r •

5.1.1.

receberão objeto noipfazote condiçõesêstabèlécidaV-noEdItãlbseus ànêxòs;

' ITO--.;:"; "

verificap-minuciosari|ente,(í^prazoTtxado>a^onfoEmidadeídos serviçosj recebidos provisoriamente
com as especificaçõesiconstantes do-EditaIje dajproposta7pai;a.fins de aceitação etecebímentó definitivo;
5.1.3.
comunicar à Cbntrá'tá'da, 'por^«cntb7'^sbbre irhpeffèiçõeí^falhas^ ou .irrégularidàdes verificadas no
'
- • ' ...
.
^
5.1.2.

objeto fornecido;:para qáe sêjajsubstitujdo, reparadb^U'Corrigido:=

5.1.4.

. |

acompanhar e flscalizarp cumprimentobas obrigações da Coritratadá;|através de comissão/servidor

especialmentedesfgnldOr |'- , -*

/ •' "

.v

/

5.1.5. efetuar|bl^ágamentp!à Contratada nb valor^corrêspondentè ao. fornecim'ento;dp,objeto, no prazo e

forma estabelecjdÒ|tn|rfEditaj e.seus anexos;

5.2.

'

,

'

-•

^

A Admínlstraçãp_nãoi..téspònderá por;quáliqu.en;^compromlssos^assumÍdos'^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.
i

6.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1.

A Contratada deve icumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,

assumindo como exclusivaniente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do

objeto e, ainda: |

j

6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes
no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as Indicações
necessárias;
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6.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,13 e 17 a
27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei ns 8.078, de 1990);
6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto
com avarias ou defeitos; i

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 habiiitação e qualificação exigidas na licitação;
6.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
7.

DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1 Será admitida asubçontraiação do objeto licitatórip:
8.

DA ALTEWXÇÃÒ SUBJETIVA

8.1.
É admissível a fusão; cisão ou incorporação da contratada çom/em òutfá:pessoa jurídica, desde que
sejam observados pela nbvá; pessoa jurídica todos/osToqüisitos de habilitação oxigidos na. licitação original;
sejam mantidas as demais dá jsuias econdições ^jontfatp; riãò haja prejuízo.ã execução tío^ objeto pactuado
•LIll '
e haja a anuência expressa da Administraç^Jí^coritinuidade:do!C^fàto.
V

9.

'

DO CONTROLE E

FISGALIZAÇÂO'DA EXECUÇÃO
s

9.1.

Nos termos do^art.

fiscalizar a

\

67i Lei-jns 8.666, ide 1993i'!será designado-representante para acompanhar e

entrega dos íserviços,\;anotando em registro^p/^oprio^.todas es ocorrências relacionadas com a

execução edeterminando oque fdrjriecessário.à reguIarlzação*clê'faJh'âs oü'defeitps'observados.

9.2. Afiscaiização:de|quejtrata_^este1tem não"excIuV!nemTeduz'a'responsabijidàde da Contratada, inclusive
perante terceiros, por ^uaíquerj irregularidade,-'ainda"qué"re|ultantejjdé irnpeiTeiçõesjtécnicas ou vícios
redibitórios, e, naLOCorrência|jesta! nãpimplica em corresponsabjlidade da'Administração qü àeseus agentes e
prepostos, de cohforniidade^m^ò^art; 70^d^lel n2 8.666, del993.(y' jjh.. .LSp.-'
í"|

9.3.

Orepresentante daUdminístraíãoía^

em registro^ pfóprio.todasjas ocorrências relacionadas com

a execução do icontrato, inclicãnclo''\ÍÍà,^m'ês^è ano,-bem cómÒMÍ/nòmV dós} funcionários eventualmente
envolvidos, determinando p queVfor.Jnécessárjo^ài^regulafizaçãosdas' .falhas ou defeitos observados e
r

encaminhando os apontamentos a autoridade competerite''para''as'pro'vidências'cábíveis. '•
n

j

) V,
•ri

10.

DO PAGAMENTO

10.1.

O pagamento será rèaljzado no.prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados aipartlr do recebimento

.\Y/-

da Nota Fiscal ou Fatüra> através dê ordem Jbancárla, para ,crédito em oanço; agência'e conta corrente

indicados peio contratado. ]

ííI'-!

j/

10.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nâp ultrapassémid limite de quetrata o inciso II
do art. 24 da Lei 8.666, de 1993", deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cincò) 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 CADASTRO 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 irregularidade do fornecedor
contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa n^ 3, de 26 de
abril de 2018.
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10.4.
Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente,

decorrente de penalidade irhposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação
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.
l i

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, Ijunto 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.sua^defesa..0.prazo.^poderá.ser-prorrogadp..uma vez,rpor-igual.período, a critério

da contratante. i
10.8.

| |

^

, •' -

ji

Previamente à emissão de hota-de' empenho" êi a cadà-paigãmentò, ia Administração deverá realizar

consulta ao CAD.^TRÕ MUNICÍPAL para identjficarfjossível suspensão temporária departic pação em licitação,

no âmbito do ójgão Òu e^idade, proibição de contratar com piPoder.fjúbllco, berti ::como ocorrências

- í.
impeditivas indirptãs,:òbser:yadõ p disposto no art. 29,'da ihstruçâojNormativa npj3;!de 26 dè"ábril
de 2018

10.9.

Não havendo règülârlzaçãò ou sen^/a..JefesX.-coQslderada improredente; a contratante deverá

comunicar aos jórgãbs-responsáveis pé]a ifiscaljzaçãp^í^règVláridadeàj; inadimplência da

contratada, bem como quanto à existência dè'pagamento^a>ser^efetuádo, parajque sejam.acionados os meios

pertinentes eneçessárlos|parà garahtiro.recebimentcnde seus çrédjtõs; ,-7;;;^

10.10. Persistido,á lrreguJaridádè,Vra^^

^

deverá adotaíTa^mèdidas necessárlas à rescisão contratual

nos autos do prpcesso.adrniríistratiyp correspondentej^asseguradá àcontrátâdasa ampla defesa

10.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagàrnentos serâO'*feaIizaaos normalrriente, até que se
decida pela rekisão-dp'cq
--ntrato;) casc^a còntratada^nãò regularize,sua isituaçâo junto ao CADASTRO
- UV
I
MUNICIPAL

•\ í^
-\
10.11.1. Será rescindido
o contrato
em"execução'corh
a contratada''inadimplentemo
CADASTRO
MUNICIPAL,
}•
j
51 •- ? >
'
í
' " " _ " J C ' í 11'
j •j

salvo por motiva de economicidaclersegurança:-nacional-oO-o^jtro"de|interesse:'públlcpjde alta relevância,

devidamente justificado, jem
caso,,pela, máxima autorid^^ d^ co
10.12. QuandodãpagamentoT.syra^efètuad 3'•etenção.trlbut'á'r&d^®yi.?*Í'^3'i'P^B

aplicável.

10.12.1. AContratada.reguVarmènVe^dptáhte
pelo SIrhples
Na^donal, nos terrnosldà
Lei Complementar
ns 123,
•
<
íl -—'O
' -s"?,
• -U"/
>
Sfip.í
j: -ITj

de 2006, não sofrerá a rétenção^tributáriaTquànto aõs.impostos^acpntribuiçõesjfabrángidòspor aquele regime.

No entanto, opiamente ficará codicjqnady à-apreséntaçãpjde çpmprovação/ pbrdeio de^ocumento oficial,

de que faz jus ao]tfatamento!trlbut'áfiô^favorècido òrevísto^na réfèrlâa,Lei=CòmÍ3lernehtar. | 1
10.13.

Nos casós
de "eventuáis^ãtíasosTdérpagamentordesde^que'a%ontrãtádá
não
tenha concorrido,' de
I.
I "' "íl
\
' •—
} {
-w..—i 7^. / r
j ,'1^:: •-j
• : T5

alguma forma, pjafa tanto, fica cõhvenciona^7quVa;taxa5de:;c^p^sação financeira devida pela Contratante,

entre adata do vencimento eo/efetivâadlrnplement9^dá^arceIa, é'calculada nnediante àaplicação da seguinte
fórmula:
|
•j |^
10.14.

t^j

: , J' •{'

EM =lxNxVP,sendo: |

7

EM = Encargos rnorátórlos;

J

N= Número de diasentre a datã prevista para o pagamento e aido èfetivo pagamento; .y
f4

VP

Valor da parcela a ser paga.

I= índice de compensação financeira =0,00016438,assim apurado:
= (TX)

1=

(6/100

I = 0,00016438
TXPercentual da taxa anual = 6%

365

11.

DO REAJUSTE

11.1.

Os preços são fixosie irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação

das propostas.
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11.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados
poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as
obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualldade.

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, d 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'adotadp;'em substituição, oque vier aser:determinado:[j>eIa legislaçãojentão em vigor.
11.6.

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes éíegérão novo índice oficial, para
-

J

J|

,

reajustamento do preço do valor remanescente,-por melo de termo aditivo,
í

íl

-

11.7.

O reajuste será realizado porapostllamento. '..

12.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

i' _• 1 .1

•. '

Ir,

(

12.1.1.

Comete infração administrativa nos termos daíLei nS 10.520,'de.2002,;atContratada'que:
í: . . i .
Ti. ,
XWK',.- rT%\] \ . X ? I.

12.1.2.
12.1.3.
12.1.4.
12.1.5.

IV ^

comportar-se de modo:inidôneo;
{

^1 -

,.

cometefi fraude fiscaj;
Pela inexecüção total :ou..-parcial-do~.obieto=desteil'contrato.f a|'Ãdrrilnlstracãó pode aplicar à

CONTRATADA as seguintes sanções:, < (\

- - •

jli ! !" '

2.2.1. Advertência, por>faltas-jèves,vass]m'enténdidas aquelas que-não ácarretemfpréjuízqs significativos para

Contratante; j

| j

;

í

rri'i

r

1~,..tv.,
'' parcela
12.2.2.
multa Jmorafpria dé l%\'(úrhVporv cento) .por dia .de''atrasóMnJüstlflca'dó sobre ío. i/alor da
- ; 1 • VV...X
/V"/'- iTf^í' "
inadimplida, até o Ijrnite
litedel5{quinze).dlas;;t ^

12

.2.3. muita compensatória de 5^(cinco-por_;Xent(^sobr^erO-valor total doiçontrato, no^caso de inexecüção

tal do objeto; I *I Í ' '

x--

total

12.2.4. em casò de Inexecüção parcial, a múlta compénsatória. no mesmo pércentual
ntual do
do subitem acima, será
I
' t*
51 '
^/
i j
.
'T, • j
'h I ; '
aplicada deforma.propbrcional à obrigação Inadimplida;
.
í
( '
'}
Si •
'
'
tu" .
'í /
12.2.5. suspensão de licltariiê impedimento de contratar com; o órgão, entjdadé ou unidade administrativa
I

{

V-•

!! ;

,

f/

pela qual a Administração Publica opera e atua concretamehte, pelo prazo de ate dois anos;I '

'• .!

ti -

"

"•

t

V

12.2.6. impedirnento de licitar e contratar com'órgãos ,e entidades da pUi^o-^Pom o conseqüente
descredenciamento n'oCADAStRO~MUNrciPAL~^lo 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 'inidoneídade 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 corq as de rriulta, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
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12.4.

ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei ns 8.666, de 1993, as empresas ou

Também

profissionais que:

12.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
I

I

quaisquer tributos;

i

12.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
I

''

12.4.3. demonstrem não possuir Idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos

praticados.

12.5.

{

Aaplicação de jqualquer 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 subsidiarlamente a Lei n^ 9.784, de 1999.

12.6.

As multas deyldas*é7oü prejuízos causádoTà Contratante sèrãFBidüziSos^os valores a serem pagos,
1

^

-Ij '

V

- .jj I

OU recolhidos em favor da União, ou dédiizldos. da garantia^: oú ainda, quàndo^fbr o cásò, serão Inscritos

Dívida Ativa da União e cobrados'judlclalrnente."
rV,..

'

'

na

y

12.6.1. Caso a .Contratanteldetermme, a, multa devera ser recòlhldamo prázó máximo ide 10 (dez) dias, a
k"

"í

5l

" '

—

-"ri

contar da data do recebimento da co.münícaçãp enviada pela autoridade competente.:

I

12.7. Caso ovalor dá' multa
não seja suflcIênte DaTa^MÈrlfòs prejuízos causaÍBbs^pelaiconduta
do lldtante, a
.1
tl| •
1 I
União ou Entidade poderá cobrar ovaiorr|manè^ent'e judiclalm,ente; cohfórrrie artigo 4.19 dpj Código Civil.

12.8. Aautoridade competente, na a^cáçlídas saTiçõ^^^vará-^èm considéfação agravidade da conduta
do infrator, o caráterieducativo da.pena,^bem como^tfdano causado.à/Administraçãb, obsen/ado o princípio da

proporcionalidade." 12.9.

-f |

Se, duranteio processorde aplicação de penalidade; sé .houver Ind clos dé prática de Infração

administrativa tipificada pela Lei n2^12.846, de 12 de'agosto^e^013, cprno;,atò1eslvo à administração pública

nacional ou estrangejra,| cópias djp processo administrativo, n^cessáriasfà :apiuração da responsabilidade da

empresa deverão ser remetidas àjutoridade compétente,.,com^despacho''"undamentado,
'
j| -r
r i para ciência e
decisão sobre v'a eventuall| inkaúráção de Investigação" preliminar^ ;ou' iProcesso ^Administrativo de
r

c-, MJIÚ

Responsabilização - PAR.

12.10.
Aj

A apuração e o ulgáméhtò'das?demals Infrações admln1krátivás hão"lcòhslderadas'Como ato lesivo à
1-....
1_
Hn j
jg 2013, seguirão
n..ui

procêssámerito db'PAR5riãblihterfere?^no-^seguimento<íegular,rdÒs processos administrativos

específicos para|apurãção da ocorrênciaíd^anos ^prejuízosifà'Administração ^Publlca'Federal resultantes de

ato lesivo cometjdo pòr pessóayurídica, com pírsèm!^|^artlclpação'de agente p^ljco.,

12.12. As penalldadés serão ôbrigatorlámenteír"egÍstra'bas ho.ÇÀDASTRO MUNÍÇipAL
PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

13.

ESTIMATIVA DE

13.1.

O custo éstlma'do•da-contrâtaçãb-é-R$-'395.375,00'(trezentos-e-noventa'e cinco mil, trezentos e

/

setentae cinco reais). |
14.

DOSRECURSOS;ORÇAMENTÁRIOS.

Édispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licitatórios para registro de preços,

nos termos do a|rt. 15 da LeiiFederal ns. 8.666/93, devendo ser Informada no ato 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
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unicef

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.

I

São João dos Patos/MA, 01 de setembro de 2021

ícaro Kalro Tavareis dos Santos
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