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1.1. Registro de Preços para o fornecimento sob demanda de Materiais de Limpeza e Higiene, visando

atender as necessidades das diversas secretarias do Município de São João dos Patos/MA.

ITENS DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. V. UNIT. V. TOTAL

1 AGIDO MURIÁTICO 1000 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES.. CAIXA 270 RS 61,18 RS 16.518,60

2
ÁGUA SANITÁRIA MULTIUSO EMBALAGEM OE 1000 ML, COM 12
UNIDADES..

CAIXA 1500 RS46,76 RS70.140,00

3 ÁLCOOL 92,8 DE 1000 ML, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. CAIXA 900 RS95,85 RS86.265,00

4
ÁLCOOL EM GEL PERFUMADO, CONDICIONADO EM FRASCO DE 500'
ML. Especificação :iacrado em caixa com 12 unidades

CAIXA iooo RS 108,16 RS108.160,00

5 BACIA DE PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA 34 LITROS,. UNIDADE -140" . RS24,92 RS3.488,80

6 BACIA DE PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA 50LITROS _ . UNIDADE 140 RS !43,60 RS6.104,00

7 BACIA DE PLÁSTICO MÉDIO COM CAPACIDADE PARA 80 LITROS:, • -..UNIDADE ,80 RS36,59 RS 2.927,20

8
BALDE DE PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL COM CAPACIDADE PARA
15 LITROS.,

' UNIDADE , ^80 - RS 11,43 RS914,40

9
BALDE DE PLÁSTICO COM TAMPA, COM CAPACIDADE PARA 20
LITROS., . • " UNIDÁDE'"' RS 16,56 RS 1.324,80

10
BALDE DE PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA ECOM CAPACIDADE
PARA 60 LITROS.,

' i /.•

UNIDADE; 80 RS69,95 RS5.596,00

11

BALDE DE PLÁSTICO TRANSLÚCIDO, MATERIAL VIRGEM, COM AL^
DE PLÁSTICO, GRADUADO,Especlficáçâo : Balde de Plástico
translúcido, matériai virgem, com alça de plástico; graduado; com'
bico e capacidade para 8 litros.

1

unidade; ' 80 R$15,24 RS1.219,20

12

CESTO DE PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA COM CAPACIDADE
PARA 200 LITROS,.Especificação : Cesto de Plástico resistente, com
tampa com capacidade para 200 litros

UNIDADE 60 RS 164,14 RS9.848,40

13

CESTO DE PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA ECOM CAPACIDADE
PARA 100 LITROS.EspecIficação : Cesto de'plástico resistente, com
tampa e com capacidade para 100 litros.

UNIDADE- 60 RS 91,79 RS 5.507,40

14

CESTO DE PLÁSTICO RESISTENTE, CÒM TAMPA ÉCOM CAPACIDADE"
PARA 60 LITROS.;EspecIflcação : Cesto de-plástico resistente; com
tampa e com capacidade para;60 litros.

UNIDADE 60 R$48,49 RS2.909,40

15

COADOR PARA CAFÉ, COM CABO DE MADEIRA E BASE DE TECIDO
100% ALGODÃO NO TAMANHO G. Especificação : Coador pára
café, com cabo de madeira e base de tecido 100%.algodão no
tamanho grande.

UNIDADE 80

ç

RS 11,23 RS898,40

16

CREOLINA COM AÇÃO BACTERIANA, ANTISSÉPTICA E GERMICIDA
DE 500 ML. CAIXA COM 12 UEspecificação : Creolina com ação
bacteriana, antisséptica e germicida de 500 ml. Caixa com 12
unidades

CAIXA 120 R$111,16 RS 13.339,20

17 DESINFETANTE E BACTERICIDA DE 1000 ML UNIDADE 11500 RS6,48 RS 74.520,00

18

DESINFETANTE E LIMPADOR DE USO GERAL CONCENTRADO, EM

EMBALAGEM 2 LITROS COM BIC.Especificação : Desinfetante e
limpador de uso geral concentrado, em embalagem 2 litros com
bico dosador diluído 1: 100. acompanhado de acessórios (1
mangueira 490mm, 1 mangueira 790mm 1 braçadeira e bocal de
conexão para torneira

UNIDADE 1300 RS 13,58 RS 17.654,00
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19 DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSSOL TIPO SPRAY 400 ML UNIDADE 600 R$ 16,83 RS 10.098,00

20

DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500 ML. CAIXA COM 24
UNIDADES.Especificação : Detergente líquido neutro 500 ml. Caixa
com 24 unidades.

CAIXA 2200 RS51,69 RS 113.718,00

21

ESCOVÃO MULTIUSO COM BASE EM PLÁSTICO E CERDAS EM
MATERIAL SINTÉTICO.-Especlficação : Escovão Multiuso com base
em plástico e cerdas em material sintético e resistente

UNIDADE 60 R$ 11,01 RS660,60

22
ESPANADOR COM CABO DE MADEIRA,.Especificação : Espanador
com cabo de madeira

UNIDADE 140 RS39,47 RS 5.525,80

23

ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE DE POLIURETANO COM

FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA NO,Especificação : Esponja para
limpeza, dupla face de poliuretano com fibra sintética abrasjva no
formato retangular. Caixacom 60 unidades.

CAIXA 260 RS67,90 RS17.654,00

24

FLANELA 100% ALGODÃO MEDINDO 0,40XO,60CM. NA CQR
AMARELA. PACOTE COM 12 UNIDADE,Especificação : Flanela.100%
algodão medindo 0;40x0,60cm. Na cor amarela. Pacote com 12
unidades

PACOTE .240 RS39,03 RS9.367,20

25
FÓSFORO, FARDO COM 20 PACOTES..Especificaçâo : Fósforo, fardò-
com 20 pacotes.

FARDO 120 RS42,86
\

RS 5.143,20

26
INSETICIDA AEROSSOL, CAIXA COM 12 UNIDADES.EspecifIcação
inseticida aerossol, caixa com 12 unidades.

"CÀÍXA 140.^ RS101,07 RS 14.149,80

27

LÃ EM AÇO, MULTIUSO, COM FIOS "FINÍSSIMOS. EMARANHADOS,
FARDO COM 14PACOTES, ÇÁD;Especifiçaçâo : Lã em aço, multiuso,
com fios finíssimos emaranhados, fardo com 14 pacotes, .cada
pacote com 08 unidades. Embalagem dè 60g.

FARDO7' 7 300

• i

RS21,17

i
J

RS 6.351,00

28 LIMPAALUMÍNIO 500 ML UNIDADE " ii 900 RS4,22 RS3.798,00

29
LIMPA VIDRO LÍQUIDO, FRASCO COM 500 ML.;Especificaçâo :
Limpa vidro líquido, frasco com 500 ml.

• i

-.UNIDADE" ' 300 RS 9,14
i

RS2.742,00

30

LIMPADOR DE USO GERAL PARALIMPEZA PESADA CONCENTRADO,

EM EMBALAGEM 2 LITROS COMEspeçificaçâo : Limpador de uso
geral para limpeza peada concentrado, em embalagem 2 litros com
bico dosador diluição 1: 150 acompanhado de acessórios (1
mangueira 490mrrí l mangueira 79Ónim,,i.braçadeira el bocal de
conexão para torneira), ^ .7 . ' 7"

• 3

' ünídade'
y

i

•''cl'3Ò0 RS 13,05

1
1

RS 3.915,00

31 LIXEIRA TELADO EM PLÁSTICO COM CAPACIDADE DE 9 LITROS ~ -UNIDADE 300 RS8,36 RS2.508,00

32 LUVA EMBORRACHADAE FORRADA, NOS TAMANHO P/M/G ' ' ' - ^PAR 140 RS13,96 RS1.954,40

33
PÁ PARA LIXO EM ZINCO, COM CABO DE MADEIRA..Especlficação :
Pá para lixo em zinco, com cabo de madeira.

UNIDADE 140 RS Í3,36 RS 1.870,40

34

PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA, POROSO MEDINDO: 60X70, TIPO
SACO DE AÇÚCAR.,Especificação : Pano de chão para limpeza,
poroso medindo: 60x70, tipo saco de açúcar.

UNIDADE 1200 RS5,77 RS 6.924,00

35 PANO DE PRATO.,EspécificàçãòPano de prato UNIDADE 600 RS7,29 RS4.374,00

36

PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA SEM PERFUME, FARDO COM 64
ROLOS DE 30 METROS.,Especificaçâo : Papel higiênico, folha dupla
sem perfume, fardo com 64 rolos de 30 metros.

FARDO 1200 RS102,43 RS 122.916,00
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37

PAPEL TOALHA INTERFOLHADO IDEAL PARA DISPENSER DE PAPEL

TOALHA,Especificação : Papel Toalha Interfolhado ideal para
dispenser de papel toalha, próprio para secar as mãos, o papel
interfclha, possui alto grau de alvura, não deixando resíduos nas
mãos, alto poder de absorção, é gofrado, e macio, proporcionando
conforto até para os usuários mais exigentes, com 2 folhas é
possível secar as mãos, o que ajuda na redução de custos e
aumenta o controle do consumo.100% celulose conteúdo 1000

folhas, MEDIDAS: 20cm de comprimento x 21cm de largura. Fardos

FARDO 500 RS52,82 RS26.410,00

38

PEDRA SANITÁRIA 30 GR, TIPO PASTILHA
ARREDONDADA.,Especificação : Pedra sanitária 30 gr, tipo pastilha
arredondada.

UNIDADE 2800 RS 1,27 RS3.556,00

39
RODO PLÁSTICO DE 30 CM, COM CABO DE MADEiRA.,EspecificaçâO
: Rodo plástico de 30 cm, com cabo de madeira.

UNIDADE 300 RS 10,62 RS3.186,00

40

SABÃO EM ^BARRA 200 GR. CAIXA COM 50
UNIDADES.,Especihcação : Sabão em barra 200 Gr. Caixa com 50
unidades.

CAIXA 240'

j

RS81,45
1

RS19.548,00

41 SABÃO EM PÓ EM PACOTES DE 500GR. . PACOTE 6800 RS7,05 RS47.940,00

42 SABONETEEM BARRA DE90 GR, -UNIDADE 800 RS 2,35 RS 1.880,00

43

SACO PARA LIXO 100 LITROS, PACOTE COM 25-PACOTES DE 05-

UNIDADES CADA.,ÈspecIficaçâòTSaco para lixo 100 litros,-pacote
com 25 pacotes de 05 unidades cada.

-FARDO..-; :>120Ò"';
• • V '

j
RS ,87,52 RS 105.024,00

44

SACO PARA LIXO 30 LITROS, PACOTE COM 25 PACOTES DE 10

UNIDADES CADA.,EspecIficação : Saco para lixo 30 litros, pacote
com 25 pacotes de 10 unidades cada.

FARDO

t

1200 RS58,34 RS 70.008,00

45

SACO PARA LIXO 50 LITROS, PACOTE COM 25 UNIDADES DE 10

UNIDADES CADA.,Especificação : Saco para lixo 50 litros, pacote
com 25 unidades de 10 unidades cada.

• FARDO 1200 RS 43,63 RS52.356,00

46
SODA CAUSTiCA EMBALAGEM DE 1 KG., Especificação : Soda
caustica embalagem de 1 kg.

UNIDADE 240 RS 24,39 RS 5.853,60

47 TOALHA DE MÃO., Especificação :TÒalha.de rnâo. / UNIDADEr' V ' 'l40 RS14,63 RS2.048,20

48
VASSOURA DE NYLON COM CABO-DE MADEIRA,, Especificação
Vassoura de nyloh com cabo de madeira; "

' UNIDADE 200
i

RS9,89 RS 1.978,00

49
VASSOURA DE PALHA, COM CABO DE MADEIRA.. Especificação.:
Vassoura de palha, com cabo de madeira..

- UNfDADÈ.
\ ' i '

200 RS13,82
í

RS2.764,00

50
VASSOURA DE P|AÇAVA COM CABO DE MADEIRA;.EspècIficação
Vassoura de piaçava com cabo de madeira

UNÍDADE 200 RS13,06 RS2.612,00

51

VASSOURINHA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO COM CABO EM

PLÁSTICO ESUPORTE; Especificação : Vassourinha para limpeza de
banheiro com cabo em plástico e suporte

UNIDADE 80

!

RS'l0,30 RS824,00

52

SACO PARA LIXO HOSPITAUR CAP. (100) LITROS, DE ALTA
RESISTÊNCIA, FD COM 100 UND. Especificação : Saco para lixo
Hospitalar cap. (100) litros, de alta resistência, FD com 100 und

FARDO 500- RS 99,74 RS49.870,00

53

SACO PARA LIXO HOSPITALAR CAP. (50) LITROS, DE ALTA
RESISTÊNCIA, FD COM 100 UND, Especificação : Saco para lixo
Hospitalar cap. (50) litros, de alta resistência, FD com 100 und

FARDO 500 RS 66,10 RS33.050,00

54

SACO PARA LIXO HOSPITALAR CAP. (30) LITROS, DE ALTA
RESISTÊNCIA, FD COM 100 UND, Especificação : Saco para lixo
Hospitalar cap. (30) litros, de alta resistência, FDcom 100 und

FARDO 500 RS 25,32 RS12.660,00

TOTAL RS 1.202.572,00

Obs: As estimativas de quantidade constituem mera previsão dimensionada, e serve somente como referência
para elaboração da proposta não estando a CONTRATANTE obrigada a realizá-las em sua totalidade, não
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cabendo a CONTRATADA o direito de pleitear qualquer tipo de reparação e/ou indenização. Portanto, a
CONTRATANTE se reserva ao direito de, a seu critério, utilizar ou não as quantidades previstas.

1.2. O prazo de vigência da contratação é de até 12 meses, contados do(a} assinatura do contrato ou
documento equivalente.

2. JUSTIFICATIVA EOBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A presente solicitação se dá pela aquisição de material de limpeza, higiene e descartáveis necessários para
reposição do estoque do Almoxarifado com a finalidade de suprir as necessidades constantes de asseio e
salubridade das dependências desta secretaria, proporcionando assim a continuidade e a ampliação na
prestação dos serviços públicos.

2.2. AContratante.sé reserva o direito de solicitar, sempre que julgar necessário, a comprovação dos valores
vigentes dos preços dos bens contratados, na data de emissão das faturas. - '

\

2.3. Solicita-se a aquisição amparada por pregão, a qual permite a esta administração realizaV suas aquisições
em consonância com as demandas, além de se conseguir melhores condições para aquisição através do
procedimento licitatório realizado com maior núrnéro'cle'lhteréssados na comercialização dos produtos, ondea
aquisição dos itens é de suma .Importância pára mantér es\á 'ádrninjstração na execução dè suas atividades
durante o exercício de 2021'. . - " • ' . -"Tr- (

2.4. Justifica-se;a adoção dá-liçitaçãò na modalidade pelo Sistema dê Régistfp de Preços, por estar evidenciada
a necessidade de contratações freqüentes por s~e tratar-de um objeto',cuja natureza hão possibilita definir
previamente o quantitativo demandado durante a vigência do contrato/bem como a poissibilidade de se
realizar a licitação independentehiente de prévia indicação .orçamentaria, agilizàndo-se o processo de
aquisição. • i

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS : ~ r

a) O presente objeto possui disponibilidade no mercado próprio, isto é,.'que o objeto está disponível para
compra ou contratação a qualquer momerito;. - • •/ '

b) Possui padronização, pois são!'pré:determinadòsrós atributos'êsséncipis do objeto, dé forma objetiva e
uniforme, cujas características são invariáveis ou então,'sujeitas à diferenças mínimas; '

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

i

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE /

4.1. São obrjgações da Contratante:
4.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;'
4.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente
com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento defínitivo;
4.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
4.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor
especialmente designado;
4.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e
forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

4.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos 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.
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5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do
objeto e, ainda:

5.1.1. 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.
5.1.2. 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);
5.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto
com avarias ou defeitos;

5.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo dê 24 (vinte e quatro)"hòras q*ue a"htecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
5.1.5. manter, durante toda* a execução dp contrato, em compatibilidade com; as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
5.1.6. indicar preppsto para representá-la durante a execução do contrato.

6. DA SUBÇONTRATAÇÃO . . - í

7.1 Não será admitida asubcontratação dp objeto liçitatóriò. ' "j' .. 7.; |

7. DA ALTERAÇÃO SUBJCTIVA i -

7.1. Éadmissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada còm/ém outra pessoa jurídica, desde que
sejam observados pelã nova pessoa jurídica todos os requisitos dé habilitação exigidos na jicitação originai;
sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não hajà prejüízo à execução da objeto pactuado
e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contraio.."

8. DO CONTROLE EFISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO |

8.1. Nos termos dp art.'67- Lei ns 8;666, de 1993, serávdesignadó/reçrwentante para acompanhar e
fiscalizar a entrega dos bens, anotandò emregistro próprio.todás a"s pcorrências' relacionadas com a execução e
determinando oque for necessárlo-à:'regularização;"de falhas püdefeltdsobservados. j
8.2. Afiscalização de que trata este item não exclui hêm:reduz.a re^pnsabliidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregulafjdade, ainda qüe; resuItànTe de imperfeições técnicas ou vícios
redibitórlos, e, ná ocorrênciadesta, não implica em corresponsabilidade da Adrhinistração ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8'.666, de 1993.
8.3. O representante da Administração ariotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos. funcionários eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.-

. • -4*' "

9. DO PAGAMENTO

9.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento
da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente
indicados pelo contratado.
9.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso lí
do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data
da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5®, § 39, da Lei ns 8.666, de 1993.
9.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão
contratante atestar a execução do objeto do contrato.
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9.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade
físcai, constatada por meio de consulta on-line ao SiCAF 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.

9.3.1. Constatando-se, junto ao SiCAF, 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.
9.4. 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 imposta 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.
9.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
9.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção
das condições de habilitação exigidas no editai. ;
9.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua
notificação, por éscrito,.para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, ho mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderá ser prórrogado.uma vez, por igual período, a critério dá contratante.
9.8. Previarriente à emissão de nota de eni^énhd é.á-cáda;pagamento, a Administração deverá realizar
consulta ao SiCAF para identificar pdssfvel-suspensãó temporária de, participação em licitação, no âmbito do
órgão ou entidade, ,proibição:de^cpntratár com o Poder PÜbiícò; bem como-ocorrências impeditivas indiretas,
observado odisposto no árt. 29,-da Instrução Normàtiva n2 3,:de"26'.de abril.de 20lá !
9.9. Não havendo reguiarização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pèià fiscalização '̂ dá reguiaridadè fiscaí quanto à inadimplência da
contratada, bem cpmò quanto à existência de pagamento a.ser efetuado;' para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos." •
9.10. Persistindo a írreguiaridàdè,.a contratante deverá adotar, asmedidas necessárias à rescisão contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
9.11. Havendo a efetiva execução do objeto, ds pagamentos serão realizados normalmente, até que se
decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SiCAF;
9.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SiCAF, salvo por motivo de
economicidade, segurança nacional pu outro de interesse púbíicp de alta jele.vânçia, devidarnente justificado,
em qualquercaso,pela máxima autoridadeda contratante.. *" "" ' ' ' • ;
9.12. Quando dó pagamento, sérá efetuada'a retenção tributária prevista najegisiação aplicável.
9.12.1.A Contratada regularmente optahte peio Simples Nacional, nòs'termos da Lei Complementar ns 123, de
2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentaçãp-dé c^rnprovação, por rrieio de documento oficiai, de
quefazjusao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. í
9.13. Nos casos de eventuais atrasps de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionadP que^a taxa de compensação financeira devida pela Contratante,
entre a data do vencimento e o efetivo adimpiemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte
fórmula:

9.14.

EM = ixNxVP, sendo:

EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
i = índice de compensação financeira =0,00016438, assim apurado:

(6/100) 1=0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

365

i = (TX)
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10. DO REAJUSTE

10.1. Os preços são fixos e irreajustáveís no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação
das propostas.
10.1.1. 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 anualidade.
10.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos
efeitos financeiros do último reajuste.
10.3. 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 reajustarnentò de "preçoldo valor remanescente, sempre que este ocorrer.
10.4. Nas aferições fínais, o índice utilizado para reajuste será, 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, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
10.6. 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.
10.7. O reajuste será realizado por ãpostilamênto.."

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS " : j

11.1. Cometeinfração administrativa nos termos da Lei ns 10.52Ò,'de 2002,aiCóntratada que:
11.1.1. inexecutar totalou parcialmente qualquer dásobrigações assumidas em decorrência da contratação;
11.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;.' '
11.1.3. falhar ouTraudar na execução do contrato; • ^ !
11.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
11.1.5. cometer fraude fiscal; ' - - • ' • ^
11.2. Pela ihexecuçlo totái oú parcial do objeto deste; contrato): ,a Administração! pode aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções: • :

11.2.1. Advertência, por faltas leves, assirh entendidas aquelas que'nãó''acàrrètem prejuízos significativos para
a Contratante; • '
11.2.2. multa moratória de 1% (um por cento); por dia de atraso' injustificado sobre o yalor da parcela
inadimplida, até o limite de 15 (quinze).dias;
11.2.3. multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valòntòtal do contrato, no caso de inexecuçâo
total do objeto; ) ' ' |
11.2.4. em caso de inexecuçâo parcial, a multa compensatória, no mesmo percéntuai do subitem acima, será
aplicada deforma proporcional à obrigação tnadimplida;
11.2.5. suspensão, de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;-'
11.2.6. impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União.-com o conseqüente
descredenciamento no-SlCAF pelo prazo de até cinco anos;

11.2.6.1. 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.
11.2.7. declaração de inidoneidade 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;
11.3. As sanções previstas nos subitens 16.2.1,16.2.5,16.2.6 e 16.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA
juntamente com as de muita, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
11.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, ill e IV da Lei n^ 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:
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11.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar; por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
11.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
11.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
11.5. 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 subsidlariamente a Lei ns 9.784, de 1999.

11.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos,
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.
11.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a
contar da data do recebimentò dà comunicação e"hviada"pêlaa'utbndacié"compitentè.'.' ~ ~ '
11.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causadospela conduta do licitante, a
União ou Entidade poderá cobraro valorremanescente judicialmente, conforme artigo 419.do| Código Civil.
11.8. 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 princípioda
proporcionalidade.
11.9. Se, durante o processo de aplicação dè' penalidade,, se houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei ns 12.846,.dè is de agosto de 2013,. como ato lesivo à administração pública
nacional ou estrangeira, cópias do processo admínistrativo-nèçessárias à.apuração da responsabilidade da
empresa deverão ser remetidas à autoridade competente,' cbm. despachofundamentado, para ciência e
decisão sobre ' a eventual-Instauração de investigação preliminar/pu-Processo Administrativo de
Responsabilização -PAR. ' \
11.10. Aapuração e o julgarnentò das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à
Administração Pública haciohai ou,estrangeira nos termoida-Lei.nsT2.846,'de is de agosto de 2013, seguirão
seu rito normal na unidade administrativa.

11.11. O processamento do PAR não interfere no .seguÍmento_regüiár dos processos administrativos
específicos para-apuração da ocorrência de danos e prejuízos à'Administração Pública Federal resultantes de
ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com-ou sem a participação de agente público. j
11.12. As penalidades serãó.dbrigàtoriamente.registradas rio^SICÂF. |

12. ESTIMATIVA DE PREÇOS EPREÇQS REFERÈNCIAIS. .y j / -

12.1 Ocusto estimado da contratação é de R$ li:20ÍZ.572;Ò0 (Üm m1ÍHãò, duzentos e dóís mil, quinhentos e
setenta e dois reais). - -

13. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. !
Édispensada a certificação de dotação orçamentária nosprocessos licltatórlos para registro de preços,

nos termos do art. 15 da Lei Federal n2.8.666/93, devendo ser Informada no ato compra. Aemissão da nota de
empenho ficará a cargo do Setor de Contábllldade da Prefeitura, devendo constar no mesmo número do
Processo Licitatório ou número do Contrato, anexando a cópia ao Processo Administràtivolde Licitação. OSetor
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.

São João dos Patos-MA, 29 de novembro de 2021

ícaro Kaíro Tavaris dos Santos

Diretor do Departamento de Compras
bsyk I

Secretária l\/ranicipal de Assislfêncía Social
Portaria n® 010/2021

^ssykã Raflégía tlmaj^ousa
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