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1. DO OBJETO

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DESã'o JOAO DOS PATOS - MA
CNPJ N° 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração

TERMO DE REFERÊNCIA

FOLHA n

1.1. Registro de preços para eventual aquisição parcei sda de equipamentos e suprimentos de informática

para atender a demanda das diversas Secretarias da Yefeitura de São João dos Patos/MA, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

DESCRIÇÃO
IMPRESSORA MULTIFUNCIONi^L LASER, com as seguintes
especificações mínimas: ' .
Und25 1
Impressão rápida 42/40 pprn'(carta/Aft) parã altòs volumes de impressãc
Display touchscreen colorido de 3,7" I
Impressão , -j i , - ,
Resolução da Cópia (m^ima ern dpi) Até 1200 x6Ó0 dpl
Tecnologia de ImpressãaLaser Életrõfotográfico
Capacidade da Bandejaídé Papel250'folhas

Ciclode Trabalho Mensal Máx.$^50.ppo páginas
Volume Máximo de Ciclo Mensal SO.OOO páginas^ ,
Copia sem usodoPCSim [ \
Capacidade máx.Doallmehtador autbmátíc^de,documerítos (ADF);^
Reducão/Amnllacão 25% ~ 400% II \\ —'Redução/Ampliação 25% ~ 400%
Função de Cópias Ordenadas S|m
Cópia Duplex (Frente e yerso)iNão ^
Cópias de ID (Oocuméntos de Identidade)
Digitalização Duplex (Frente e Versoj Não.; t—
Outros j-"' ' f t| '•
Capacidade deSaída do Papel ^õO folhas
Fonte de Alimentação AC 120V^^0/ô0Hz
Tela LCD Z.T' ] [
Conteúdo da Caixa i\. •• i

- ir

_ \
• -.A

/Á

v.>\U
cabo UsSuprimento preto TN'34'42 Rendimento'(8i000'pá'gihas) - Cômica

-Garantia mínima de 01| ano ] ^ V\kx íí- '
OBS: Na proposta deve.sér informado o n^gelo.età^mârcajdá irripressoVa
ofertada í" .1 (I

% -H r

fis

V«.V

\\\
A,

/"i /
A/

Anti-virus Kaspersky 05 Licenças ou similar A\
Anti-virus Kaspersky 10LIcença"s oujsimilár J,A. J jfi
Base para CPU com rodjnha

Cabo de força para computado^ tripdiar plug 2p+10a, volt.agerri|m^irna
suportada:250v AC ! " ,| .'j ^

Disco Rígido, Capacidadé:,500GB,
RPM, Cache; 16MB, taxá;de tránsfe
±10%): 1.77. I
Fonte 500w d voltagemjreai

CT: (

nterface; SATA 6.0Gb As,Velocidade: 7200
•ênçla: 126,MB/s (Max),,12VDC.pepk (A,

Fonte de alimentação padrão ATX12V 2.3, potência real 500 Watts, eflciència:
+70%, MTBF de 100.000 horas 25o|c, proteção interna contrá|curto circuito OVP/
OCP/ SCP, entrada AC com chaveamento manual 110/ 220 v| baixo rüído
acústico, cabos com capa de protelo, sistema de controle térmico dei
refrigeração, ventilador silencioso de 120mm, normas técnicas lEC609p0
(segurança elétrica) IEC61000 (segurança eletromagnética), chave liga / desliga,
+3.3V =28A / +5V =SOA / +12V =14A / -12V =0.3A /+5VSB,^ 2.5A, donectores:
01 conector ATX 20+4 pinos, 0,1 conector ATX12V, 02 conectores SATA, 02
conectores IDE. 01 conector PCI Express, cabo de energia.

Fonte universal chaveada com'adptador (real 500w)

MD Externo capacidade 500 GB, USB 3.0

HD Externo 1TB USB 3.0
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V. UNIT.

R$ 3.263,06

R$361,87

R$ 398,42

RS 201,01

I' R$j54,31
J

R$'k3,61

R$ 266,78

R$ 258,92

RS 179,63

RS 399,63

RS 475,87

V. TOTAL

R$ 42.419,78

R$ 6.151,79

R$ 12.749,44

R$ 7.035,35

R$ 1.629,30

R$ 3.801,37

R$ 6.669,50

RS 5.178,40

RS 3.592,60

RS 4.398,13

RS 2.855,22

12 Mouse Óptico USB ; Und 270 RS 46.85 RS 12.649,50

www.saojoaodos
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP:
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65.665-000, São João dos Patos/MA
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FOLHA n
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SÃÒ JOÃÓ DOS PATOS - MÀ RiibricV^a«T>

CNPJN° 06.089.66
t

Secretaria Municipal de
8/0001-33

Administração

Pad Mouse

Teclado USB Multimídia padrão ABNT2,

Nobreak 700VA BIVOLT

Nobreak 1.200VA BIVOLT

Nobreak 1.400VA BIVOLT

Nobreak 1.800VA BIVOLT

Nobreak 2.200VA BIVOLT

Estabilizador 300VA Blvolt

Computador completo Ceíeron Dual Core, vídeo e som on board, memórÍE
disco rígido sata 500 GB, drive DVp, kit gab 4 baia, teclado, mouse óptico
caixa de som. ' ' I '

4 GB,
USB,

Computador completo Pentiurp.Dual Core, vídeo e som on bõard,[memória 8GB,-
disco rígido 500Gb sata2, drive D^D/CD, kit gab 4'baias/tecl/mouse/cx. S( im '
Computador completo core |3, p!aca-mãe'oh, rherhóría 8 GB; disco rfgldo
1Tb, drive DVD, kit gab 4 baias fonte realSÕOvytSi tecíádó, moüse ópticp"réal 350wtSí

f •-
íata

ÜSB-
caixa de som. íit-

I .ir*^
Computadorcompleto 17, proc.3.;fGHz, plaça-mâeçffrboa'rd,'piaca de vídeo
GB PCI EXP 128Bits, memória 16,GB;I disco rígido 1Tb sata2, d[iy^DVD/ÇDykitjc
gab4 baias/tecl/mouse/cx. Som'U I ™ i '!^ "X

Monitor LED 18,5* \ W' -T — ar
Monitor LED 22'

Impressora Ecotank L-545 (OU SIMILAR) multifuncional tanque de tlrita compacta;,
que proporciona baixo çusto de impressão com alto rendime^o.|Com'o único'-'
sistema tanque de tinta 100% seni ca|tuchòsrCÕnLWÍTHi;integraâb, jmprjma,se^^^
fios diretamente de seu smartphone, iablet òü^PC. Acompantiadò de Cal^o ÜSB e
1 garrafa de tinta pretae Ogarrafasdè tinta 'colorida (ciano,-mag'enta'^marelã)r-
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL Al JATOIDETINTA COLORIDA (Ref,
L396) ousimilar i/. • f-l ll M-• •
Especificações: ] ^ l il

\Aíi.CI Ú/i.C! I ICn/ílT^XConectividade: Wi-Fi Direct, VVIfi, USB 2 '̂'̂ ,.
- Sistemas Operacionais Compatíveis: Mac.ÒS X^^Windows.?,
Windovi/s Vista , Windows XP; VVindows 10'- \ X
-Alimentado: Bivolt(1lO/220V)! [
-Tecnologia:TanquedeTintá | t ~ í''',
- Velocidade Max de Impressão: 33 ppm
- Impressão Colorida ] ^ j |j .
- Impressão Frente e Verso: Indisponível .'

- Resolução Máxima de Impresso: 5760x1440dpi
-Impressão via smartphpnesei(able|s,
• Impressão Direta via USB ou Cartão SP^ ^
- Rendimento do Cartucho Inicial (er^ páginas): 4500
-Tamanho dePapel: A4 210 x297 rpm, A5 148x210 rnm ,A6;105 *'1jf8.
B5 182 X257mm, Carta'̂ >215 x 279 rnm, 'Envelope,^Executivo 184x-266 m
Ofício 216 X356 mm, 10 X15 cm |
- Capacidade Bandeja de Entrada: 100 folhas
- Capacidade Bandeja de Salda: 30 folhas
- Cópia Frente e Verso: Indisponível
- Tamanho Máximo para Digitalização: A4 (21 x29,7cm)
- Tamanho do Vidro de Documentos: 21,6 x 29,7 cm
- Itens Inclusos: Cabo de Alimentação, Cabo USB , Cartucho ^mareio
Cartucho Ciano, Cartucho Magenta , Cartucho Preto , Cd Instalação c
Guia Rápido de Instalação
- Dimensões sem caixa (L x A x P): 44,5 x 16,9 x 30,4 oti
- Peso sem Caixa: 4,9 kg
- Garantia mínima de 01 ano
OBS: Na proposta deve ser informado o modelo e a marca dá
ofertada

EpSOfl" ]:

' •/'Íf
if\ L

,Windowsi8
'lí.

i.

"f ! -i

XV'
-Capacidade Máxima dè,lmprèd«iõ!mensal'(pags/mès): 10000 ^
-Capacidade Recomendadamensa(|(pags/mês): 1000

"•7^-
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R$ 27,64

RS 64,98

RS 583,50

RS 802,61

RS 1.730,09

R$1.730,09

RS 2.808,61

RS 262,28

RS 2.912,67

—[i; -1
R$;3.139,21

jr.i

R$3;233,52
j

RS 3.651,87

RS3.954,81

f^tS 9,12,23

R$.N.2p4,78

RS 1:615,33
/i-

:/
R$'2.389,79
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RS 6.080,80

RS 17.544,60

RS 17.505,00

RS 24.078,30

RS 19.030,99

RS 12.110,63

R$16.851,66

RS 13.114,00

RS 87.380,10

RS 94.176,30

R$71.137,44

R$ 47.474,31

RS 19.774,05

R$31.926,05

RS 36.143,40

R$ 11.307,31

RS 16.728,53
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30 Impressora multifuncional laser mono SL-M2685 FW Und flO R$ 3.623,63 RS 36.238,30

31

32

Impressora multifuncional a laser, monocromática:
Padrão de Impressão Duplex (Frente e|Verso);
Resolução da Cópia (máxima) 600 x 600 dpi;
Tecnologia de Impressão Laser Eletrográfico;
MemóriaPadrão 32 MB; ' '
Velocidade Maxima em Preto 300 ppm;
Resolução (máxima) 2400 x 600 dpi; |
Resolução da Impressão Até 2400 X 600 dpi;
Capacidade da Bandeja de Papel Bandeja inferior com capacidade para ^50
folhas de papel; ; I
Capacidade de Impressão Duplex'(Frente e Verso);
Interface de Rede Embutida Wireless 802.11b/g/n, Ethernet.USB 2.0 de a ta
velocidade; '
Emulação PCLSe, PCLSc, PCL6 (PCLp(L.C|ass3.0);,BR-Script3;^
Volume Máximo de Ciclo Mensal Até 1^0.000 páginas por mês;. !
Aplicativo de Impressão para'DIsposit|vos.Mõveist AirPrint'"', Googie Clóud
Print™, Brother™ iPrint&SMn, Cortado VVorkpiacé, apd Wi-Fi Díréct®;
Cópia de Identidade (ID Gard);;,| {"j ^
Resolução de Cópia (m^lma) OpO x600 dpi;' J
Opções deCópia Orderi'adas,.N em 1Íl cópias múltiplas (até 99),lcópia'de
documentos de Identidade; " | |j ' -' I
Capacidade Máx. do Aiímentador<Automátiçp de Documentos (ADFjíAtr 35^_
páginas; ; j || ; rtx''tr
Velocidade da Cópiaeni Preto 30 com; . '.••"""O
Ampliação/Redução25%-4ÕÒ%;, _jj
Redução/Ampliação 25%:- 400%feníincfementos de''1.%;
Agrupamento de Cópias (2 eín 1j;,li(! ,
Tamanho do Vidro de ExposiçãqjA4;'« v4(W>' /\
Tipo de ScannerMesa plana colorídalcom alimentado^ automático dé .
documentos (ADF); h - ^ | || í f^V ( I „ l/l''_
Formatos deArquivo TIFF / BMR/ / Jf^G /;PDF / Secure PDF/.PNG /-XPS;
Resolução Máx. de Digitalização Interpolada Àté19200 x 19200dpi; '
Resolução de Digitalizado óptiçá 600 x;24j3b:,dpi;5^ —,—t—j|'- -

a

Visualização e Software'OCR Scansoft f^aperPort® SE withOÇR for
Windows® and Presto!® PageMana^^ lorMac®; '
Dígitaliza para Email, lmagem,-.OCR,'Arquivo,'^Microsoft® SharePoint®;
Modo Toner Save; |.. | jj . II
Consumo de Energia:Pr;intirig / Standy-by.7^Sleé|3 51pW,/i60W /j5;3W;'̂
Interfaces USB de alta velocidade, Ethemet,\Wirèléss'8(32.11b/ig/n;
Duplex: i- . t il I-. •
Compatibilidade com Dispositjvos Móveis AirF^rint\Google'C|oud Print,'Brothér'
iPrint&Scan, Cortado Wprkplaçe, vyi|Fi:bire(^;!!Í!:^
Cartucho de toner de rendimento pa3rão (aprçximádái^nte 2600 p^inas) - '/

- Garantia mínima de Olano:
OBS: Na proposta deve[ser informado omodelOie a marca da|lmpress(^ra
ofertada ^ ^ ^

TN2370; i,-.;!
Cartuchode toner de rendirriénto padrão (aproximadamente .1200 páginas)•
TN2340; j( - •
Unidade doCilindro com renditriento; aproximado.de 12.000 páginas eír'acordo^
comolSO/IEC 19752(èarti^Á4) -bR2340 ' '

k
L.

Li..

SCANNER DE MESA Epecificáções]; Sensor èm.iinha;CCD cq orido; PwélSj' ...
efetivos: 40.800 *56.16p.pixels a4800 ppp • , - | '' -j " .
Área de escaneamento pode ser restrita se a çohfigufação deVesolução for^
grande; Tamanho do documento: 2Í 6x"297 mm (Siõ"* 11,7 poL) tamanho A4 ou
carta americana Transparente: ^tira de filme de 35 mm:6 quadros de urna vez
slidesde 35 mm: até 4 slides de umavez; Resolução de escaneamentp: 4800
ppp (scan principal), 9600 ppp com Micro Step (sub scan); Resolução de salda;
50 a 6400, 9600 e 12800 ppp (50 a 6400 ppp em intervalos de 1 ppp);
imagem: 16 bits por pixel por còr interna 16 bits por pixel por cor exterrja
(máximo); Interface: Uma porta USB 2.0 Hí-speed; Fonte de luz: LED t"

Dados da

ranço.

TOTAL
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R$3.214,72

• /
;

]; •/

R$ 3.430,56

RS 32.147,20

RS 34.305,60

RS 754.186,95

Obs: As estimativas dé quantidade constituem mera pre rlsão dimensionada, e serve somente como referência
para elaboração da proposta não estando a CONTRA' ANTE obrigada a realizá-las em sua totalidade, não

er tipo de reparação e/ou indenização. Portanto, acabendo a CONTRATADA o direito de pleitear qualqt
CONTRATANTE se reservarão direito de, a seu critério, utilizar ou não as quantidades previstas.

www.saojoaodos
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP

3atos.ma.gov.br
65.665-000, São João dos Patos/MA
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Rubrica

1.2. O prazo! de vigência |da contratação é de até 12
documento equivalente, i ,

meses, contados do(a) assinatura do contrato ou

2. JUSTIFICATIVA EOBJETIVO DACONTRATAÇÃO

2.1. A aquisição de se faz necessária para melhoramento dos equipamentos, de informática utilizados em
diversas Secretarias doi Município, considerando o dei gaste naturai decorrente do uso diário destes
equipamentos e também pelo fato de alguns equipamentos se tornarem obsoletos tendo em vista os
constantes avanços na áreaj de informática, objet
atividades desenvolvidas.nestas Secretarias.

vando assim um melhor desempenho na realização das

2.2. Os suprimentos dejnformática-que, necessitam^ser-adquiridos-constitue^-itens^de-uecessidades básicas
para subsidiar opi^p furício lamento das diversas secretár a.do município de SãoUoão dos Pátos/MA

1

3. CLASSIFICAÇAOlDOS BENS COMUNS

a) O presente objèto^possu dispònibiiidàdè ho mercado próprio;-istoT"é, que'bjobjeto éstá disponível para
compra ou contratação a;qualquer momento;

! "1

l'Ml1i • - f >1 .• 1 ^ r • Bjl ' ''* i' "
b Possui padronização; pois são pre-detérminados os-a ributós essenciais: fdò^òbjéto, dé
uniforme, cujas características são invariáveis ou então;lsujeitas-a'díferenças rhínimas;* li !(jjl •. ^í' j"-'
c) Desnecessidade de peculiaridade.paVa.satisfaçã6:dàlAdiTiinlstraçâd,^òu se|a;rp,'̂ bem
necessidades comuns,: ríâo p'recisándo conter cafacterísticaVpecuilaresNpára atingirseus fins.

r-. j - I -
4. OBRIGAÇÕES,DACONTRÀTÀNTE ' «'' ''

brma objetiva e

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

!V
São obrigaçõesda Gontratante:-

.11.... UiL.A

11^- 4/^
• í ,

i'

as no[EdÍtaleseusj anexos;
iformidãde dos serviços recebidos

.. if-

recebeno objeto no prazo e condições estabelecK
li, . i ?. iiT—^\ni \f,

verificar, minuciosamente, sno prazoi fixado, a co

comum pois satisfaz

provisoriamente
com as especificações constantès''do.EdltáLé da-prbposta.
4.1.3.

K i - 'í (I ' '•< ^ -.11 t jr •objeto fornecidq,,para queseja:substltuí.^,\reparado,ouxomgido;
4.1.4. acompanhar e^fiscáilzar o^cumpfiménJp'dasròlxi^Ões;d^ontrat2
especialmente designado; I - ~ -r fi
4.1.5. efetuar,so pagamento-à Coritràtáda np-vllor cor

pará fihs.dé acèitação.eTecebimento definitivo;
t l" li V ^ "N- 'I • ^ " j t fiü ' I V - J

comunicar à Contratada,\bòr4esCritô,-sobre imperfeições,ifalhas bur^irfegularidades verificadas no
:í../.è'/ ítíiíi !

dã] através be comissão/servidor

s;siç}t4 '
respondente':ao for^neçimentp dp objeto, no prazo e

forma estabelecidos no Editale seus anexos;
ião responderá por Iquaisquér. compromissos

ÍL."
assumidos pela4.2. A Administração

terceiros, ainda pue-vincu
causado a terceiros em ' "

Contratada com

ados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano
decorrência deatoda Coniratadá 05, prepostos òu subordinados.

y
dé seus émprega(

f : V
" rt

Ji-fi—•5. OBRIGAÇÕESLDA CONTRATADA

5.1. AContratada'dev^e cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as dpspesas decorrentes' da boa e perfeita execução do
objeto e, ainda: , j
5.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condiç
no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da
5.1.2. respònsabilizar-se pelos vícios e danos decorrer
27, do Códigojde Defesa dp Consumidor (Lei ns 8.078, de
5.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas
com avarias ou defeitos;

v/ww.saojoaodos
Av.iGetúlio Vargas, 135, Centro - CEP

íes, conforme especificações, prazo e locai constantes
respectiva nota fiscal.
tes do objeto, de acordo com os artigos 12,13 e 17 a
1990);
no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto

}atos.ma.gov.br
65.665-000, Sâo João dos Patos/MA
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5.1.4.

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do pijazo previsto, com a devida comprovação;
5.1.5.

todas as

5.1.6.

comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da

6.

manter, durante ;todd a execução do contrato, erp compatibilidade com as obrigações assumidas,
citação;condições de habilitação e qualificação exigidas na i

indicar preposto para' representá-ia durante a execução do contrato.

DA SUBCONTRATAÇÂO

7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto lie tatório

7. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

7.1. Éadmissível.-a~'fúsaoj
sejam observados,~pela jriovaj pessoa

cisao ou

j ^

>ü incorporação da contratada com/em ^utrac.pessóajjurídica, desde que
jurídica tòdos'LOS.requisitos de habilitação.exigidos na licitação original;

sejam mantidasas demais cláusulas e condições.dòjcpntrato; não haja prejiiízo
e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

à:execução objeto pactuado

-1

8. DO CONTROLE ÉFISCALIZAÇÃO DA ÉXECUÇãÓ^
f '1 { J 'Úa» V • n r' || > li8.1. Nos termos do art; S^Lei n^i 8j666,'̂ .dê jjl993>--será^dgsjgnadó representante para acompanhar e

fiscalizar a entrega dos bens?anotando em-registro própriOjtòdas:as'ocorrênciasTelacionadas com a execução e
j i. • j ^ r- -iv.. . ^Jí,. rrT,'tU T j *determinando o que fpr|neçessário a regularização defalhas ou defeltps-dbserv^dos.', jL
8.2. Afiscalização de que trata este item não^exclüij.nem reduz ^r^espónsabiliãade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por|quajquer^Írrègulàridade^ áindafjque rèsu!tarjfe'̂ de [m ou vícios

9^"
I

redibitórios, e, na ocorrência desta, não implicarem corresRorisabilidade.dá Ad
j • Í| I V ' » f Dprepostos, de confprmidadeJcom-d-art.JO da.Lel.n^8.666, jle^l993. |̂jj j

8.3. Orepresentante daJAdrninisWaçlo"anotaradm|re^istro'pr*óprip todas
a execução do ^contrato, indicandp-dia,-rmês-e- ano,~be[n-como-^hljrne|dòs eventualmente
envolvidos, determinando |o qüel for/.necessário; à re^ulajizáçãoj dás falhasl.ou defeitos observados e
encaminhando os apPntamántbs a àutoridáde cõm"

dimpração oü de seus agentes e

ás ocorrênc as relacionadas com
1

9. DO PAGAMENTO

V' "" I
9.1. O pagamento será
da Nota Fiscal ou Fatura,

indicados pelo contratado;
9.1.1.

9.2.

•a;

e'alizadóTnb.prázò,máxlfnõ!de.
-st » ^ "V j>

através/dé' ^rdenrbancá/ia,-
, . . ' - /-

Os pagamentos decorrentes de despesas çujps'y<
do art. 24 da Lei 8.666^ de ||1993, deverão.ser efetuados r
da apresentação'dá Nota Fjscai, rios termos do artPõ^, §3

Considera-sé Ipcbírido " —^

das falhas4.ou defeitos
>' ' 11

jetehtd para-ás.prbvidências'cabíveis.

'ÚK/ê ítól
- - • ••

ate 30;(trinta)'dias| contados a partir do recebimento
para crédito^m banco; agencia e conta corrente

Ipres nãb ultrapasserpio/irhite de que trata o inciso II
o prazo de até'5 (ciricò)'dias úteis, contados da data
•, da Lei ns 8.666, dei993. | •-/

o recebimento da

contratante atestar a execuçãó do objeto do contrato.

9.3. ANota fiscal ou tjatura deverá-ser obrigatoriam ante acomparihadajdá cornpro^vação da regularidade
fiscal, constatada por melo de consulta on-line ao SICAF pu, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,

not fiscal ou fatura no irnpmemp^íem

pi
mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei ns 8.666, de

que o órgão

1993. , I I
9.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de I
tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instru
9.4. Havendo erro na| apresentação da Nota Fiscal
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesi
decorrente de penalidade imposta ou inadimplência.

-regularidade do fornecedor contratado, deverão ser
;ão Normativa ns 3, de 26 de abril de 2018.
ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,

, como, por exemplo, obrigação financeira pendente,
pagamento ficará spbrestado até que a Contratadadecorrente de penalidade imposta ou inadimplência, c pagamento ticara sporesiaao ate que a Lontrataoa

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.
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9.5. Será considerada data do pagamento o dia
pagamento. ' |

9.6. Antes de cada pagamento à contratada, será
das condições de habiiitação exigidas no editai.

9.7. Constatando-se, junto ao SiCAF, a situação de irreduiaridade 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. Oprazo poderá ser prorrogado juma ve!z, por iguai período; ácritério da contratante.
9.8. Previamente àemissão de nota de empenho ea(jada pagamento, aAdministração deverá reaiizar
consulta ao SiCAF para identifícar 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 no a'rt. 29, da Instrução Normativa ns 3, de 26 de abril de 2018.

em qu|9 constar como emitida a ordem bancária para

reaiizada consuita ao SiCAF.para verificar a manutenção

9.9. Não havendo regulajização ou-,sendo.-a.-defesa,<c onsiderada -improceciente,-.a-cpntratante deverá
réguiaridade fiscal/Quanto à|inadimplência dacomunicar aos órgãos, respónsáveís-pela fiscalização da

contratada, bem como quanto à existência.de.pagamento a
pertinentes e necêssáriosiparà garantir ó'recebimento de seusxréditos;
9.10. Persistindaa irregularidade, á contratante deverá adotar as medidas necessárias à
nos autos do processo administrativo correspondente,^assegurada àçohtratada|a]ampÍa.defesà^
9.11. Havend'p a efetiva execução da objeXo,-ós>pagar^ent^^^ sèrâo^reaiizadós/nòrrnaimente, até que se
decida pela rescisão do contrato, caso acontrataâlmãd/egi lárize sua sítuação,|úhtd ao SIGAfI

: ' í f • • 4 a?' i " ji • i9.11.1. Sera rescindido ocontrato em execução^ócm ajcpn :ratadgJnadirhpler|.te^npjSieAF, salvo por motivo de
economicidade, segurançayn'acipnai;ou ^tro de interesse, públicp^e^ait^reievâo^çia, devidamente justificado,
em qualquer caso,;péla rnáxi^ã autoridade da^contratante. - ^
9.12. Quando do'pa^rneijto/"será'efetuada»a retençãp'trÍbütáMa previsto naJegjsIação aplicável.
9.12.1.A Contratada regularmentetoptantk:pélo;Sim'pies^l^acionai; rios^erínosfcIaiLei Compiernentar n® 123, de

I "• 'J *1 \ \ l* ^ fli!' J2006, não sofrer^á aretenção tributária quanto aos ímpostosX.cÓmríbuições abrangidos por aquele regime. No
entanto, opagamento ilcará|condicipnado.à.apresentação de cbmpcoyãção, pprtmeio de documento oficiai, de
M..A ^ A 'tri .K* .s I AMM V— I Í'' l

ser efetuado, para queísejam acionados os meios

rescisão contratual
r"!

quefazjus aotratamento tributário favorecido previsto na referida Lei^Complementar.
. ... _ ~ " " ntratada nao lenna concomao, ae

.. financeira.devida pela Contratante,
entre adata do vencimentopTefetlyo.aâímjsiemento dã ârçelál'é5caiculadafmedíánte aaplicação da seguinte
fórmula: T | j (h'^^ííí *[)!•*' !'"

[• • I-
9-14. I
EM =IX NXVP, sendo: |
EM = Encargos rnoratórios;
N = Número de djas.ehtre a data prevista
VP =Valor da parcela a^ser ^aga.

. .'í r\ r-- - =. xw M—>-•

- ri.
para'o.pã"gamento.e'ardo.efetivo pagamento;

-.7 «f imíi-

I=índice de cornpensação fjnanceira :: 0,00016438, assimkpürádo: "il-í
• '^(TX)

blJ
365

.(6/100 i= 0,00016438

TX

10. DO REAJUSTE

=Percentual da taxaiánüai =6%í /
IN

10.1. Os preços são fixos e irreajustávels no pfazo de
das propostas.

um ano contado da,data limite para a apresentação

10.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato
I.

poderão sofrer reajuste após o interregno de um
obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anliaildade.
10.2. Nos reajustes'subisequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos
efeitos financeiros do último reajuste. |
10.3. No caso de iatraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à
CONTRATAD/{ a importância calculada pela última variai;io conhecida, liquidando a diferença correspondente

e mediante solicitação da contratada, os preços contratados
ano, aplicando-se o índice IPCA/iBGE exclusivamente para as

nuaiU
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tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATÂDA obrigada a apresentar memória de cálculo
referente ao reajustamento de preços do valor remanescente,
10.4. Nas aferições finais, oíndice utilizado para reajuste s^

sempre que este ocorrer.

rá, obrigatoriamente, o definitivo.
10.5. 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 aper determinado pela legislação então em vigor.
10.6. 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 (ermo aditivo.
10.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete Infração administrativa-nps.termos.da.Lei.ns 10,520,-de,2002, appntratada-^ue:
inexecutartotál òij parcialmente qualquer das.obrlgiiçõés assumidas em decorrência cia contratação;
ensejar oretárdámenío da execução do objeto; V * " "
falhar ou^fraudárfna elcecução dp contrato; .
comportàr-se de júodo. inidôneo;, "
cometer fraüdeifiscal; ' " "i:- r .j
Pela Inexecução; tola! ou parcial do -ob

^ . ' ' ' 1 II - . . -i

rif"

etoJ;déste contrato/"a ij^dministraçao
' >KSi i. .

pode aplicar à

! I

11.2.1. Advertência,vporifaltas leves,jssim-entendidasíáqu

a Contratante;

11.2.2. multa

inadimplida ^ i <i v- i 'v t
11.2.3. multa compensatória de\5% (cincõ"p^^cento)'s^bV&o válor^otaLdo cfotitrato, no

j .-i ji . f.v I [total do objeto; I - .a | ^4n([
11.2.4. em caso dé inexecução parclaira'mülta compensãiórja,"'np.mesmo percentual dò suoitem acima, será

ite; j;.. T|^ ^ Xj[V.
ilta moratóriá de l%\(urnypor-cènto) ipõr .dia
, atélo lirriite àe 15 (quinVe) dias; C J

aplicada de forrna pròpòrclonalà pàrigaçâo inadimplida;
corriólórgão^ientidadé ou-uniclacie administrativa

•ite,.pelo;.prazp^de ate dojs arros;-
os|.è^í!entidáàes 'cíàliUniãò com

descredenciamento no SICAF pelo^prázò.dè"a'têxincb anos;
^ V- >1 . VS". • "O- I) / tf ' r

11.2.6.1. ).,A Sanção de impedimento^de liçJtàne'Contrqtaf pjevjst^neste subiteni também é aplicável em
quaisquerdas hipóüses}previstas çombv"p7ràç5p.^^//ÍKtri 16.&:óesteTermo de Referência.
11.2.7. declaração dèj rniaoneldà^de/Mr^Ilcitàfpou^cpntratár/cbm^á Admihlstração>Pública, enquanto•f J- ÍI . . M y \ T J Asy !--»•. 1|( , T. /, .* t; i ^
perdurarem os r^otivps|determinantes dípunjçãojlou.até-qu.^^pròmpvidea,^^^ çerante aprópria
autoridade quejapllcou^á p'enálidade, que será."cóncedida se'mp^^que áCcjritriatada ressarcir aContratante
nplnc nrPÍiiÍ7nc'raiiçaririç* !l . | X/ - -- - íl .i!!): )! . 1

11.2.5. suspensão dê licitar] e irhpedimento de' contratar
pela qual aAdmliiistração Públicá-Vpèra^^eVíúa-concretame
11.2.6. impediiTientO: de l|cl^r&e^^contratar, com órgi

pnrtampntn nn^lCAF nplnínrà7n HpVtP rlnrn annçr

pelos prejuízos'causados;
11.3. As sanções previstas nos subitens 16.2.1, Í6.2.5, l6:2.6 e 16.2.7 poderãp'ser aplicadas à CONTRATADA
juntamente comj.ás de multa, descontando-a:dos pagamer tos aserem efetuadós.j. | y
11.4. Tambérriifiçàni sujpitas ,às? penalidades do art.-Sj/;
profissionais que^
11.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por pratica
quaisquer tributos;
11.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando afrjustrar ós objetivos da licitação;
11.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados. i {
11.5. A aplicação de qualquer das penalidades pre
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei ns
8.666, de 1993, esubsidiariamente aLei ns 9.784,|de 1999.
11.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Cc ntratante serão deduzidos dos valores a serem pagos.

^. V .1 •ilás^que^hâaacarrétern préjuízqsislgnlficativos para

de atrasOi^ríjustifjçadpi sobre ;p yalor da parcela
-h}'/-'

caso de Inexecução

i

o conseqüente

•è IVda Lei ns? 81666, de 1993, as empresas ou
tf .x'

r, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de

nstas realizar-se-á em processo administrativo que

ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos
Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão Inscritos na
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Contratante determine, amulta Leverá
<ul}rica

ser recolhida no pr^o máximo de 10 (dez) dias, a
contar da data do recebimento da comunicaçãoenviada pela autoridade competente.
11.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para coprir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a
União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
11.8. Aautoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração agravidade da conduta
do infrator, ocaráter eclucativo da pena, bem corno o daAo causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade. ' |
11.9. Se, durante o processo de aplicação c
administrativa tipificada pela Lei ns 12.846, de is
nacional ou estrangeira, cópias do processo adrninlstrajivo necessárias à apuração da responsabilidade da
empresa deve'rão ser [remetidas à autoridade competente, com despachoj fundamentado, para ciência e
decisão sobre a eventual instauração-de-investigação ..preliminar pu^r Processo. .Administrativo de

e penalidade, se houver indícios de prática de Infração
de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública

Responsabilização - PAR.
11.10. Aapuração é o julgamento das demais infrações administrativas nãp^jçonslderadas como ato lesivo à
Admlnlstração'Públlcain3Cipnal ou estrangeira nos termo i daTel ns 1Z846,
seu rito normal ria unidade

1 -5 i
11.11. O processamento

dejl? de agosto de 2013, seguirão
II •, 1! Iadministrativa. |

dò PAR não interfe re no
,'.V

ato lesivo cometido porpessoa jurídica, còm buser^á-jja^r
11.12. As penalidades serjão.obrlgatoriám^te°.reglstrad is;no'SÍCÁF:)

12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIÒS.
' : i >1 • •

»eguimènto regula
específicos paraiápuraçãojtla.ocorrência de danos^é^pfej JÍzbs3^Administra|̂ ãoíPúbllca F,ederal resultantes de

dós processos

tlçlpaçãode agente; públiçoi
Mi

:v. t

-í"r
II Sr-A

administrativos

Édispensada àce^lficaçãp cle dotação orçameritária^nos processos|IÍçitatórlos para registro de preços,
. i. " 6serlnforr^ comprai!A"emissão da nota de

Prefeitura,.dèventío;'constar nb mesmo número do
X J • • t. liví l! «

nos termos do art. 15 da lei Federal ns. 8.666/93, jdevend
empenho ficará-a cargo cío Setor-de.Contablildade da
Processo Licitatório oulnúmero dò'Contrato, anéxandò"á cópia aoPfocesso Administrativo de Licitação. OSetor

I "• '3 f| I í L i-l. — !f m; ' " }de Compras solicitará ao Setor dé Contabilidade,la^emlssro-lJá npta-déTeseijva^d.e dotação orçamentária, bem
como, anota de;empenho|pue deWrá conter aautorizaçl 6doprdènador dê despesas. ' '

^ - - • - -
.•s
'vi

vLA V Í
SãóJoãb-dós Patos MA, 19 dê nóvêmbrojde 20211-

...V ícarb^Kalro^Tavaris dos:Sârítos^
\ '•.7 1

epto.-dè ComprasDiretor^daPé^artarr

ci-
iés|̂ a|Raflégl |/Líí;|̂ a Sousa

táfla MuhlcIpal^è Assistência Soda
Portarila QlÒ/2021

Secr(

Kairo C

Secretár

Portà

Marianna Lyra

Secretária

Port

P

)Ousa Corrêa

ínlélpal de Saúde
ns 209/2021

s Teixeira

ucação

aria ns )02/2021
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