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FOLHA

1. DO OBJETO

1.1. Registro de Preços para eventual aquisição parcelada de confecção e serviços de malharia em geral

para atender a demanda das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, conforme

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

Item Produto Unid. Quant. V. Unitário V.Total

1

Avental tipo bata. Especificação: material napa, cor branca, comprimento 140
cm, largura 70 cm, aplicação cozinha industrial, características adicionais:,fecho-
iaterai laço, logo marca da prefeitura e secretariai(asg)

Unld. - . . .50., .. .. -.RS 31,94

f

RS1.597,00

^ 2

Bolsa tipo lona alpargata padrão FNS. Especificação; com alça e pegador de mão,
2 zíperes repartindo, no tamanho 40x60 crn, e serigrafia lõxIScm. Com aplicação
da logomarca da prefeitura, secretária municipal de saúde. Tamanho "único" ^ ^

Unid. ' . 20 .

1

^ ' RS 107,72
> - -j

i

RS2.154,40

3

Boné tipo bico de pato em brim. Especificação: cores variadas c/ serigrafia de'5x5
cm. Boné modelo árabe eni tecido de brim sola sol, com.aba.típò;.b[co^de pato,
com os cantos arredondados, carneira'do próprio tecjdo^com".2_^cm dè,largura
embainhando todo o' contorno interno •inférior,^próteção'.'pará _0'-p'«coçô;'no-
mesmo tecido do boné de ho mínima25 cm.

Unid. 220

N 1
1

RS 35,31
•' t

RS 7.768,20

4

Calça em tecido two way (copa eMavanderial.^Especificação: poliéster e 3%'
elastano, com grande .dufátDilÍdãdè'e pouco.encólhimehto com aplicação da logo'
da prefeitura e secretaria municipaí desaúde. Tamanhosvãria~do's..

/UniÜ.,v
* • }

-X '."5 1
! i

^;50, .

-]

. "rS 64,93
1-1

RS 3.246,50

5

Calça fem. Em brim.'Especificação: material brim- 100 % algodão,, modelo'
tradicional, tipo bolso;2 traseiros chapados fechamento em veicró, 2çhap^a tipb
cós elástico e cordão de ajuste com apliça'çâp da ipgo da prefeitura, sècretaria.é^
evento.Tamanhos (P, M.G e GG). - • ^

\ ^ ^

Unid;
' t - - »

. ' 150, ' - RS70,76 RS 10.614,00

6

Calça masc. Em brirri especificação:- materialj brim- 100'"-%' algodâormpdelo-
tradicionai, tipo bolso 2 traseiros chapadosfechamento em velcro, 2 chap a tipo.
cós elástico e cordão de ajuste cotti.aplicáçãó da logo da prefeitura, secretaria e
evento.Tamanhos (P, M. Ge GG).' . ' . " - » ' • í* l

1 • ,

(/
Unid.

f'! "
''

120

%

»i ' •

}

"rs 69,93
• i

1

RS8.391,60

7 Calça tactel com bolso.especificaçio:nos tamanhos M, Ge GG " ^ J ^,v'UnicJ' ^ J 40 RS53,49 RS 2.139,60

^ 8

Calça uniforme (cozinhejraj.especificáçãò:,calça de.brim- modelo conh elástico é
cordão, nacorbranca, em'tecido brim méàip) nos tamanhos'42í'ÜnÍfprme'muitÇ),
usado por cozinheiros e ajudantes, por ser'confortável," resistente e-ter urna
apresentação higiênica - . . '-j'

r-upid. 60 • RS55,06
1
i

RS3.303,60

9

Calça uniforme para! Agentes de Saúde, Endemiás' e Vigilância Sanitária.
Especificação: características do tecido: masculiha ou ferríinina em tecido
jeanslOO% algodão, com 2 bolsos externos na frente e 2 bolsos atrás.com
aplicação da logo da ;prefeitura. Secretaria de Municipal de Saúde.- Tamanhos
"variados". -

Unid. SO

- - 1j
RS73,07

' J
/

/

R$3.653,50

10

Camisa em malha PV. Especificação: manga'longà com aplicação* da_ logo\da
prefeitura. Secretaria de, MuniçipaLde Saúde..e .eventos. Tamanhos ,(P,..M,_G_e.
GG).

. Unld.

/

RS27,65 RS 1.382,50

11

Camisa em tecido brim 100% algodão (cozinheiro) especificação: com grande
durabilidade e pouco encolhimento, cor branca de tamanhos variados P, M. G e
GG,

Unid. 60 RS 58,38 RS 3.502,80

12

Camisa em tecido two way (copa e lavanderia). Especificação: 97%poliéster e 3%
elastano, com grande durabilidade e poucoencolhimento com aplicação da logo
da prefeitura e Secretaria Municipal de Saúde. Tamanhas P. M e G.

Unid. 50 RS55,97 RS2.798,50

13

Camisa esportiva com manga especificação: tecido cacharei, cores variadas, e
serigrafada frente e costa com 04 cores. Com aplicação da logo da prefeitura,
secretaria de educação e evento. Tamanhos variados.

Unid. 70 RS 38,97 RS2.727,90
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14

Camisa uniforme administrativo. Especificação: com manga curta gola polo.
Características do tecido:(malha pv, composição: 63% poliéster e 27% viscose/
solidez da cor à lavagem, solidez da cor à luz, solidez da cor ao suor, solidez da
cor a fricção), gola e punho. Com aplicação e logo da prefeitura, tamanhos (P, M.
G, GG e XG)

Unid. 140 R$ 36,68 RS5.135,20

15

Camiseta manga curta para ações. Especificação: camiseta em malha pv (poli
viscose; 67% poliéster, 33% viscose), gola ribana, manga curta, costura reforçada;
gramatura I75gm/m2, branca, fio 3(3,1 com aplicação de estampa em silk
screen. Cores e tamanhos variados, com aplicação da logo da prefeitura,
secretaria e evento.

Unid. 100 R$51,83 RS 5.183,00

16

Camiseta uniforme manga curta gola polo. Especificação: características do
tecido: (malha pv, composição: 63% poliéster 27% viscose/solidez da cor ã
lavagem, solidez da cor à luz, solidez da cor ao suor, solidez da cor a fricção), gola
e viés, com aplicação da logo-da-prefeitura, secretaria-e eventor-Tamanhos
variados. . - - ,

Unid. 150 RS49,80

•' j

RS7.470,00

17

Camiseta em malha pv branca -especificação: carhiseta -de. malha pv ^70%
poliéster, 30% viscose, cor branca, gola redonda, mangas curtas, arte ern
subtimação, frente e costas; Tamanhos P; Mè^G.'. . ' ;

, Unid. 150 :

• _ !
^ ' R$ 49,80
'•;:i

RS7.470,00

18

Camiseta manga curta gola polo.Especificação: malha piquet, 50% pol., 50% alg.,
modelo manga curta, cores diversas, tamanhos ;p, m, gleígV características
adicionais: peitilhc com fechamento por botão, comjó logbtipóxpm apílcfçãoida
logo da prefeitura, secretaria eevento tamanhos variados;-'

^-Unid. r - "Í50 i 48,21 RS7.231,50

19

Camiseta manga curta para ações-especificação:, camiseta 'ém: malha pVH(pplii.
viscose: 67% poliéster; 33% viscose)) gòlaTríbahà^-rnanga curta, costura reforçada;^
gramatura 175gm/m2; branca, fiò:30,l cprn;aplicação'de.estampâ;em.si!k scréerj:.
Cores e tamanhos variados, com-aplicaçãoxda logo da prefeituraz-secretarlá è
evento. í - >

/ O''' \;,Unid..^
V i.

\vr!

—.150 ; R : 26,63 RS 3.994,50

20

Camiseta manga curta pára ações.'Especificação: características'db'''tecIdo:
(malha pv, composição: 63%.poliéster 27%Mscose/ solídez-da'cor á^^lavagernj-
solidez da cor á luz, solidez da cor ao suor,, solidez da cor a fricçãò)-tamanho-
variados, com aplicação dalogo da prefeitura, tamanhos variados.- ,

\ .

Unid.

ni'!
' 150:" • R ; 26,63 RS3.994,50

21

Camiseta manga curta uniforme para crianças de:;04 a 06 anos especificação:'
características do tecidp: (malha pv), cor branca-escores variadas (coloridas)
composição: 100% poliéster / solidez da-cõr à lavagem, solidez dá còcà^lüz,
solidez da cor ao suor, solidez da cora fricção). Com aplicação da 1ogp'da-
prefeltura, secretaria'de municipal dé assjstência\ socialize programa joclal..
Tamanhos (de 04 a 06 anos) '

Hk
Í!'
.•)iUnid.-i^- J 100

l

-"J
RS26,14

i

j
i

RS 2.614,00

22

Camiseta manga curta uniforme para crianças'dejp9.a_12'anos'especIficáçâo:
características do tecido: .(malha pv, cor brahca:e'cores~varIadas '̂;(colPrida5j-
composição: 100% pòliésté^r /'solidez da cor à lavagem, sòlidez.<da co?'â'̂ 'luz,
solidez da cor ao suòr, Volidez da^cor a fricção), Com aplicação da logo da
prefeitura, secretaria;de municipal de,assistência social e programa, social.
Tamanhos (de 9 a 12 anos)- . -

Unid. - ioo

'-i

. RS24,81

J
/

RS2.481,00

23

Camiseta manga curta-uniforme)-para'criançáf de 7 a S ánPs êspeclficaçãP:
características do tecido: (malha pv, cor branca e cores: variadas (coloridas)
composição: 100% poliéster-/solidez-da cor á lavagem, solidez'da cor á luz,-
solidez da cor ao suor, solidez da cor a fricção), Com aplicação da logo da
prefeitura, secretaria de municipal de assistência social e programa social.
Tamanhos (de 7 a 08 anos)

Unid. " ""Too

r

RS 24,45 RS2.445,00

24

Camiseta manga curta uniforme para idosos tamanhos (P, M e G) especificação:
características do tecido; (malha pv, cor branca e cores variadas (coloridas)
composição; 100% poliéster / solidez da cor á lavagem, solidez da cor á luz,
solidez da cor ao suor, solidez da cor a fricção). Com aplicação da logo da
prefeitura,secretaria de municipal de assistência social e programa social.

Unid. 100 RS 24,81 RS2.481,00

25

Camiseta uniforme manga curta golo polo, malha Piquet, 50% pol., 50% alg.,
modelo manga curta, cores diversas, tamanhos p, m. g e gg, características
adicionais; peitilho com fechamento por botão, com o logotipo comaplicação da
logoda prefeitura,secretaria e evento tamanhos variados.

Unid. 150 RS38,83 RS5.824,50
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26

Camisola de centro cirúrgico feminina especificação; em tecido brim, com
aplicação da logo da prefeitura. Secretaria Municipal de Saúde e Hospital.
Tamanhos M e G.

Unid. 100 RS30,89 RS 3.089,00
1

27
Camisola pós cirúrgica feminina especificação: em tecido brim. com aplicação da
logo da prefeitura. Secretaria Municipalde Saúde e Hospital.Tamanhos M e G. Unid. 100 RS 36,29 RS 3.629,00

28

Campo cirúrgico duplo hosp.. Especiaçâo: 0,90 x 0,90 metros de largura, 50%
poliéster, 160/180 fios, 260g/ml, Com aplicação da logo Hospital Municipal ou
Unidade Básica de Saúde.

Unid. 100 RS 74,30 RS7.430,00

29

Campo cirúrgico duplo hospitalar. Especificação: 0,45x0,45 metros de largura,
50% algodão e 50% poliéster, 160/180 fios, 260 g/ml, com aplicação da logo
Hospital Municipal ou Unidade Básica de Saúde.

Unid. 100 RS46,39 RS4.639,00

30

Campo cirúrgico duplo hospitalar. Especificação: 0,90x0,90 metros de largura,
50% algodão e 50% poliéster, 160/180-flos, 260 g/mi, com aplicação-da- logo.
Hospital Municipal ou Unidade Básica de Saúde. ^ - -

Unid.

l

o
0

1

---RS 78,96

i
RS7.896,00

, 31

Campo cirúrgico fenestrado. iHósp. 1,60 x2,10. Especificação: 50% algodão e 50%
poliéster, 160/180 fios; 260 g/mi; corn aplicação dá logo Hospital Municipal ou
Unidade Básica de Saúde.

' Unjd. "loo; RS71,53
- í

' í

RS7.153,00

32

Campo cirúrgico fenestrado. Hosp. 0,60x0,60. Especificação: 0,60x0, 60/metros
de largura, 50% algodão e 50%,poliéster, 160/180 fios,. 260 g/mi;.p6m |plicaçâo
da logo Hospital Municipal ou Unidade Básica de Saúde:; -, -.V '

Unid. 100 ^
'1

RS47,11 RS4.711,00

33

Campo cirúrgico fenestrado. Hpsp..Espeçificaçãò:"0,80xÒ;""80 metros-dé^argura,,
50% algodão e 50% poliéster, 16p/i80'-fios, 260; g/mi, com aplicação daJlogò.
Hospital Municipal ou Unidade Básica deSaúde. , ^v'-

_..Unid: 7

. - !

-tibo '
i

RS53,84 RS 5.384,00

34

Campo cirúrgico simples hosp. 1,20x1,00. Éspècificação: .1,20x1, -00 metros dè
largura, 50% algodão e 50% poliéster, 160/180 fios, 260Vml, com aplicação doj
logo Hospital Municipal ou Unidade Básica^-de Saúde"^, *

/.-• /
^ Unid.'"

i! i.•
'. . S / {

.100- '

1

RS 65,63
1

RS 6.563,00

35

Campo cirúrgico simples para mesa hosp'; 1,50x0,90. Especiflcação:-0,g0x0, 60
metros de largura, 50% algodão e 50% poliéster, Í60/Í80 fios, 260"g/ml,'"corri'
aplicação do logo Hosfíital Municipal puUnidade Básica deSaúder-"---^^^^-^-/™

1 ' ^ ^

'• \ {'} l
Unid.

n ]
_•100' - R$65,63

!
i

RS 6.563,00

36

Campo simples para; recém-nascido. Espécificàçãp: .0,90x0. 75 .metrosj 50%,
algodão e 50% poliéster, 160/180'3fios,^^iOÓ-g/rni, com aplicação Hospital
Municipaleprefeitura'. i',

» (! i

iin
•• ,Unid._ ; 100 •

1
RS58,63

• .1
RS5.863,00

37

!

Capote cirúrgico hosp. Em brim manga, iongà^.Especificáçâo: tecido hospitalar,
brim santanense sol a sol, composição:'ÍOO%plgódãb,- com apliçaçãó^do logo
Hospital Municipal ou.Unidáde Básica,de Saúde. -r'

:7Unid..
—• /

= 100^ -

i

RS|104,95 RS10.495,00

38

Chapéu australiano para; Agentes de Saúde, :^Ende7hlas'*e:'VigiIâncÍa;]Sanit'árÍa.
Especificação: tecido em brim, com cordãp^e abòtpádor,.com-ápliçaçãp-dá.iogp
da prefeitura,secretaria.Tamanho"único"- ' *- "

y ''
^njd. ; 30^"

- "l
R$ 34,87

1
RS 1.046,10

39

Coletes uniforme para Agentes de Saúde, Endemias e Vigilância Sanitária,
especificação: coletes sem manga, modelo masculina ou.feminina em tecido
brim sol 3 soilOO% algodão, com aplicação da logo da prefeitura, secretaria.
Tamanhos variados, i,

Urild. i . 50, RS87,84 RS4.392,00

40

Conjunto pijama cirúrgico unissex,em tecido.brÍm:so[ a.soLespecificação :;tecidp;
brim hospitalar, composição: 100% algodão, comprimento: curto, mangà: cürta,-
gola: sem gola, decote V, bolso: 1 bolso chapado na parte externa superior no
lado esquerdo, com vista larga de 3 cm de largura, e outros 2 bolsos chapados na
parte inferior externa, pespontados barra do jaieco: barra pespontada com 3 cm
de vira para dentro, cintura: com cadarço e elástico, cor do aviamento: cor do
tecido, composição da linha:100%poliéster, com aplicaçãoda logoda prefeitura.
Secretaria de Municipal de Saúde e Hospital. Tamanhos ( P, M, G e GG

Unid. 100 RS95,89 RS9.589,00

41

Conjunto pijama hospitalar adulto masculino especificação: em tecido brim,
manga curta, com aplicação da logoda prefeitura. Secretaria Municipal de Saúde
e Hospital. Tamanhos M e G.

Unid. 100 RS 80,49 RS 8.049,00

42

Conjunto pijama hospitalar infantil masculino e feminino especificação: em
tecido brim, manga curta, com aplicação Unidade da logo da prefeitura.
Secretaria Municipal de Saúde e Hospital.Tamanhos M e G.

Unid. 50 RS 76,08 RS 3.804,00
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43
Jaieco nos tamanhos p, m, g, gg especificação: composição: 1009^, algodão, com
logomarca da prefeitura e a e secretaria.

Unid. 100 R$ 94,66 RS9.466,00

44

Lençol hospitalar para cama com elástico. Especificação: tamanho 1,90 de
comprimento, 90 de largura. 30 de altura SQ% algodão e 509i poliéster, 160/180
Unidade fios, 260 g/ml, com aplicação da logo da prefeitura. Secretaria de
Municipal de Saúde e Hospital.

Unid. 100 RS73,81 RS 7.381,00

45

Lençol solteiro hospitalar. Especificação: 1,60 metros de largura, 50% algodão e
50% poliéster, 160/180 fios, 260 g/ml, personalizado com a marca do Hospital
Unidade Municipalde Trizldela do Vale na cor preta de, no máximo, 20 cm em 20
cm por metro linear.

Unid. 100 R$ 63,56 RS6.356,00

46

Sacola confeccionada em algodão 100% cru. Especificação: com cordão na parte
superior para fechamento, medindo 25x35cm. Com aplicação da logo da
prefeitura. Secretaria e evento. Tamanho único

Unid. 100 RS 68,24 RS6.824,00

47

Sacola confeccionada em algòdãb 100% cru. Especificação: material em. lona dé
algodão cru com acabamento em viés com 22mm, costura de alta; resistência;
com possibiidade de cores dlferenteSipara fundo e.ajça, impressão deJpgòrriarcá,
bolso lateral Interno é externo> com zípér, féchamento superior da bolsa com
zíper. Dimensões; largura 41X altura 38 xfundo 11 cm.

Un|d. .. ipo /:
]

" R$51,00
i

1
i

- i

RS5.100,00

48

Sacola em nylon 70. Especificação: características do-tecidòV.;nylon 100%
poliéster, com zíper é alça de ombro. Médldas:y40x35çom'. serlgraflai^Comi
aplicação da logo da prefeitura, secretaria e evento.".' ^V

Unid. 100 •
i

: RS 51,67
i

RS5.167,00

49

Saia uniforme para/ Agentes .de'Saúcle;--Endèmias e Vigilância Sanitária/
especificação: características do técidò:'fem|nína-em tecido jeans 100% ajgodãò;.
com 2 bolsos externos na frente.é 2'.bplsosjatrás.com apjicaçãb' da: logo da
prefeitura. Secretaria de Munlcipalde'Saúde)Tãmànhos variados.;.' •

,•

/'Unid.
v' ' ' /

liò;
j

í

RS40,73
1

RS2.036,50

50

louca para cabelo(cozrnhelra).especificação: material ter brim iquevgayanta..a
cobertura total da cabeça com proteção, total dos cabelos,..feçho-laço parte
posterior da cabeça, còrn logomarca da prefeitura cozinha industflal. -r

l\(//
Üníd\

• ll//
40

í

' \

RS29,06 RS1.162,40

; .......total-r- —J^ j- R$ 253.392,30

. -li . • * - - . i >>i, - - -
Obs: As estimativas de quantidade constituem mera previsão dimensionada,-e-serve somente como referência
para eiaboraçãò da propostaVnão estando a^CONTRATANTE/obrigadaVa/^êalizá-ias eírt sua totalidade, não
cabendo a CONTRATADA o dlreito.de. pleitear qualquer tjpò'de. reparação'-e/òu Indenização. Portanto, a
CONTRATANTE sereserva ao direito dè; a séu crltéi:lo;.u^tillzãr pu não_as;C|uá^ preyistás]

1.2. Oprazo de vigência da contfatàçãò;."é','de-até,"12 meses; içpnta^os do(aj assinatura do contrato ou
documento equivalente; ""-J. - 1

2. JUSTIFICATIVA^ OBJETIVO DÀ CONTRATAÇÃO

2.1. Justlflca-se:a necessidade deste .objeto para atender a secrétarja Municipal de Administração, sendo
necessário a contratação dé empresa especializada em prestação dê serviços de malharia que confeccione
camisas para everitos e.üniformes para funcionários, dest]nadò,ao.atendiménto.de.demandas.

2.2. A Contratante se 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. Sollcita-se a aquisição amparada por pregão, a qual permite a esta administração realizar suas aquisições
em consonância com as demandas, além de se conseguir melhores condições para aquisição através do
procedimento lícitatório realizado com maior número de interessados na comercialização dos produtos, onde a
aquisição dos Itens é de suma Importância para manter esta administração na execução de suas atividades
durante o exercício de 2021.

2.4. Justifica-se a adoção da licitação na 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

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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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 BENS COMUNS

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;

c) Desnecessidade de.pecUliãnclade p'ará satisfação daTA"drriiriihração,'ou sejã^-o benTé'c6m pois satisfaz
necessidades comuns'̂ precisandoconter características peculiarespara atingirseus fíns. .1

4. OBRIGAÇÕES PÀCONTRATANTE

4.1. Sãoobrigaçõ^daGõntratante: • - •
4.1.1. recebero objéto no prazo e condlções estabelécjdas nojEditál e seus anexos;
4.1.2. verificar minüciòsamente, no prazo, fjxado>-à"confprmidade. dos serviços recebidos
com as especificações constantes dq Edi^]^e;dã ÍDropjD_sta~p"ara.fihs de'aceitação:e:recebimentò definitivo;
4.1.3. comunicar à-ContraTàdí~pqr..éscfito, sobre^imperfeições^falhasíoLT^irregularidadès verificadas no
objeto fornecido, para quels^a substituído, reparado ou corrigido; r j
4.1.4. acompanhar e fiscalizariò^cumpfirfientõ-das obrigações da Contratada, através'de comissão/servidor
especialmente designado; - Y j
4.1.5. efetuarão pagamento à Contratada no valor correspòhdenTe apTprneçimetito dó.objeto, no prazo e
forma estabelecldos^no Edital éseus anexos; : ' . |
4.2. AAdministração; não responderá por quaisquer^-cbmprornissòs jassumidos- pela jcontratada com
terceiros, ainda ipue vinculados à'execução dò presente ferm"o'de Contrato, bem cpmo por qualquer dano
causado a terceiros em decorrência deàtóda Contratadá, deseús empregados, prepostos ou subordinados.

• •• . /'"i ' i

5. obrigações DA CONTRATADA ' . í ^ ^ 'í v;--•• • -v |
5.1. A Contratada deve cumpriMpdas. as; obrigações'cqnstantês-^o"' sêüf anexos e sua proposta,
assumindo comó exç|uslvamente''seüs "oS'ris'cos^ei^^•dèspesàs:c|ecoTrentes da-boa-e^perfeita execução do
objeto e, ainda:; " 7-'-7 ^-7"". r . -j
5.1.1. efetuar áentrega dó objeto em perifeitas'cpndjções,"^çonf5rme especificações, prazo e local constantes
no Termo de Referência eseus anexos, ácompãnhadò.daTespectiva nota fiscal:: / •- j
5.1.2. responsabilizar-se pelos vícios edanos decorrentes dò objeto, de acordo corn Ps artjgos 12,13 e17 a
27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei.ns 8.078, dê 1990); - /
5.1.3. substituir; reparar pu corrigir," às suas experisas, no,prazo fixado nesté Termo de Referência, o objeto
com avarias ou defeitos; . "
5.1.4. comunicar-'à-Contratante,-no prazo'-máximo'-de-24"(vinte"e-quatro)-horas''que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitemo cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
5.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
5.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

6. DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
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7. DA ALTERAÇAO SUBJETIVA

7.1. 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.

8. DO CONTROLE EFISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

8.1. Nos termos do art. 67 Lei n® 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e
fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e
determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a réspóhsabilidádè dã'Cdntratada, inclusive
perante terceiros, ,p'or qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios
redibitórios, e, na ocorrênçiã^dèsta) não implicã em correspòhsábilidade da Administração pu de seus agentes e
prepostos, de corifórmidade com o art. 70 da Lei n2'8.666; dé'1993., - •• ' - • ' j
8.3. O representante da Administração anotará errí registro próprio todas,as ocorrências relacionadas com
a execução do contrato, indicando dia,, mês -'e ano;,^te.m comovo nome dos furiçjoriários eventualmente
envolvidos, determinando b- que-for necessário"--!'Tégularlzação das falhas bu defeitos observados e
encaminhando osapontamentos à autoridãde competente paradas providências cabíveis. - |

9.

9.1.

DO PAGAMENTO

O pagamentoserá realizado^no prazomáximo dè até Sp ítrintá) dias/contados a.partirdo recebimento
da Nota Fiscal bu Fatura, abavés. de ordem bancária; para_çrédito\ ém'banco, agência e conta corrente
indicados pelo contratado. .'\ ,/ •, ;

i- ^ I _ . 1 ri ! " - - I
9.1.1. Os pagamentos decofrentesbebespesas cujos valores não^ultfapássem o limite de qüe trata o Inciso II
do art. 24 da Lei 8.666, de 1993,/deverão ser efetivados. n^i prézobe.atéisYçincó) dias úteis, contados da data
da apresentação da ^Nota Fiscal, nos termos do art. 52, §32, da Lei n2^8.666/de 1993. |
9.2. Considéra-se ocorrido o^recebimento-da nota fiscal, ou)fatura rio-momento em que o órgão
contratante atestar aexecução,do objetO;do.contráto. ' . -f'̂ ' |
9.3. A Nota Fiscal ou FatuVa-deverá sèr-obrigatoriamente-ácbmpaníiadába/bomprovação da regularidade
fiscal, constatada por melo de consulta on-line áo SICAF ou,-ría'Ímpossri)iíidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aossítios eletrônicos oficiais oub docümeritaçãb mencionada no árt. 29 dá Lei n2 8.666, de

9.3.1. Constatandó-se, juritb ao SiCAF, a situação de irregujàridáde dpTofnecedbrcontratádo, deverão ser
tomadas as providêncjàs previstas nobo art. 31dá lnstrUção~Nbrnríãtlva n2.3, de 26 de abril de|2018.
9.4. Havendo 'errÓ:.na apresentação dã Nota Fliscál: ou .dós documentos pertinentes à icontratação, ou,
ainda, circunstância qüe impeça a liquidação da despesa, corriò, por exemplo, obrigação financeira pendente,
decorrente de penalidade irnpòsta ou inadimplência, p pagamento ficará sobrestado.até que a Contratada
providencie as medidas saneadóras. Néstà hipótes'e,.o prazo para pagamento Iniclár-será após a comprovação
da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
9.5. Será considerada -data do pagamento o dia em qUebonstar 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 edital.
9.7. Constatando-se, junto ao SICAF, 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. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por Igual período, a critério da contratante.
9.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar
consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do
órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas Indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.
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9.9. 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.
9.10. 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.
9.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os 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 ou outro de Interesse público de alta relevância, devidamente justificado,
em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
9.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
9.12.1.A Contratada regulármenre" ojDtante pelo Simples Nâcidriál,' nòs têrmõs'dàUéi Complem ns 123,de
2006, não sofrerá a^rétenção tributária quanto aos impostos é contribuiçõesabrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagarnénto ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oftcial, de
que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida.Lei Complementar. . |
9.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fíca convénclónado que a taxa.çlè compensação financeira devidapela Contratante,
entre a data do vencimento e o efetivo adlmpierhehtp-da-parcela,-é calculada mediante a aplicação da seguinte
fórmula: ' - ' - . - . . |

9-14. ; . ' ' , ', -
EM =IxNxVP, sendo: • ' ' • " .J;-'- /
EM = Encargos moratórios; ' V".'.'
N=Número de dias entre adata prèvista pára-o,pagament'o-e i do efetiya^pagamento;
VP= Valor da parcela a ser pagã. • " '
l=índicedecornpensaçâo"financèlra;=0,00016438,assimapurado:-"T'. •i''J ' 1

( 6 / 100 ) I = 0,00016438.....
I = (TX)

10. DO REAJUSTE

Ir

,365.

"TX = Percentual da taxa anual = 6%
• iin

•// /:

•'rr-
10.1. Os preçps-sâo fixos elrreàjustáyeis nq prazó de.ulri anó:còntadó''da"data limite para a apresentação
das propostas. ^ • • . ' . " , - --"'r*.j ' |
10.1.1. Dentro doprazo de'vigência doycdntratò.ejpêdmnte^sollcitação da contratada, bs preços contratados
poderão sofrer reajuste apóso interregnp de um ahb, aplicTndÕ-se-ó índice IPÇA/IBGE exclusivamente para as
obrigações iniciadas econcluídas após aocorrência dà anualldade. -' j
10.2. Nos reajustes subsequentes ap primeiro, o interregnd mínimo dê urn,ano será cbnUdo a partir dos
efeitos financeiros db último reajuste. .
10.3. No casp de atraso ou não divulgação do .índice de reajustamentò,^p CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA aJmportânda calculada pela última variação conhecida, liquidando a.diferença correspondente
tão logo seja divulgado o índicè definitivo. Fica a CONTRATADA~óbrigada'a-apresentar memória de cálculo
referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
10.4. Nas aferições finais, 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 oficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
10.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei ns 10.520, de 2002, a Contratada que:
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11.1.1. ínexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
11.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
11.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;
11.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
11.1.5. cometer fraude fiscal;
11.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à

CONTRATADA as seguintes sanções:

11.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para
a Contratante;

11.2.2. multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
11.2.3. multa compensatória de 5% (cinco por cento) sóbre o valor totaí dò contrato, no caso de inexecução
total do objeto; i
11.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será
aplicada de forma proporcional àobrigação inadimplida; - - !
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 após;
11.2.6. impedirhento de licitar é contratar; romVórgâós\e., entidades da União com o conseqüente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de atéxinco=anós;'̂
11.2.6.1. ASançõo.deUmpedimento dê licitare_c6ntratarprévistaneste75übitem também é aplicável em
quaisquer das hipóteses prévisids cprhp infração administrativa nósubitém'16:fdeste Termo de Referência.
11.2.7. declaração de inidotieidade'•para licitar-ou contratar Vorn.-a'Admihistra^^^ Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes dã puniçãõ ou até que seja prornovlda 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 súbitens 16.2.1,16.2.5,16:2.6 _e.l6I2.7'pdderão seraplicadas à CONTRATADA
juntamente com as de multa, descohtando-a dos pagarriehtds aserem efètüados. j
11.4. Também ficam sujeitas àsipenalidades db art. 87, III e lV da 8.666, de 1993,j as empresas ou
profissionais quê: • • '•
11.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por rne1ò ddj9sbs7-ffaude fiscal no| recolhimento de
quaisquer tributos; • - '
11.4.2. tenham praticado atosilícitos visando a frustrar osobjetivos dálicitação; |
11.4.3. demonstrem não possuir idoneidade pará-contrataf com:á-Admípistração em virtude de atos ilícitos
praticados. ' j
11.5. A aplicação de qualquer dás. penalidades preyistasjjealízar-se-á eni processo administrativo que
assegurará o contraditório e a arnpla defesa à Contratada,~ob~servarido-se o procedimento previsto na Lei ns
8.666, de 1993, esubsidiariamente aLei n2 9.784, de 1J99. , |
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, quãndò for o caso^serão inscritos na
Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. '

11.6.1. Caso a ÍContratante 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.
11.7. Caso o vaior da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do llcitante, a
União ou Entidade poderá cobrar o vaior remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
11.8. A autoridade competente, na apiicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
11.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei n^ 12.846, de is de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública
nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da
empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e
decisão sobre a eventual Instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilização - PAR.
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11.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à
Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei ns 12.846, de 1^ de agosto de 2013, seguirão
seu rito normal na unidade administrativa.

11.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federai resultantes de
ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
11.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

12. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

12.1 O custo estimado da contratação é de R$ 253.392,30 (Duzentos e cinqüenta e três mil, trezentos e
noventa e dois reais e trinta centavos).

—i

13. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIO^

é dispensada a certificação de dotação orçarn.entária nos processos licitãtórios para registro de preços,
nos termos do art. 15 da Lei Federal hs. 8.666/93, devendo ser informada no ato compra. A emissão 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 àlçópjjá-aq Processo Administrativo de Licitação. OSetor
de Compras solicitará ao Setorde Contabilidade, á^erhissão dá/riótá de reserva de dotação orçamentária, bem
como, a nota deíempenho:qúe:dev_erá conterã autorização do ofdenador de.déspesas.

•' —'São Jpão'dos Patos-MA„p3:de dezembrp'çle 2021 '̂̂ ''

ícaro KaíroTávarls dos Santos ' '
Diretor do Departamento de'Compras-

Secr

^Géssyka Raflégla Lma Sousá,;/ -
kariâ^unícÍpál>dé'Assistência,.Sp_cia!

"Poráriâ-nê 0Í0/2p2Í> "•

icretário Municipàhç|é^aúde
iPortaria ns 209/2W1

Marianna Lyrá da Rocha^Santos
Secretáriá Muiiiüpdl Uêtaucação

Portaria n® 002/2021
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