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1.1 Registro de Preços para eventual prestação de serviços de recarga de tonners de impressora em geral para

atender as demandas das diversas Secretarias e Fundos do Município de São João dos Patos/MA.

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. V. UNIT. V. TOTAL

1
Serviço de recarga de toner de impressora a laser de
todos os modeios.

Serviço 1350 R$ 139,56 R$ 188.406,00

2
Serviço de recarga de cartuchos de impressora a jato
de tinta de todos os modelos

Serviço 250 RS 73,34; RS 18.335,00

TOTAL RS206.741,00

1.2 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 cabendo a CONTRATADA o direito de pleitear-quaiqüef tipo de reparação e/ou indenização. Portanto, a
CONTRATANTE se reserva ao direito de, a seu critério, utilizar qu nãp as quantidades previstas.

1.1.1. Estimativas

participante(s);
de c6hsu'mò\ individualizadas,,'do órgãogerenciador', e órgãò(s) e entidade(s}

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 DÁ CONTRATAÇÃO

2.1. A aquisição de recargas.e-tornér'é imprescindível à Prefeiturá''Munlclpal de São João dos Patos/MA,
para suprir às necessidades internas, bem còmb para dar atendiménto;.'deTorma satisfatória, às constantes
demandas dos setores/gabinetes dessa unidade gestora) na -ôb^enção de resolver |demandas para o
desenvolvimento das atividades diárias,-'haja vista-^qúe~'oS':rhatéríáiS'elénçados encontram-se na condição de
esgotados no estoque dessa repartição')!.'.y • - j
2.2. Solicita-se a aquisição arnparacla'-por-prégão,''.a -qual .^permite a esta. administração realizar suas
aquisições em consonânciacom as demandas, além de sé conseguir melhores condições para aquisiçãoatravés
do procedimento licitatório realizado com maior número de interessados na execução dos serviços, onde a
aquisição dos itens é de suma importância para manter esta administração na execução de suas atividades
durante o exercício de,2021.

2.3. Justifíca-sê a adoção da licitação ha modalidade pelo Sistema de Registro de Preços, por estar
evidenciada a necessidade de contratações freqüentes por se tratar de um objeto 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, agilizando-se o processo de
aquisição.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

a] O presente objeto possui disponibilidade no mercado próprio, isto é, que o objeto está 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 invariáveis ou então, sujeitas a diferenças mínimas;
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c) Desnecessidade de peculiaridade para satisfação da Administração, ou seja, o bem é comum pois satisfaz
necessidades comuns, não precisando conter características pecuiíares para atingir seus fins.

4. ENTREGA ECRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

4.1. O prazo de execução dos serviços é de 05 dias, contados do(a) emissão da Ordem de Serviços, em
remessa parcelada.
4.2. Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 03 (três) dias, pelo(a) responsável peio
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
4.3. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 03 (três) días, a
contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
4.4. Os serviços serão recebidos dèfinítivafhente nó prazo de 03 (três) dias," contados do recebimento
provisório, após a .verificação' da, qualidade da execução e conseqüente aceitação mediante termo
circunstanciado. i

i

4.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem'anterior não ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-á comoreailzada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
4.5. O recebimento provisório ou definitivo do. objetp-nã^ exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução, do^ícohtrãtq..-^""" ^ |

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE :

5.1. São obrigações da Contratante: - •• •; r
5.1.1. recebero objeto no prazo e condições estabelecidasno EditaTê'seu's anexos; j
5.1.2. verificar minuciosamente, nó prazo fixado, a conformidade ida/execução recebidos provisoriamente
com as especificações cpnstantes do Edital e da proposta, pàrajns dé'açeitaçãd e recebimento definitivo;
5.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre jmperfei^es, .falhas ou irreguiaridádes verificadas no
objeto prestado, para que seja substituído, reparado ou corrigido;.
5.1.4. acompanhar e fiscalizar o.cumprimánto das obrigações da Contràtada, através de comissão/servidor
especialmente designado; ''-7" '' "•
5.1.5. efetuar o pagamento à Coritrãtada:no valor correspondenteV'prestação do objetò, no prazo e forma
estabelecidos no Editai eseus anexos;. \ j
5.2. A Administração hão resporídérá'por quaisqueV-comprqrhissòs assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à èxécução;dp''pfesente''t^mp^dè Cc^ntrato, bem comolpor qualquer dano
causado a terceiros emdecorrência de ãto 'da Çont'ratàda;-de:se'Ü5 empregados, prepostos ou subordinados.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. 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..é perfeita execução do
objeto e, ainda: ' - — -
6.1.1. Executar os serviços do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e locai
constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão
as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
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;
6.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
6.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
6.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
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7. DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

8.1. Éadmissível 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.

9. DO CONTROLE EFISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

9.1. Nos termos .dò art. 67 Lei ns 8.666, de 1993, será designado representante pjara acompanhar e
fiscalizar a execução dòs. serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos.observados.
9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por. qualquer irregularidade, aínda-.;que,.resCiltante de Imperfeições jtécnicas ou vícios
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica errí cqfr^pohsabil]dade'da Administração ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art.70 da Lei n5 8.666, dèÍ993:r • , ..
9.3. Orepresentante dáAdministração^anotaráiemíregistrb próprio tódãíàs^.òcorrênciás relacionadas com
a execução do contrato; indicando dia;-mês e ano, bem comq.:o\fhòmV'tÍós .funcionários eventualmente
envolvidos, determinando ó que .for necessário à regu|arizaçãq.vdas'̂ fòlhas ou. defeitos observados e
encaminhando os apontamentos.à autoridade competente.para as providências cabíveis. |

10. DO PAGAMENTO

FOLHA
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10.1. O pagamento será realizadò .no prazb rháximo dè até 30 (trinta) diás, contados a partir do recebimento
** " *'is ' H

da Nota Fiscal ou Fatura, atrávés dè qfdèm bancária,, pará;credito/em banco, agência e conta corrente
indicados pelo contratado. ' '
10.1.1. Os pagamentos decorrentes.dè dèspèsás cujos valores não ültràpássenh o]lmitede<que trata o inciso 11
do art. 24 da Lei 8!666; de 1993, devérão'̂ ser efetua.dos ho:prazo'|íé;atéy5-'íèinco) dias úteis, contados da data
da apresentação dá Nota Fiscal, nos tèTmpsJdò.art.r55, '§j3?j^da Lei ri Í993. •;
10.2. Considera-se ocofridó o recebimento-da' nota fiscal^óii ffatura no mòmentoi em que o órgão
contratante atestar a execução do objeto dò .contrato; ' . • .. ' " .
10.3. A Nota Fiscal ou-Fãtura deverá ser obrigatoriamente acornpanhada da comprovação da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta òh-line ao CADASTRO MUNICIPAL oü, ná ímpqssibíjidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sítios elétrônicos oficiais pü à documentação mencionada no art. 29
da Lei ns 8.666, de 1993: - - ' /
10.3.1. Constatan(lò-se,-junto. ao CADASTRO MUNICIPAL, aí.sitüação dè irfègularidade do fornecedor
contratado, deverão ser tomadas-as providências previstas no do art. 31-da Instrução Normativa nS 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 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.
10.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.

10.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao CADASTRO MUNICIPAL para
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
10.7. Constatando-se, junto ao CADASTRO MUNICIPAL, a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou,
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no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo 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 CADASTRO MUNICIPAL 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 no art. 29, da Instrução Normativa ns 3, de 26 de abril de 2018.
10.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à Inadimplência da
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
10.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
10.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se
decida pela rescisão do cõhtfato, caso a contratáciá não regularize'sua situação jühto ao CADASTRO
MUNICIPAL ' j
10.11.1. Será rescindido o contrato em execução com á contratada inadimplente no CADASTRO MUNICIPAL,
salvo por motivo de economicidade, segurança nacional' ou outro de Interesse público:
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
10.12. Quando do pagamento, será efetuada a retençãp tributária prevista na legislação aplicável.
10.12.1. AContratada régularmetiteíóptántVpeJaSIrnplesJviacional, nos termos dà Lei Complementar
n5123, de 2006, nãò sofrerá a.retenção tributária quanto aqs"imp_ostos e contribuições abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagãmèntó-ficará condicionado à"aqresehtaçãqVdèyompròváção, por meio de
documento oficial, de quefaz'jus aç^trâtãmento tributárioTavorecldp previsto.na-referida Lei Complementar.
10.13. Nos casos dé eventuais atrasos de" pagamento,"^desde qué;a'Çontfáta'da não tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto,:fica convericlonado qüe a-taxà,dè.compensaçãp.financeira devida pela Contratante,
entre adata do vencimento eoefetivo adimpiementò~^da parcela, é''calçulàáa mediante aaplicação da seguinte
fórmula: - j
10.14.

EM =!xNxVP, seiido:
EM = Encargos moratórios;

= (TX)

11. DO REAJUSTE

•r..2P=:o;
r?Vt--TX

00016438-

TX=iPercentuál"dataxa anual = 6%

365

de alta relevância.

11.1. Os preços são fixos e Irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limjte''para a apresentação
das propostas.

11.1.1. Dentro do prázo-de vigência do-contrato e mediante solicltaçâo da contratãda, 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.
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.
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11.6. Na ausência de previsão legai quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficiai, para
reajustamento do preço do vaior remanescente, por meio de termo aditivo.
11.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei ns 10.520, de 2002, a Contratada que:
12.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
12.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
12.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;
12.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
12.1.5. cometer fraude fiscal;
12.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções: "" ~

12.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejüízos significativos para
aContratante; {
12.2.2. multa moratória de 1% (um por cento) pop.dia de atraso injustificado sobre^b valor da parcela
inadimplida, até olimite de 15 (quinze) dias; . .4"' ' r |
12.2.3. multa compensatória de 5% (cinco por cengjjqbre orvalpr total do contrato, no caso de inexecução
total do objeto; „ , .^ ^ j
12.2.4. em caso de inexecuçãojpafclal, a rnulta corhpehsatória,:.nq}rnesrno*perçentual dosubitem acima, será
aplicada deforma proporcional àobrigação inadimpljda;V f. ^
12.2.5. suspensão de llcitar''e impedimento de contratar\Com o órgãp,.entidaâé ou unidade administrativa
pela qual aAdministração Pública ópera eatua.cpncretamente, pelo prazó^de até dois anos;|
12.2.6. Impedimehto de licitar .e^-Zcontratar com órgãos;, e^ehtldádés da União com o conseqüente
descredenciamento no CADASTRO MUNICIPAL pelo:prãzo dè atéçincb^apòs; j
12.2.6.1. ASanção de impedimento de licitar e contratar,previsfa\ne5te subitem também é aplicável em
quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no,subitémll6.1 deste Termo de Referência.
12.2.7. declaração de inidpneidadé\ paVa^licitar ou contratar^ corrigia'Administração jpública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes^da^punição ou até queV^a promóyidà^a reabilitação perante aprópria
autoridade que aplicou a penalidade;>|qije"'se'ra.:Concedída sempré~'qu'e,á Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuízos causados; ^j
12.3. As sanções previstas nos subiten;s,16^2^, Í6.2'.5;,Í6í;^6je 16.2:7^^oderã ser aplicadas àCONTRATADA
juntamente com as de multa, descontáribo-a^dqs pagamentqsj sèrem^efetuados. j
12.4. Também ficam sujeitas às penàlidadès-dõ;aft. STj.ljJ-e-jV^^dá Lei ns 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que: . Z, ' .vi
12.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por rheio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos; . - í
12.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; . /
12.4.3. demonstrèm não possuir idoneidade para contratar com a Administração em'virtude de atos ilícitos
praticados. .... . . — . -
12.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n^
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 favor da Contratante, 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
Contratante ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código
Civil.
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12.8. A autoridade competente, na apiicação das sanções, ievará em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
prcporcionaiidade.
12.9. Se, durante o processo de apiicação de penaiidade, se houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei 12.846, de 1^ de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública
nacionai 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 n^ 12.846, de 1^ de agosto de 2013, seguirão
seu rito normal na unidade administrativa.

12.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração dã^corrêhcia dè danos ê~p?èjüízos"à Adrnihistráção^Públici.^eral resultantes.de
ato lesivo cometido por pessoa jurídica,'Com ou sem a participação de agente público.
12.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CADASTRO MUNICIPAL.

/ ' '

13. ESTIMATIVA DE PREÇOS ÈPREÇOSREFÊRENàAIS.

13.1. o custo estimado da contrataçãç é de'R$.:^6.7^Í^00'(puzèntós e seis rhll, setecentos e quarenta e
um reais). . ' - \ |

14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIÒ^^ • • <; J

KZziy'

Édispensáda-a certificaçãb'̂ d'è^ dotação orçamerítáHa nos pro'çess&^ pára registro de preços,
nos termos do art. 15 da Lei Federal n?. 8.666/93, devê•ndc>^sèr informada no ato compra.,A'emissão da nota de

I ^ * I ^ i i
empenho ficará a.cargo do SetòR de^ContabilIdadè.da Prefejtura>s|devendo constar np mesmo numero do
Processo Licitatório bu númerodo Contrato, anexando a cópia ao.RrocessbÍAdministrativox
de Compras solicitará ao Setor de Contabilidade, a emissão da noU^de reserva de dotação

, anota de empenho quedev^á'conter aautorização do òrdenádòr/de despesas.
r- l-i 'fj U

São Jbâo,dós;Patos/MA, 03 de dezembro de 2021

como

C. fftarò'Kalrb Tavaris dosSántoW/
• •* \ xjj,- . -— __ ; j "í 'j,' } '
Diretor.dplDepartarnento-^j^dmpras,

/

Ratlegia Lima Sousa
Secr iá.MOnicipál de Assistência Social

Portaria-n" 010/2Ò21-

etário Mun

Portaria n''2

Marlanna LyraMéi^óha Santos Teixeira
Secretária Municipal do€ducação

Portafía n° 002/2021

rrea

e Licitação. O Setor
orçamentária, bem

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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