
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA  

ÓRGÃO REQUISITANTE  
(Art. 3º, inciso I, da Lei Federal nº 10.520/2002)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
CIDADE E DATA  
ARAGUATINS - TO, Terça, 17 de maio de 2022
1- OBJETO  
(Art. 3º, I e II, da Lei Federal nº 10.520/02 e Art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93)
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DAS
MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS VEICULOS E MOTICICLETAS, INCLUINDO PECAS,
ACESSORIOS E PNEUS ENTRE OUTROS, POR MEIO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA
INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO E
DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA NO ESTADO DO TOCANTINS E DEMAIS, SE NECESSARIO, DE FORMA
A GARANTIR A OPERACIONALIZACAO DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS-TO
(ATENCAO BASICA EM SAUDE)
2- JUSTIFICATIVA  
(Art. 3º, I e III, da Lei Federal nº 10.520/2002)
A NECESSIDADE DA CONTRATACAO ATRAVES DE GERENCIAMENTO DA FROTA SE RELACIONA AS
PECULIARIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COM UTILIZACAO
DE CARTAO MAGNETICO, ATRAVES DE REDE CREDENCIADA DISPONIBILIZADA PELA CONTRATADA, DESTA
FORMA, O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESTARA CONTAS COM UMA UNICA EMPRESA, QUE SE
ENCARREGARA DE CREDENCIAR OS SERVICOS, ACESSORIOS, PECAS, PNEUS ENTRE OUTROS,
PROPORCIONANDO MAIOR CONTROLE, AGILIDADE E FLEXIBILIDADE NA UTILIZACAO DOS SERVICOS POR ESTE
PODER MUNICIPAL..  

Os serviços de gerenciamento de frota mostram-se essenciais ao regular desempenho das atividades a cargo do Fundo Municipal de
Saúde, cujos veículos e motocicletas em uso devem apresentar plenas condições de funcionamento e conservação, a disposição do
serviço sempre demandados e, no caso de situações emergenciais, receber o atendimento e assistência devidos, proporcionando
condições de segurança aos seus usuários diretos e indiretos.  
A frota de veículos, máquinas e implementos deste Município por possuir uma gama diversificada de fabricantes, marcas, modelos,
ano de fabricação, sofre ainda, constantes alterações dependendo, portanto, de uma rede credenciada com estabelecimento em
diversas especialidades, o que, a contratação de uma única oficina não supriria suas necessidades, de forma a propiciar sua efetiva
utilização, evitando-se falhas operacionais momentâneas e intermitentes.  
Da mesma forma há a necessidade de manutenir os diversos veículos da Administração Municipal que viajam diariamente para
outros municípios da Federação, para os mais diversos fins, que necessitam de atendimentos urgentes.  
Tal modalidade de contrato é uma tendência de crescente utilização tanto na iniciativa privada como em órgãos públicos do Poder
Executivo, administração direta e indireta, bem como pelos demais poderes da República, consequência das inúmeras vantagens que
oferece, em consonância com a visão de futuro da Administração Pública. Os serviços de manutenção compreendem todos os
serviços executáveis na rede credenciada, em oficinas ou concessionárias de automóveis e classificam-se em:  
a) Operacional: Conjunto de atividades que consiste em sanar leves imperfeições constatadas, tais como, funcionamento do motor,
níveis de água da bateria e do radiador, combustíveis e óleos, pneus e rodas, freios, luzes, cinto de segurança, extintor de incêndio,
etc.  
b) Periódico-Preventiva: Sistemática regular de revisões e serviços para garantir as melhores condições de desempenho do veículo,
no que se refere a seu funcionamento, rendimento e segurança, assim como, prevenir a ocorrência de defeitos que possam redundar
em danos nos componentes, ou mesmo na sua paralisação. Essencialmente refere-se à substituição de peças ou componentes antes
que atinjam a idade em que passam a ter risco de quebra. A base científica da Manutenção Preventiva é o conhecimento estatístico da
taxa de defeito das peças, equipamentos ou sistemas ao longo do tempo. A NBR 5462 de 1994 define como preventiva a manutenção
efetuada em intervalos predeterminados, ou de acordo com critérios prescritivos, destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a
degradação do funcionamento de determinado item.  
c) Corretiva: Visa tornar operacional o veículo ocasionalmente desativado em decorrência de defeitos, bem como reparar avarias.
Segundo a NBR 5462 (1994) é a “efetuada após a ocorrência de uma pane, destinada a recolocar um item em condições de executar
uma função pretendida”, ou seja, é toda manutenção que visa à correção de falhas em equipamentos, componentes, módulos ou
sistemas, visando restabelecer sua função. Os serviços de manutenção operacional, periódica e corretiva abrangem todos os
componentes dos veículos, incluindo motor, câmbio, suspensão, direção, freios, alimentação de combustível, sistema elétrico,
escapamento, lataria, bancos, estofamento, itens de segurança (extintores, air bag), ar condicionado, etc.  
I) A manutenção operacional inclui regulagens e ajustes, substituição e complementação de fluídos e lubrificantes, substituição de
componentes sujeitos a desgaste natural (pastilhas de freio, pneus, conserto de pneus, lâmpadas, fusíveis, etc.) ou vencimento de
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validade (extintores de incêndio, etc.).  
II) A manutenção periódica é de caráter preventivo e deverá ser realizada com a periodicidade recomendada pelos fabricantes e de
acordo com as especificações dos mesmos, sempre mediante solicitação da Contratante.  
III) A manutenção corretiva inclui os defeitos originados por término de vida útil dos componentes, por defeitos em peças ou
sistemas e por motivo de colisão.  
Todos os serviços de manutenção operacional, periódica e corretiva, serão prestados mediante o pagamento da Hora de Serviço
Mecânico prevista. Resultados esperados:  
Redução de despesas com a frota, através de controles dinâmicos e eficazes, que conferem veracidade às informações e permitem
reduzir o tempo de coleta, digitação, compilação e análise de dados;  
Redução de despesas administrativas relativas ao espaço físico e pessoal necessários à operacionalização dos controles;  
Flexibilidade do sistema de abastecimento e manutenção dos veículos, por acesso facilitado a uma rede de serviços com qualidade e
preços adequados;  
Agilidade nos procedimentos;/b>  
Obtenção de informações sobre o abastecimento e manutenção, em tempo hábil para tomada de decisões;  
Melhoria do gerenciamento da frota através do controle por quilometragem, despesas por veículo, avisos programados de
manutenção preventiva gerada pelo sistema, etc.;  
Redução de gastos inadequados através da utilização de relatórios de exceção;  
Efetuar serviços de manutenção dos veículos com qualidade e economicidade, já que, pelo sistema informatizado, os
estabelecimentos credenciados pela CONTRATADA serão obrigados a apresentar orçamentos sobre um mesmo serviço, instigando à
concorrência, com privilégio do menor preço; Os veículos em missões e diligências contarão quando necessário, com postos e/ou
oficinas durante seu deslocamento, não prejudicando o deslocamento por necessidade de retorno da viatura até um único posto e/ou
oficina contratada.
3- FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
A contratação do objeto deste Termo, tem amparo legal na Lei nº 10.520, de 17.07.2002, do Decreto nº 10.024, DE 20 DE
SETEMBRO DE 2019, Decreto 7.892, de 23/01/2013, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, aplicando-se, subsidiariamente,
a Lei n° 8.666/93, de 21.06.93, todos com suas alterações posteriores, sendo em tudo regido pelas condições estabelecidas no Edital
e nos seus anexos.  
4- RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA PREVISTA E A QUANTIDADE A SER CONTRATADA
4.1- Considerando que o registro de preços possibilita a celeridade em adquirir os bens e posteriormente o bom funcionamento dos
serviços públicos Municipal, sem a necessidade de gerar compromisso de contratação, sugere-se neste Termo de Referência que o
Departamento de Licitação realize procedimento com base no Registro de Preços, em conformidade ao Art. 15 da norma geral de
licitações.
4.2- A quantidades de objetos e/ou serviços a serem adquiridos com a contratação pleiteada, será de acordo com as demandas
geradas deste município, ou seja, sem quantidade nem periodicidade prefixadas.  

PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO
5- DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA ENTREGA DO OBJETO:
5.1- A entrega deverá ser efetuada no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da solicitação/autorização feita pelo setor competente,
conforme necessidade da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, devendo atender às especificações contidas neste Termo de
Referência, além das obrigações assumidas na proposta firmada pela licitante, contendo a quantidade, o preço, as especificações
técnicas, a marca, ano de fabricação (quando for o caso), data de validade (quando for o caso);
5.2- A entrega do objeto, será e terá fiscalização, controle e avaliação por representante da Administração (secretaria geradora da
demanda), com atribuições específicas devidamente designadas pelo Responsável da pasta, o qual ao final dos trabalhos de
conferência, emitirá laudo em relação ao objeto e/ou serviços entregue, e não reduz a responsabilidade da adjudicatária, inclusive
perante terceiros por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus
agentes e prepostos;

5.3. – O serviço será prestado por empresa especializada em sistemas informatizados de gestão, com utilização de software de
gerenciamento via web (internet) e utilização de cartões magnéticos.  
5.4. – A Contratada deverá oferecer software de gerenciamento de toda a atividade, via web (Internet), que deverá manter as
seguintes funcionalidades:  
5.4.1. - Envio de SMS por transação.  
5.5. – Disponibilizar relatórios gerenciais (financeiros e operacionais) de controle das despesas com a manutenção da frota da
municipalidade, com atualização diária.  
5.6. – Consolidar as informações em tempo real (on line), ou seja, no momento em que elas ocorrerem, consubstanciando relatórios
que contenham no mínimo:  
a) identificação do veículo (Marca/Modelo/Placa/Quilometragem); b) identificação do servidor (Nome/CPF/Unidade Gestora); c)
identificação do estabelecimento; d) valor do serviço prestado; e) data e horário;  
5.7. – Dispor de mecanismo que restrinja manutenções, em parâmetros relacionados à quilometragem dos veículos, a serem
estabelecidos pelo CONTRATANTE Possibilitar também a parametrização de preços.  
5.8. – Disponibilizar recursos que possibilite bloqueio e cancelamento imediato dos cartões magnéticos que forem extraviados ou
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inutilizados.  
5.9. – Permissão de acesso através da WEB (internet), por meio de senha administrada, permitindo parametrização de cartões e
emissão de relatórios sobre o encaminhamento de veículos às oficinas credenciadas e o acompanhamento de todo o processo para
aprovação de orçamento e recebimento dos serviços.  
5.10. – Disponibilizar sistema de gerenciamento integrado, oferecendo relatórios gerenciais de controle das despesas de manutenção
da frota do CONTRATANTE.  
5.11. – Oferecer níveis hierárquicos dos servidores autorizados a operarem de acordo com a fase em que o processo de solicitação,
análise, negociação, aprovação orçamentária, liberação para execução dos serviços, recebimento do serviço realizado e reintegração
do veiculo à frota do órgão/unidade.  
5.12. – O sistema de gerenciamento de dados da empresa CONTRATADA deverá, necessariamente, individualizar o usuário que
realizou a manutenção (de acordo com a Ordem de Serviço gerado pelo sistema), indicando de forma detalhada a data (dd/mm/aa),
hora (hh/mm), local, nome da oficina, quilometragem do veículo, identificação do veículo, contendo todas as peças e serviços pré-
aprovados e negociados, e, ainda, a evolução dos créditos dos cartões e da conta de cada unidade administrativa/órgão.  
5.13. – Todos os serviços realizados deverão ser monitorados e catalogados em sistema eletrônico ou magnético que faça o controle
por usuário do sistema.  
5.14. – O sistema proposto deverá possuir rotina de extração de dados para disponibilizar todas as informações, em meio eletrônico,
que a CONTRATADA detenha sobre a frota de veículos ou dos equipamentos do CONTRATANTE.  
5.15. – A alimentação de dados ao sistema efetuado nos pontos de manutenção e no sistema deverá ser realizada simultaneamente a
realização do serviço, ou seja, quando um veículo/equipamento paralisar para manutenção, o operador do local da manutenção
deverá, imediatamente a ela, repassar as informações relativas ao serviço para o sistema.  
5.16. – Manter Central de Atendimento para atendimento aos usuários que encontrem dificuldades em realizar transações nas
oficinas, disponibilizando recursos para atendimento dentro do horário comercial.  
5.17. - Manter na rede, postos de serviços credenciados no perímetro urbano do município de Araguatins - TO, e nos municípios
REPASSADOS PELA ADMINISTRAÇÃO:  
5.18. - Manter em funcionamento, em horário comercial, uma central de atendimento telefônico, para prestar informações e receber
comunicações de interesse das partes da empresa;  
5.19. – Fornecer, sem ônus ao CONTRATANTE, a licença de uso de software que viabilize o gerenciamento do cadastro e das
despesas com manutenção da frota de veículos do CONTRATANTE e responsabilizar-se pela produção do sistema em questão,
incluindo, mas não se limitando, os equipamentos servidores, hospedagem das aplicações do sistema em site próprio, manutenção
das bases de dados, procedimentos de instalação, migração, backup, recuperação, segurança, ambiente e softwares operacionais, e
quaisquer outras atividades, softwares, hardwares ou serviços necessários à operação e produção plena do sistema com todas as suas
funcionalidades previstas.  
5.20. – Disponibilizar, sem ônus ao CONTRATANTE, as atualizações das funcionalidades do software.  
5.21. – Atender às solicitações do CONTRATANTE, a qualquer tempo, referente a credenciamento de novas oficinas e/ou
concessionárias, devendo o credenciamento ser efetivado em prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, salvo justificativa razoável.  
5.22. – Guardar sigilo sobre os dados do CONTRATANTE constante do seu banco de dados, devendo mantê-las arquivadas, após a
extinção da ata de registro de preço, por no mínimo, 05 (cinco) anos.  
5.23. – Disponibilizar o software para acesso via web das informações e relatórios da frota do CONTRATANTE, de forma
acumulada, pelo menos nos últimos 6 (meses) meses, incluindo as 03(três) cotações de preços.  
5.24. – Em caso de falhas na comunicação de dados ou no sistema, a transação deverá ser autorizada ou pela Central de
Atendimento, ou outro sistema que obedeça aos procedimentos previstos.  
5.25. – Os cartões magnéticos deverão ser entregues na Prefeitura Municipal de Araguatins - TO, observado o prazo máximo de 12
(doze) dias úteis, contados a partir da solicitação da CONTRATANTE, que deverá ser via sistema, contendo os dados de
identificação de cada veículo, mencionados no subitem abaixo.  
5.26. – A CONTRATADA deverá apresentar, para apreciação e aprovação da CONTRATANTE, o modelo dos cartões magnéticos
que deverá conter, obrigatoriamente, a seguinte descrição:  
a) os dizeres Fundo Municipal de Saúde de Araguatins:  
b) órgão; c) unidade; d) modelo do veículo; e) placa do veículo;  
5.26.1. – O fornecimento dos cartões magnéticos usados no gerenciamento da frota, não acarretará qualquer custo adicional ao
CONTRATANTE.  
5.27. – Por solicitação do Gestor do Contrato via sistema, a CONTRATADA deverá substituir em no máximo 10 (dez) dias úteis, os
cartões magnéticos que: 
a) Tenham perdido a validade; b) Apresentarem defeito que impeça a sua utilização; c) Tenham sido extraviados;  
5.27.1. – A substituição dos cartões magnéticos, não acarretará qualquer custo adicional ao CONTRATANTE.  
5.28. – Para equipamentos similares (motores estacionários, motores de popa, cortadores de grama, minimotos, minicarros,
empilhadeiras) e demais equipamentos cuja locomoção até a oficina credenciada seja inviável ou impossível ou que não possuam
hodômetro, poderão ser utilizados cartões denominados “Genéricos”, sendo sua utilização permitida sobresponsabilidade de um
único usuário para cada cartão que manterá os controles complementares descritivos da utilização e o cadastro serão efetivados
através do número de série ou registro de cada equipamento.
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6- DAS OBRIGAÇÕES DA FUTURA CONTRATADA:
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A Contratada obriga-se a:
6.1- fornecer os objetos e/ou serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
6.2- arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão, prepostos ou
representantes, dolosa ou culposamente, à FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE;
6.3- A contratada fornecerá apenas objetos e/ou serviços dentro dos padrões solicitado neste termo de referencia;
6.4- não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer
das prestações a que está obrigada no Termo de Referência;
6.5- arcar com custos do dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o
atendimento ao objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº
8.666, de 1993;
6.6- Assinar o instrumento contratual no prazo de até 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da notificação formalizada.
6.7- Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da contratante, através de servidor indicado pela FUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE (unidade demandante), cumprindo todas as orientações e prestando todos os esclarecimentos solicitados e
atendendo as reclamações formuladas para o fiel desempenho das atividades especificadas neste Termo de Referência e no contrato,
assim como na proposta de preços apresentada;
6.9- Apresentar a fatura/nota fiscal após aceitação dos objetos e/ou serviços entregues e fiscalizados pelo contratante e mediante
comprovação de quitação de encargos fiscais, trabalhistas e previdenciários.  

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
7.1- Comunicar a CONTRATADA para o recolhimento ou troca do(s) objeto(s) que não estiverem dentro dos padrões técnicos
utilizados pelo CONTATANTE ou normas existentes;
7.2- Efetuar o pagamento, depositando em conta corrente bancária mantida pela CONTRATADA, até o 10 (dez) dias úteis após o
recebimento dos objetos e/ou serviços e aceitação dos mesmos, pela fiscalização da Contratante e comprovação de quitação de
encargos fiscais, trabalhistas e previdenciários;
7.3- Designar servidor capacitado para acompanhar a execução do contrato;
7.4- Controlar rigorosamente a execução dos objetos e/ou serviços seguindo as especificações do contrato;
7.5- Comunicar prontamente a contratada toda e qualquer anormalidade, objeto da presente licitação;
7.6- Comunicar imediatamente à licitante e apresentar em até 48 (quarenta e oito) horas o comprovante de emissão de ocorrência
policial, em casos de acidentes, furto, roubo e incêndio, sob pena de perda das propostas contratadas;
7.7– Comunicar a CONTRATADA para o recolhimento dos objetos que estiverem em desacordo com o contrato;
7.8- Rejeitar, no todo ou em parte o fornecimento executados em desacordo com o Contrato a ser celebrado.  

VALOR ESTIMADO  
(Art. 3º, III, da lei 10520/02, Art. 15, inciso V e 43, inciso IV da Lei nº 8.666/93)

8 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
8.1- Os recursos para cobrir a despesa, na ocasião da execução dos objetos e/ou objetos, estarão contemplados no orçamento do
exercício de vigência do contrato ou ata de registro de preços.
8.2- Segundo a normativa da Advocacia Geral da União (AGU) de nº 20, de 1º de abril de 2009, no uso das atribuições que lhe
conferem, resolve expedir a presente orientação normativa: na licitação para registro de preços, a indicação da dotação orçamentária
é exigível apenas antes da assinatura do contrato;
8.3- Acórdão nº 1279/2008 do TCU, já decidiu que:

"registro de preço não e uma modalidade de licitação, e sim, um mecanismo que a administração
dispõe para formar um banco de preços de fornecedores, cujo procedimento de coleta ocorre por
concorrência ou pregão em razão de ser um mecanismo de obtenção de preços junto aos
fornecedores para um período estabelecido, sem um compromisso efetivo de aquisição, entendemos
ser desnecessário, por ocasião do edital, o estabelecimento de dotação orçamentária;"

8.4- O decreto nº 7581, de 11 de outubro de 2011, no artigo 91, disserta que "na licitação para registro de preços, a indicação da
dotação orçamentária só será necessária para a formalização do contrato ou instrumento equivalente;
8.5- Licitação para registro de preço não e necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização
do contrato ou outro instrumento hábil, segundo o decreto 7.892/2013, artigo 7º, § 2º.  
9- DA DESCRIÇÃO, UNIDADE DE MEDIDA E QUANTITATIVOS DOS ITENS DO OBJETO DO PRESENTE TERMO

# Item UM Quantidade
1 GERENCIAMENTO DE FROTA (SERVICOS MANUTENCAO, PECAS, ACESSORIOS,

PNEUS)  
Especificação: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO
DAS MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS VEICULOS E MOTOCICLETAS, INCLUINDO PECAS,

SERVICO 108.000,00
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ACESSORIOS E PNEUS ENTRE OUTROS, POR MEIO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA
INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO E
DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA NO ESTADO DO TOCANTINS E DEMAIS, SE NECESSARIO, DE FORMA A
GARANTIR A OPERACIONALIZACAO DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS-TO./

Os preços serão cotados por ITEM, ao final o valor total, visto que a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, pagará de acordo com
preços praticados no mercado nacional.  
10- ADJUDICAÇÃO:
Será realizada de acordo com o tipo de apuração adotado pela autoridade julgadora, obedecendo a legislação que rege a disciplina de
licitações e contratos, considerando o preço final proposto por cada preponente, de uma única vez.  
11– DO PAGAMENTO:
11.1- O prazo para pagamento será até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela
Contratada, devidamente atestada pelo setor competente.
11.2- O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela
Contratada, que conterá o detalhamento do(s) objeto(s) executado(s).
11.3- O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com o(s)
objeto(s) efetivamente executado(s).
11.4- Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que
impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente 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.
11.5- Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 30/04/2008, será efetuada a retenção ou glosa no
pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada. A
retenção ou glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, só deverá ocorrer quando o contratado não produzir os
resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas.
11.6- Para fins de pagamento será exigido a regularidade perante as fazendas municipal, estadual e federal, além da regularidade
junto ao ministério do trabalho e FGTS.
11.7- Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
11.7.1- Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei Complementar nº 116,
de 2003, e legislação municipal aplicável.
11.7.2- A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a
retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto o pagamento ficará condicionado à
apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida
Lei Complementar.
11.8- O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-corrente, na agência e
estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.
11.9- Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
11.10- A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não
tenha sido acordada na contratação.
11.11- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o
valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para
o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula: EM = I x N x
VP.
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: (6 / 100) I = 365
N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso 
12- DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
12.1- A Administração convocará oficialmente a licitante, a contar do recebimento da notificação formalizada para, no prazo
máximo de 02 (dois) dias úteis, assinar o contrato ou a Ata de Registro de Preços, aceitar ou retirar o instrumento equivalente sob
pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93;
12.2- O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez por igual período, quando solicitado pela licitante durante o seu
transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.
12.3- Não será aceita em hipótese alguma a subcontratação para a execução do objeto acordado.
12.4- Antes da assinatura do contrato será verificada pela CONTRATANTE, por meio de solicitação de certidões fiscais e
trabalhistas, a comprovação da regularidade do cadastramento da licitante vencedora, devendo seu resultado juntado ao processo.
12.5- Instrumento contratual só terá validade e eficácia depois de publicados seus extratos na imprensa Oficial.  
13- DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL:
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13.1- Caso a opção da autoridade seja pela autorização de procedimento via Registro de Preços, a respectiva Ata de Registro de
Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura e eficácia após sua publicação na imprensa oficial.
13.2- O Contrato terá sua vigência vinculado ao respectivos créditos orçamentários, a contar da data de sua assinatura e eficácia após
sua publicação.  

DO FISCAL DO INSTRUMENTO CONTRATUAL  
(Art. 67 da lei 8666/93)

14- DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO
14.1- O contrato deverá ser fielmente executado pelas partes, de acordo com as cláusulas contratuais, respondendo cada uma pelas
conseqüências de sua inexecução total ou parcial.
14.2- A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um servidor(a) da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,
designado pelo representante da pasta geradora de demanda, de conformidade Artigo 67 da Lei 8666/93.
14.3- A fiscalização será exercida no interesse da Contratante e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus
agentes e prepostos.
14.4- Quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto do contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA,
sem ônus para a CONTRATANTE.
14.5- A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o(s) objeto(s) da prestação acordada, se estiver em
desacordo com o contrato.  
15- DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
15.1- O contrato a ser firmado com a contratante, poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja
interesse da Administração, com a apresentação das devidas justificativas.  
DAS PENALIDADES
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
(Art. 3º, I e art. 7º da lei 10520/02 e arts. 86 a 88 da lei 8.666/93)
16- DAS SANÇÕES APLICÁVEIS À PROPONENTE
16.1- Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002 e do Decreto nº 10.024, de 2019, a
licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação:
16.2- Não assinar a Ata de Registro de Preços ou instrumento contratual, não retirar a nota de empenho, quando convocada dentro do
prazo de validade da proposta ou da ARP;
16.3- Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
16.4- Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
16.5- Comportar-se de modo inidôneo;
16.6- Cometer fraude fiscal;
16.7- Fizer declaração falsa;
16.8- Ensejar o retardamento da execução do certame;
16.9- A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;
b) Impedimento de licitar e de contratar com a administração municipal, pelo prazo de até cinco anos;
16.10- Penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
16.11- Comete infração administrativa, ainda, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002 e do Decreto nº 10.024,
de 2019, a Contratada que, no decorrer da contratação:
16.11.1- Inexecutar total ou parcialmente o objeto contratado;
16.11.2- Apresentar documentação falsa;
16.11.3- Comportar-se de modo inidôneo;
16.11.4- Cometer fraude fiscal;
16.11.5- Descumprir qualquer dos deveres elencados no instrumento convocatório, na Ata de Registro de Preços ou Contrato;
16.12- A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
b) Multa Moratória de até 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 30
(TRINTA) dias;
c) Multa Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do objeto contratado, no caso de inexecução total ou parcial
da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória;
d) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes
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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 causados;
f) A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
16.13- Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão licitante e de
declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão da contratação decorrente da
licitação:
16.13.1- tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;
16.13.2- tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
16.13.3- demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
16.14- A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a
ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
16.15- 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 princípio da proporcionalidade.
16.16- As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor
da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da
sede do município e cobrados judicialmente.
16.17- Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da data do
recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
16.18- As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas,
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.  
17- DA RESCISÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, e ficará o contrato rescindido de pleno direito, independente de
aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, se houver ocorrência de uma das hipóteses prescritas no art. 77 a 80, do Capítulo III,
Seção V, da Lei nº 8.666/93.  
18- DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
18.1- Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE designará um representante, para acompanhar e
fiscalizar a execução do Contrato ou ARP anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a sua execução,
determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados;
18.2- Da mesma forma, a contratada deverá indicar um preposto que, se aceito pela FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE a
representará na execução do Contrato, promovendo obrigatoriamente as correções, reparações, remoções, reconstruções ou
substituições, às suas expensas (contratada), que se fizerem necessárias quando constatados vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução do objeto do Contrato, conforme preceitua o art. 68 da Lei n.º 8.666/93;
18.3- A fiscalização não exclui, nem reduz, a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
ou ainda, resultante de imperfeições técnicas, vícios repetitórios ou emprego de objeto inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorrência deste, não implica em co-responsabilidade da contratante ou de seus agentes e prepostos (art. 69 e 70 da Lei Federal nº
8.666/1993);
18.4- Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Termo de Referência, agregado ao licitação objeto da contratação,
deverão ser prontamente atendidas pela contratada, sem ônus para a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.  
19- GARANTIA
Não se aplica.

JOAQUIM MIRANDA LEITE 
Responsável
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