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PODER EXECUTIVO
Secretaria Municipal de Educação
"Juntos, Reescrevendo Nossa História"

MUNICÍPIO DE JACUNDÁ - ESTADO DO PARÁ

Ofício n°. 267 /2022 -- GSE/SEMED.

Jacundá — PA, 07 de abril de 2022.

Ao Excelentíssimo Senhor
Itonir Aparecido Tavares
Prefeito Municipal, de Jacundá

ASSUNTO: aquisição de caminhonetes
Excelentíssimo Gestor Municipal,
solicitamos a compra de 05 caminhonetes 4x4 para dar suporte a esta
secretaria municipal de educação. As especificações dos veículos citados seguem no
termo em anexo.
Sem mais para o momento, reiteramos os nossos votos de estima e
consideração.

Iara ,Alves Mèireles
Port. N° 002/2021-GP
Secretária Municipal de Educação

E-mail: semedjacun~laoficial

Rua CetúlioVargas n" 23 — Bairro Centro —•
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
C N PJ: 11.714.454/0001-40

OFÍCIO N°. 05/2022 - Departamento de Compras — SEMAS

Jacundá — PA, 07 Março de 2022
Excelentíssimo Senhor
ITONIR A. TAVARES
Prefeito Municipal

Prezado Senhor,

~

Cumprimentando-o cordialmente, venho através deste solicitar a
colaboração no sentido viabilizar a liberação da abertura do processo de licitação de
veículo veículo conforme especificações e condições estabelecidas neste instrumento:
caminhonete 04 portas cor branca 4x4, diesel zero quilomentro, ano e modelo
vigente, fabricação nacional/mercosul, ar condicionado, feios abs motor no mínimo
de 2.0 160 cv, transmissão manual, 05 velocidades, trava da porta de caçamba com
chaves câmbio manual, trava elétrica das portas, vidro elétrico, alarme,
desembarçador de vidro elétrico, air barg, protetor de caçamba e demais
acessórios e itens de segurança exigidos por lei, acessórios: rádio am/fm,
usb/mp3, bluetooth; tapetes de borracha para o interior; chapa protetora do motor e
carter; ferramentas e acessórios obrigatórios exigidos pelo contras (macaco, chave
de rodas, pneu reserva, extintor de incêndio e triângulo), durante o período da
garantia a assistência técnica será prestada pelo fornecedor do bem, ou através de
concessionária autorizada as suas custas e que seja localizada na autorizada mais
próximo dentro do raio de 150 km (cento e cinquenta quilômetros) e englobará
todas as manutenções preventivas e corretivas, durante o prazo de garantia, de
acordo com os manuais e as normas técnicas específicas, a fim de manter os
veículos e equipamentos em perfeitas condições de uso fabricação/modelo do
veículo. O veículo tem que está Licenciado documentação em nome da Secretaria
de Assistência Social; para atender as demandas do programa Criança Feliz. Justificase a presente solicitação pela alta demanda na oferta de serviços fornecida ao público do
programa que se encontra vinculado aos serviços de Proteção Básica da Assistência
Social e para garantir o fornecimento dos serviços nos equipamentos do Fundo Municipal
de Assistência Social.
Certo de que nossa solicitação será atendida, renovo protestos de
consideração e respeito.
Atenciosamente,
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S~retória de
GPA
PortarioAssÓs4`1'1l2~1'

Aline Souza Tavares
Secretária Municipal de Assistência Social —SEMA
Rua Jatobal no. 118-Palmares - Caixa Postal 3091-Fone (94) 3345-I 101/ 99160-5298
CEP 68590-000 — J A CIJN D.4 — PARA
E-mail: semas¡acundapar hotmail.com / fmasfinanceirogmail.com

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ
CN PJ: 05.854,633/0001-80

TERMO DE REFERÊNCIA
1. Contratação de empresa para aquisição de caminhonetes para atender à Secretaria
Municipal de Educação, conforme quantitativos e especificações abaixo.

TABELA
ITEM

QUANT

01

05

UND
CAMIONETE

ESPECIFICAÇÃO
CAMIONETE
CABINE SIMPLES,
COR BRANCA 4X4,
DIESEL,
ZERO
QUILOMETRO,
ANO E MODELO
VIGENTES,
FABRICAÇÃO
NACIONAL/
MERCOSUL,
AR
CONDICIONADO,
FREIO
ABS,
MOTOR
NO
MINIMO 2.0, E NO
MINIMO
160CV,
TRANSMISSÃO
MINIMA
05
VELOCIDADES,
TRAVA DA PORTA
DA CAÇAMBA COM
CHAVE, CAMBIO
MANUAL,
TRAVA
ELETRICA
DAS
PORTAS,
VIDRO
ELETRICO,
ALARME,
DESEMBAÇADOR
ELETRICO
DE
VIDRO, JOGO DE
TAPETES,
AIR

Rua Pinto Silva, SM — Centro Administrativo - Jacundá
e-mail: çpliacunda(n~gmail.com

VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

~
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COM
BAGS.
RESPETIVO
DE
PROTETOR
CAÇAMBA E SER
COM
EQUIPADO
DEMAIS
E
ACESSÓRIOS
DE
ITENS
SEGURANÇA
EXIGIDOS
POR
LEI,
DEVIDAMENTE
EMPLACADA NO
DA
NOME
SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO,
EPLACAMENTO
DA
EM
NOME
SECRETÁRIA COM
OS
TODOS
LICENCIAMENTOS
EM DIAS.

2.1 O objetivo da aquisição dos veículos é atender à necessidade pública municipal dos
alunos e da secretária municipal de forma que venha facilitar o transporte de merendas
escolares, bem como, a locomoção do corpo técnico da secretária para acompanhar as
demandas da rede pública para melhor atender os alunos das escolas municipais.
A secretaria de educação conta com mais de 38 instituições de ensino que precisam
de suporte de caminhonetes para abastecer e acompanhar os trabalhos que são
executados nas escolas municipais e rurais. É importante destacar que o município de
Jácunda conta com um extenso território rural que exige caminhonetes traçadas para
trafegar nas vicinais por conta das estradas de chão de difícil acessibilidade
principalmente em períodos chuvosos.
Desta forma buscamos garantir a continuidade do serviço público durante todo o
período letivo para os alunos, com a aquisição das caminhonetes solicitadas neste termo
de
referência.
15.538.397-3
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3.1.O prazo de entrega dos bens é de 60 (SESSENTA) dias úteis, contados do recebimento
da ordem de compras emitida pela Secretaria Municipal de Educação;
3.2. As entregas dos produtos licitados deveram ser realizadas de acordo previsão da data
deste termo.
3.3. Os produtos 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 08 (oito) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo
da aplicação das penalidades.
3.4. Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
3.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

4.1. Após os bens serem recebidos definitivamente, a CONTRATADA deverá apresentar a
nota fiscal ao Fiscal do Contrato ou do responsável pelo recebimento dos produtos, para
que o mesmo possa atestá-la e encaminhá-la para o competente;
4.2. Junto ao atesto será aposta a data e as ressalvas se houver;
4.3. O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias da abertura do Processo de Pedido
de Pagamento;
4.4. O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancária
em conta corrente por ela indicada;
4.5. Anota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para retificação
e reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo fixado no subitem acima que
recomeçará a ser contado integralmente a partir de sua reapresentação;
4.6. O pagamento fica condicionado à prova de regularidade fiscal corn as fazendas
nacional, estadual e municipal, além da Previdência Social e junto ao FGTS (CRF e
CNDT).

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:
5.1.2. Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, as exigências de
habilitação ou condições detenninadas no procedimento da licitação que deu origem à
mesma, sob pena de sua rescisão e aplicação das penalidades ora previstas;
5.1.3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade corn as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Rua Pinto Silva, S/N — Centro Administrativo - Jacundá
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5.1.4. Entregar os veículos e carrocinhas licitados na Secretaria de Educação;
5.1.5. 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;
5.1.6. 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;
5.1.7. Alocar todos os recursos necessários para se obter um perfeito fornecimento, de forma
plena e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza ao Município de Jacundá;
5.1.8. Responsabilizarem-se por todas as despesas, obrigações e tributos decorrentes do
fornecimento, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando solicitado, fornecer a
Secretaria de Educação, comprovante de quitação com os órgãos competentes;
5.1.9. Responsabilizar-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decorrentes
de faltas por ela cometidas durante o fornecimento;
5.2. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Município de Jacundá ou a
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Município de
Jacundá;
5.2.1. Responsabilizar-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou quaisquer outros termos de
autorização que se façam necessários à execução do fornecimento;
5.2.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto firmado com o Município de
Jacundá, sem prévia e expressa anuência;
5.2.3. Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem
como a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia a expressa anuência do Município;
5.2.4. Entregar os produtos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados após o
recebimento da ordem de fornecimento expedida pela Secretaria de Educação;
5.2.5. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela
CONTRATANTE, bem como substituir, sem ônus adicionais e no prazo máximo de 72
(setenta e duas) horas, contados da comunicação formal desta Administração, o(s) materiais
cujos padrões de qualidade, segurança e finalidade não se prestem ao seu fim específico;
5.2.6. Substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o(s) produtos, cuja qualidade,
finalidade, eficácia procedência e eficiência, apresentem qualquer nível de desatendimento
ao fim a que se presta, ou suspeita em relação a sua procedência, ou ainda, aquele em que se
verificarem vícios, defeitos de fabricação, violação, transporte inadequado, incorreções ou
falhas resultantes do fornecimento e fabricação.

6.1. São obrigações da Contratante:
6.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
6.1.2. Permitir ao pessoal do fornecedor o acesso ao local da entrega do objeto, desde que
observadas as normas de segurança;
6.1.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento definitivo;
Rua Pinto Silva, S/N — Centro Administrativo - Jacundá
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6.1.4. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
6.1.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
servidor especialmente designado;
6.1.6. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
6.1.7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato
Comissão Permanente de Licitação qualquer dano causado a terceiros em decorrência de
ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7. O Município acompanhará e fiscalizará a conformidade da prestação dos serviços e
da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
ajuste, por meio de um representante especialmente designado, na forma dos arts. 67 e
73 da Lei n° 8.666, de 1993, e do art. 6° do Decreto n° 2.271, de 1997.
7.1- O representante do CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.
7.2 - A fiscalização contratual dos serviços continuados deverá seguir o disposto no
Anexo IV (Guia de Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa
n° 02, de 30 de abril de 2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no que couber, sem prejuízo de outras
medidas que o órgão julgar necessárias, de acordo com a especificidade do objeto e do
local.
7.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base
nos critérios previstos no Termo de Referência, em especial aqueles relativos aos índices
de produtividade.
7.4. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome
dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao
fiel cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente,
quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n° 8.666, de
1993.
7.5. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior
e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei n° 8.666, de 1993.
7.6. A fiscalização da execução dos serviços abrange as seguintes rotinas:
7.6.1, Manter contato com o preposto da empresa CONTRATADA, visando assegurar a
prestação eficiente dos serviços contratados.
Rua Pinto Silva, SIN — Centro Administrativo - Jacundá
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7.6.2. Cientificar o CONTRATANTE das situações irregulares no andamento dos
mesmos e requerer as correções respectivas.
7.6.3. Zelar pelo fiel cumprimento das obrigações contratuais.
7.6.4. Observar os normativos do CONTRATANTE sobre gestão contratual.
Jacundá/PA, 07 de abril de 2022.

IARA ALVES MEIRELES
PORT. N 002/2021-GP
Secretária Municipal de Educação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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TERMO DE REFERÊNCIA
1. Do Objeto
1.1 O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição d e
especificações e condições estabelecidas neste instrumento.

veículo conforme

2. Da justificativa
2.1. Atender as demandas do Programa Criança Feliz. Justifica-se a presente solicitação pela alta
demanda na oferta de serviços fornecida ao público do programa que se encontra vinculado aos
serviços de Proteção Básica da Assistência Social e para garantir o fornecimento dos serviços nos
equipamentos da Secretaria de Assistência Social
3.Especificação do objeto deste termo de referência
caminhonete 04 portas cor branca 4x4, diesel zero quilomentro, ano e modelo vigente,
fabricação nacional/mercosul, ar condicionado, feios abs motor no mínimo de 2.0 160 cv,
transmissão manual, 05 velocidades, trava da porta de caçamba com chaves câmbio manual,
trava elétrica das portas, vidro elétrico, alarme, desembarçador de vidro elétrico, air barg,
protetor de caçamba e demais acessórios e itens de segurança exigidos por lei, acessórios:
rádio am/fm, usb/mp3, bluetooth; tapetes de borracha para o interior; chapa protetora do
motor e carter; ferramentas e acessórios obrigatórios exigidos pelo contran (macaco, chave de
rodas, pneu reserva, extintor de incêndio e triângulo), durante o período da garantia a
assistência técnica será prestada pelo fornecedor do bem, ou através de concessionária
autorizada as suas custas e que seja localizada na autorizada mais próximo dentro do raio de
150 km (cento e cinquenta quilômetros) e englobará todas as manutenções preventivas e
corretivas, durante o prazo de garantia, de acordo com os manuais e as normas técnicas
específicas, a fim de manter os veículos e equipamentos em perfeitas condições de uso
fabricação/modelo do veículo. O veículo tem que está Licenciado documentação em nome do
Fundo Municipal de Assistência Social;
3.2. A licitante deverá, ainda, apresentar atestado ou declaração de capacidade
técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da
Licitante, que comprove que já forneceu objeto compatível em natureza com o da futura
contratação.
4. Da Garantia
4.1 A Garantia mínima de fábrica para motor e câmbio será de no mínimo 03 anos e garantia
mínima contra corrosão será de 2 anos, sendo que prevalecerá a garantia oferecida pelo
fabricante, caso o prazo seja superior ao exigido, contados a partir do recebimento definitivo do
objeto.
4.2 A assistência durante o período da garantia será prestada pela contratada, ou através de
designação de concessionária autorizada que esteja localizada dentro do perímetro de 150 km
(cento e cinquenta quilômetros).
4.3 A Assistência Técnica englobará todas as manutenções preventivas e corretivas, dur
prazo de garantia, de acordo com os manuais e as normas técnicas específicas, a fim de m
veículos e equipamentos em perfeitas condições de uso;
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C N PJ: 11.714.454/0001-40

4.4 Compreendem-se a manutenção PREVENTIVA, aquela destinada a recompor os veículos e
equipamentos em virtude do desgaste apresentado ao longo do período da garantia, incluindo a
reposição
de peças e ajustes nos veículos, a ser realizada conforme tabelas de serviços, valores e
periodicidades constantes na proposta do fornecedor apresentada no procedimento licitatório;
4.5 Entende-se por manutenção CORRETIVA, aquela destinada a remover os vícios
apresentados pelos veículos, compreendendo substituições de peças, ajustes, reparos e demais
correções necessárias, a ser realizada sem qualquer ônus adicional para o Município;
4.6 A Assistência Técnica utilizará apenas peças e componentes originais;
4.7 O fornecedor deverá atender aos chamados para Assistência Técnica feitos pela Secretaria de
Assistência Social, por telefone ou por escrito, e providenciar a resolução total do problema no
prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contadas daquela comunicação.
5. Dos Prazos
5.1 O recebimento ocorrerá em duas etapas:
Recebimento provisório: o material será recebido provisoriamente no momento da entrega, para
verificação de sua conformidade com as especificações exigidas e com a proposta, ficando, nesta
ocasião, suspensa a fluência do prazo de entrega inicialmente fixado.
Recebimento definitivo: no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório, a
fiscalização avaliará as características do material que, estando em conformidade com as
especificações exigidas, será recebido definitivamente.
5.1.1. O recebimento definitivo não desobrigará a contratada por quaisquer vícios e
danos decorrentes do objeto que possam vim a surgir e que prejudique seu adequado uso,
conforme disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, instituído pela Lei
n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código Civil, e demais leis aplicadas ao caso.
5.2 A contratada garantirá a qualidade do Bem fornecido, obrigando-se a substituir aqueles que
estiverem danificados em razão de transporte, descarga ou outra situação que não possa ser
imputada à Administração.
5.3 A contratada fará constar da nota fiscal os valores unitários e respectivos valores totais, em
conformidade com o constante da correspondente instrumento contratual, atentando-se para as
inexatidões que poderão decorrer de eventuais arredondamentos.
5.4 Em caso de irregularidades apuradas no momento da entrega, o Bem poderá ser recusado de
pronto, mediante termo correspondente, ficando dispensado o recebimento provisório, e fazendose disso imediata comunicação escrita ao fornecedor.
5.5 Se após o recebimento provisório, constatar-se que o fornecimento foi executado em
desacordo com o pactuado ou foi entregue quantitativo inferior ao solicitado, a fiscalização do
contrato notificará por escrito a contratada para, sem prejuízo da aplicação das penalidades
previstas:
5.5.1 No valor do material não entregue ou recusado, e a encaminhará para pagamento.
acompanhada de relatório circunstanciado.
5.5.2 A Contratada será notificada para que proceda à retirada dos itens a serem devolvidos, às
suas expensas,
no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados do recebimento da
notificação.
6. Das Obrigações da Contratante
Para o fiel cumprimento do objeto desta contratação, a CONTRATANTE se compromete a:
Rua .latobal n". 118-Palmares - Caixa Postal 3091-Fone (94) 3345-1101/99160-5298
CEP 68590-000 JACUNDÁ PARÁ
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6.1 Permitir acesso dos empregados do Fornecedor Beneficiário às suas dependências para a
entrega do Bem adquirido;
6.2 Prestar as informações e os esclarecimentos relacionados com o pedido que venham a ser
solicitadospelo representante do Fornecedor;
6.3 Promover o pagamento da nota fiscal;
6.4 Aplicar ao Fornecedor Beneficiário as sanções previstas neste Edital em caso dc
descumprimento dasobrigações decorrentes da emissão do pedido dos equipamentos;
6.5 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
6.6 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente comas especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e
recebimento definitivo;
6.7 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas noobjeto fornecido, para que seja substituído;
6.8 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através do servidor
especialmente designado;
7.Das Obrigações da Contratada
Após a assinatura do instrumento contratual, a CONTRATADA se compromete a:
7.1 Entregar o Bem no prazo definido neste instrumento, onde o veículo deverá ser zero
quilometro e devidamente licenciado e emplacado no Município, em nome do Fundo Municipal
de Assistência Social; manual do proprietário, termos de garantia, Certificado de Registro de
Veículo - CRV e Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo; seguro DPVAT do
exercício atual pagos;

i

7.2 Responsabilizar-se durante o período da garantia pela assistência técnica, a qual, poderá ser
prestada pelo fornecedor do(s) bem(ns), ou através de concessionária autorizada as suas custas
localizada na cidade. Essa assistência técnica englobará todas as manutenções preventivas e
corretivas, durante o prazo de garantia, de acordo com os manuais e as normas técnicas
específicas, a fim de manter os veículos e equipamentos em perfeitas condições de uso;
7.3 Comunicar à Administração do Órgão qualquer anormalidade constatada e prestar os
esclarecimentos solicitados e manter, durante o período de contratação, o atendimento das
condições de habilitaçãoexigidas neste Pregão;
7.4 Ao Fornecedor Beneficiário caberá assumir a responsabilidade por encargos fiscais e
comerciais resultantes de contratação relacionada com o objeto.
7.5 A inadimplência do Fornecedor Beneficiário, com referência aos encargos sociais, comerciais
e fiscais não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do Orgão,
nem poderá onerar o objeto desta contratação, razão pela qual o Fornecedor Beneficiário
renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Orgão.
8.Das Sanções Administrativas
8.1. Pela inexecução total ou parcial de qualquer obrigação ou condição do contrato e, se
houver, do Termo de Referência ou do Edital do Pregão e seus anexos, sem embargo da
possibilidade de rescisão contratual, caberá a aplicação das penalidades previstas no art. 7. ° da
Lei n.° 10.520/2002 e nos arts. 86 a 88 da Lei n.° 8.666/1993, conforme abaixo:
I — advertência, por escrito, nas hipóteses de execução irregular de baixa relevância da
contratação, desde que não resulte em prejuízo para o serviço da CONTRATANTE;
II — Na ocorrência de atraso igual ou inferior a 20 dias, multa de 0,5% por dia de atraso so
valor do objeto ou da parcela inadimplida, conforme o caso;
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III — na ocorrência de atraso superior a 20 dias, multa de 15% sobre o valor do objeto ou da
parcela inadimplida, conforme o caso;
IV — Em caso de inexecução parcial não relacionada a atraso ou total, multa de 20% do
valor dacontratação;
V — Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a dois anos, em caso de descumprimentos contratuais de
média relevância;
VI — 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 Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no item anterior, em caso de descumprimentos contratuais de alta
relevância;
8.2 As multas a que aludem os incisos II, III e IV do item anterior não impedem que a
Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas em lei.
8.3 As penalidades previstas nos incisos I, V, VI e VI poderão ser aplicadas isoladamente ou
cumulativamente à multa referida no inciso IV.
8.4 No caso de aplicação das sanções previstas nesta cláusula, será facultada à Contratada a
apresentação de defesa prévia no prazo de 5 dias úteis, nos termos da lei.
8.5 As penalidades de multa aplicadas na forma desta cláusula poderão ser descontadas dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administração, abatidas do valor da garantia
eventualmente prestada oucobradas judicialmente.
8.6 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.
9. Do Pagamento
9.1 O pagamento será efetuado no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do atesto definitivo pelo
fiscal docontrato, em relação ao bem entregue.
9.2 Após entrega do Bem a empresa deverá encaminhar à Prefeitura Nota Fiscal correspondente a
quantidade de Bem entregue contendo valor unitário e valor total. Junto com a fatura a empresa
deverá apresentar certidões comprovando que mantenha as condições de habilitação.
9.3 A CONTRATADA somente fará jus ao pagamento mediante demonstração do cumprimento
dos encargos sociais instituídos por lei, bem como a quitação dos impostos e taxas que
porventura incidam sobre a contratação.
9.4 Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância imputável à Contratada,
que impeçaa liquidação da despesa, tal como pendência de multa, o pagamento será sustado até
que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, sem que isso gere direito ao
pleito de reajustamento de preços ou de correção monetária.
10. Da Subcontratação
10.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
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11. Das Disposições Finais
11.1 O objeto poderá ser alterado de acordo com o interesse e a necessidade da administração,
observando-se o disposto no artigo 65 da Lei n.° 8.666/93. Sendo assim a Contratada deve
aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários de até 25% (vintee cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

Jacundá - PA, 07 de Março de 2022.
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