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Pr(:ferrura Municipal de Obidos

Secretaria Muni;ipal dê Educação - SEMED'
c N PJ N" 30 .97 1 .257 10001-51

Trav. Rui Barbosa nô463 - Centro - CEP: 68.250-O0o-Ôbidos-Pa
E-mail: semed.opiílos@gmail.com"

@

TERMO DE R E NCIA
SERVI OS DÊ MANUTEN AO E LII,IPEZA DE CENTRAL DE AR

R$56.565,13 icinquelrta e seis mil, quinhentos e sessenta e cinco reais
e três centavc,s) ,r valor estimado foi obtido com base nas pesquisas
realizacias pe ia §i cretaria Mr,nici I de Educa ao

1.4 Período de Contrata eo: 120 í.eiitó e vintê dias

2 - Solicitantê
2.1 Secretaria: Secretaria Munici ai de F-o,-,cação - SEMEDp
CNPJ: 30.971.25710001 -51 - 23.7 1 1 1 91 /i,-rr 1 -59
End.. Trav. Rui Barbosa
Bairro: Centro Cidade bidos

RG:'142516 ão Ex edidor: PC/PA

3 - Os Fiscais
Portaria de Fiscais N": 13212O22 - SEMED. de 23 de unho de 2022

Gracivaldo Andrade da S,iv.
Decreto de Nomeação n" . 12012021
CPF
RG 437 5110
Situa ão Funcional Contra issionado
Forma
Ca o/Fun ao Chefe de Divrsào tle C Jntrole dê Í\/ateríal
3.2 Fiscal Gabriele Marciao Pc:re rr a
CPF 042.331 .522-65

7947779
x Contratado { ) Efetrv missionado

Ensino h/édro
ente Administrativó

lqqo (X) Efetivrr ( ) C
ão Ex edidor: PC/PA

ão Ex didor

1 - Objeto

1.1 Objeto: ConlrataÇão de Empre..: para execução de servrços de manufenção e limpeza de
central de ar para atenliet dernandas da Secretarra Írilunicipal de Educaçâo.

1.2 Custo Estimado
Apurado:

1.3 Base Legal:

J
: Pará

Data/ano: 01lO1l2O21
2.2 Secretário(a) Municipel: Maria Zilda Bentes de Sousa
CEP: 68 25

Decreto n': 00312021
cPF.231.58.1Q2-75

3.1 Fiscal

RG
Situação Funcional
Formação
Cargo/Função

PC/PA

Os Fiscais ficarão responsáveis pelo recebrmento, verificaÇão da qualidade e execução dos
serviços recebidos. Datar e Atestar. assrm como avisar com 30 (trinta) dias de antecedência
do término do contrato a Secreiaria lVlunrcrpal de Educação, para que a mesma tome às devidas
providências em relação à vigêrrcia do írcntrato:

b)

A fiscalizaçã-o, da contrataÇãô será exercrda pelo(s) Fiscal(s), indicado(s) no Referido TERMO
DE REFERENCIA ao qual cornpetrra Receber e Verificar a qualidade do Material. Dãtâr,
Atestar, Vigência do Contrato e dirirrr,r as dúvidas que surgirem no curso da execução do
contrato, e de tudo dará ciência à AdnrirrstraÇão,
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A contratação d:. rbletc deste Termo de Referência tem amparo legal no inciso'
ll do Art. 'li' da I ,: | 1 ' . l'21.
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Prefeitura lyrunicipal de Óbidos

Sêcretãria Municipal do Edúcação - SEMEO
CNPJ ti" 30 971.257t0001-51

Trav. Rui Barf)osa. no463 Certrc - CEPj 68.250-O0o-Óbidos-Pa
E-rnail: ser r recj .)ttidos@gmail.com

O(s) Fiscal(s) da CONTRATANTE Ceverá ter a experiência necessária para o
âcom anhamento e controle da execucâo do contrato

4 - Local ra Entre ar os ltens

5 - Das JustiÍicativas
5.í: A rede municipal de ensino é ccmposta de g0 escolas, sendo 75 na zona rural e15 na zona
urbana, que possui em sua estrutura física de vários equrpamentos que permitem o luncionamento
das escolas, dentre os equipamentos que proporcionam um ambiente saudável e agradável estão as
Centrais de ar condicionados, esses equipamentos são utilizados diariamente, concorrendo pâra o
desgaste e proliferação de detritos exrstente no ar. necessitando portando de manutençâo e repáros.
Nesse sentido a Secretaria Munrcrpai cle EducaÇão qualidade do ar é diretamente afetada pelo estado
de conservação dos equipamêntos do sisterna de climatização, portanto, uma manutenção preventiva
deve ser planejada e procedrda por pessoas qualificadas. A manutenção preventiva além de ser uma
necessidade indispensável ao equipamento e, também, uma exigência normativa de caráter
obrigatório.

Cumpre destacar que o ltilinistérro o, :;.rr-rcle .rtraves da Portaria no 3.523198, com orientaÇão técnica
dada pela Resolução RE no 9, cle ttr 0r/:üü:i ra ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
estabelece as condições míninras a serenr obedecidas em prédios com sistemas de refrigeração
artificial, determinando critérios rigrdos de nranutenÇáo, operação e controle, impondo obrigatoriedade
de atendimento aos proprietários ç adrrrrr'rrslradores de prédios públicos, sob pena prevista na Lei no

6.437, de 20 de agosto de 1977 que val desde advertência à interdição total do edifício, sem prejuízo
de outras penalidades previstas em r,:JtslaÇão específica.

E imprescindível a manutenÇáo do ar conorcronâdo, com o intuito de manter a quelidade do ar, pois
além de atender às exigências legars. proporciona o bem-estar dos colaboradores que trabalham
diariamente no edifício. Sabe-se que uma nrá climatizaÇão, seja pela qualidade do ar ou pela
temperatura, pode causar probiemas de saude

Alêm do prejuízo humano, uma clin]atrzaÇão rneficiente pode danrficar equipamentos eletrônicos,
principalmente computadores e seTvrdcres devrdo ao superaq uecimento. Assim, a temperatura deve
estar sempre de acordo com as êspecificaçÕes técnicas para o perfeito funcionamento desses

docente e discente dap

c)

e)

A fiscalização de que trata este item nào exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora,
inclusive perante terceiros. po' qualquer irrsgularidade, ainda que resultante de imperfeições
técnicas, vícios redibitórioj, ou emprego de rnaterial inadequado ou de qualidade inferior, e, na
ocorrência desta, náo implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e

stos, de conformidade corn o ar: i rJ da Lei no 8.666, de 1993;
O(s) Fiscal(s) do contrato ancta i en1 reoistro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, rndicando hora dia. mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventualmente envolvidos, derer'mrnanoo o que for necessáno à regularização das faltas ou
defeitos observados e encan,rrrhanoo os apontamentos à autoridade competente para as

re

rovidências cabíveis

N'.463
Local: Secretaria Municrpal de Educaçáo - SEMET)

No horário das 08:00 às 14:00, nos ciras de segunda à sexta, excetos nos feriados Nacional, Estadual
e l\ilu n rcr al

Estado. PACidade bidos
End Trav. Rui Barbosa
Bairro: Centro
CEP: 68 250-000

com onentes. Tais ut mentos são indrs ensáveis ao bem estar do co

\

d)
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t!". 04/lPrefeitura Municipal de Óbidos
SecretaÍia Municipal de Educação - SEMED

CNPJ N" 30.971.25710001-51
Trav. Rui Barbosa, no4bl Centro - CEP: 68 250-oo0-Óbidos-Pa

E-mail si,rlreo oDtdos@gmaÉ com

conservaçáo e manulenção periódica do aÊa

Considerândo a questão sanitárla e a real e Í'recessafla manutenção dos aparêlhos de ar condicionado
da rede municipal de ensino a fim de se evrlar rnclusrve a ocorrência de danos aos apâÍelhos e garantir
um regular funcionamento. permúindo a real,;.aÇão da adequada e satisfatória prestação.iurisdicional,
observando ainda o clima da região. o qual apresenta forte calor,

rede municipal de ensino. é imprescrndrvel
condicionado. E,

Considerando o estado de conservação e necessrdade de realizaÍ serviços de manutenção corretiva

e preventiva em 267 (duzentos e sessenta e sete) centrais de ar condicionados;

Considerando que os serviÇos irão beneficrar 75 escolas na zona rural e 15 escolas na zona urbana;

Considerando que a Secretaria lVlunrcipal .J: Educação -SEMED, tem a responsabilidade de garantir

e promover educaÇão de qualidaoe em an rurente saudável;

Considerando a segurança, o ambierlle e a competênôia em garantir o bem estar do corpo docente e

corpo discente. .

E que a Secretaria Municipal de EduoaÇão, por iudo o que foÍ demonstrado, precisa eoncretizar a

contratação de empresa especralizada na órestação de serviÇos de manutênção corretivâ e preventiva

de 267 (duzentos e sessenta e sete) centrais de ar. exislentes nas diversas escolas da zona urbana

e zona rural, que tem por ofr]ci . l ' :.. Jurar,\,a e qualidade e Deí'n estar do ambiente escolar'

Como base legal pretende-se utilizar o lnciso l, do Art. 75, da lei no 14.13312021, atualizado os

limites pelo Decreto no10.922Í2021. qr:e dtspoe:

dis, :,nsável a licitação

i co,'irataÇáo que e;rvolva valores inferioies a R$
I (c fluenta e quatro nril e vinte reais e quarênta e um

nr , . .aso de outros serviços e compras:

A base legal acima iníormada é pen|rticla pelo fato da empresa que se vislumbra contratar uma
empresa estabelecida na cidade sendo a qua se dispõe a realizar esses serviços, detentora do CNPJ
n'24734759lONl-66 - JULISSON LUIZ PrNHEIRO DE CASTRO'01847455271.

5.2: Justificativa do Preço Proposto:
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Considerando o estado de conservação e íuncionamento em que.se encontram as centrais de ar

condicronado pertencentes, à frota da re,le munrcipal de ensino encontram-se com defeilos e

funcionamento precário em virtude de probtemas mecânicos e de conservação;

O valor a ser pago obtido com base Íro oi'caniento apresentadÔ pela empresa autoÍizada, o qual

apresenta-se no valor de R$ R$53.875,00 (cinquente e três mil, oitoêentos e setenta e cinco reais).
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PÍeÍertura Municipal dê óbidos
secÍetaria Municipal de Educação - sEríED

CNFJ N' 30.971.25710001-51
Trav. Rui Barbosa. n.40, Centro - CEP: 68.250-0oo-Ôbidos-Pa

E-rnar s.jnred.obidos@gmail.com

x.Ol2.

Para mensuração do valor, foi realrzada pesquisa em empresas sediadas no município, de

Obidos, em virtude da proximidade ccm aas escolas municipais, pela facilidade na realização dos

servtços e acima de tudo pelo menor preoo onde sa extraru das pesquisas realizadas a média de

preço, sendo que o menor valor apresenraoo foi o pêla empresa JULISSON LUIZ PINHEIRO DE

CASTRO 01847455271.

5.4.1 Método de pesquisa: Os preÇos .je referência foram obtidos por meio de pesquisa de preço

de mercado, entre empresas do rarlo/atividade do objeto da contratação, cujas referências

unitária, total e global resultant de n-redia aritmética entre o niinimo de 03 preços pesquisados,

conforme demonstra Mapa Ccmparatrvo de Preços, anexo a este Termo.

5.4.2. Referência para utilização do critério de iulgamênto: Menor Preço por item, na forma da

tabela reÍerência abaixo:

02

03

04

06

07

ITEM MÉDIA TOTAL

01 R$4.s00,00
R$4 500,00
R$4.666,80
R$3.833,25
R$5 499,90

MENOR VALOR TOTAL
POR ITEM

R$4 500.00

R$4.000,00

R§g i00 !9_
R$5 100.00

FORNECEDOR OFERTANTE OO
MENOR PREÇO

JULISON LUIZ PINHEIRO DE
GASTRO 01847 455271

CNPJ: 24.734.759/0001-66

l

R$7.583,25 Bq?so!q_
R$4.350,00R$4.700, 10

R$4.200.00

09 R$5 229,99 R$5.100,00

10 R$4.140,00 R54.200,00

RS4 050,00RS2 408 35
12 R$1.833,50 RS1 750 00

R$3 400,00
TOTAL R§ 56.565,13

Setor de Com Dras, an exadas ao Processc Adnlin,s trativo

setenta e cinco reais ) conÍorn',e rlapa a

11

Do Menor Preço e da Escolha da Elrlpresa pare a Contratação do Objeto
O valor a seriontratado é o nler u, vaiuT. obtido com base nas pesquisas de mercado, e valores

de referência, perfazendo o varu' giotal de R$ 53.875,00 (cinquentâ e três mil, oitocentos e

5.5
5 5.1

gLIL4vo acostado a termo

.J

5.3: JustiÍicativa da Escolha da Contratada:
A escolha da empresa a ser contraiada foi deÍinida empela facilidade de deslocamento, para

promover o desenvolvimento econômrco do município e acima de tudo pelo menor valor da

contratação. Assim como os serviÇos serão realizados. gradativamente, dispensando fretes e outras

despesas de deslocamentos etc. , além de que torna mais viável o acompanhamento e fiscalização

dos serviços, aliado ao menor valor apresentado.

5.4.Da referência de preco de mercado e do menor preco para a contratacão do obieto

*Os valores de referência têm oriqem nas medias obtidas através de pesouisa de preco realizada oelo

R$4.500,00

R$4 269.99

1

l

13 B!!!99!0
R$53.875,00
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Prefeitura Municipal de Obidos
Secretaria Municipal de Educação - SEMED

CNPJ N' 30.971 .257 t0001-51
Tráv. Rui Barbosa r '163 - CenÍo - CEP: 68.250-000-Óbidos-Pa

E-ma , ser red.obidos@gmail.com

.ot3

5.5.4

a)

b)

c)
tEt

Em análise é possÍvel observar d'J:: o valor a ser contratado encontra-se dentro do valor de

A escolha da empresa detentora ou n)enor preÇo em ambos os lotes recairá sobre a empresa
J. S. C. DOS SANTOS - CNPJ: 14.690.470/000l:39, pelos seguintes motivos:
A empresa foi a que apreseniou o nrênor valor para os itens componentes do objeto;
A empresa encontra-se ÍegLllar em r elaçáo à suas obrigações fiscais;

A empresa encontra-se rdônea

As constatações acima infornradas podem ser ccmprovadas mediante documentações
acostadas a este termo de reÍerenc a

6. EspeciÍicaçôes, Quantitativos e Preços Máximos Admitidos.

Manutenção (limpeza
Btus

DESCRTÇAO

Éãntrrtou ei

-----:-----T_

UND

Unid

U nrd 03

Manutenção (limpeza) Central de Ar 9.000
Btus

12 000

3

4

I ManutenÇão (limpeza) Central de Ar 18.000
Unid 40

Btus

Reposiçâo de gás Central de Ar :l ()00 Btus Unrd ,Ã

5

6

Reposição de gás Central de Ar 12 000 Btus Unid 30

Reposição de gás Central de Ar 1Íl 000 Btus L'ntd 25

7 Troca de capacitor . Central de Ar R$ 156,67

R$ 1.423,33

R$ 366,67

R$ 425,00 R$3.400,00

56.565,'13rorALL
-_l-

I

] unrd i 30

I Troca de Motor Compressor Central de AÍ
12.000 Btus c/ reposição de gàs

Troca de Motor Compressor Central de Ar
18.000 Btus c/ reposição de gas

Troca de Motor Compresscr Central de Ar
9 000 Btus c/ reposiçâo de gás

Unid 03

11
Troca de Motor Ventrlao -rr Central de Ar

Unid 05
(condensadora)

12
Troca de Motor Ventilador C.entral de.Ar
(evaporadora)

05

13 Troca de placa controladora ÔQntraide Ar unid

03

ITEM

1

2

VALOR
UNlTÁRtO

VALOR
GLOBAL

R$ 100,00

R$ 100,00

QTD

45

45 RM.500,00Unid

R$4.666,80R$ 1 16,67

R$3 833,2sRS 153,33

R$ 183,33 R$5.499,90

R$7.583,25R$ 303,33

RM 700,10

R$4.269,99

R$ í 743,33 R$5 229,99

R$4.140,00R$ 1.380,00

R$2.408,35R$ 481,67

RS1.833,50

08

I

___l

--l

-I

10 i

Unid

Unid

t

R$4 500,00
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Prefeitura Municipal de Obidos
Secretaria Municipal de Educação - SEIIIIED

CNFJ N" 30.971 .25710001-5'l
Trav. Rui Barbosa. n"463 - Centro - CEP: 68 250-000-Óbidos-Pa

E-mail semed.obidos@gmall.com

8 - Obri
8.1 Obrigações da CONTRATADA
ACONTRATADA otrçesee
a Cum rir todas as exigên4as, d,o Co n,r rto e do TERMO DE REFER NCIA

Atender a contratante com serviços e peÇas en] bom estado de conservação e qualidade,
conforme valor o ado,

c) Atender, com a dihgência possiver. es dete.rminações do Gêstor, adotando todas as
rovidências necessárias á rqgqlalrzaçqq de faltas e i laridades verificadas;

lndenizar o contratante por quarsquer cianos causados durante a execuÇão dos serviÇos, por
seus empregados, ficando este autorrzado a descontar o valor correspondente dos pagamentos
devidos à CONTRATADA.
Comunicar, formalmente no prazo máxrmo de ate 12 (doze) horas que antecede a entrega do
Item, ao CONTRATANTE, eventuais ocorrências como inteÍrupÇáo ou possível atraso na
entre a ou execu odo servrÇo,

f) flE@I o objeto deste TERMO DE REFERENCIA no endereço indicado no ltem 4 - (4 - Local
rae dos ltens),

Entreqar o objeto deste TERMO DE REFERFNC lA no Prazo Máximo de até 15 (quinze) dias

g

Todas as despesas drretas e rnclrre,d - Íreie tributos, taxa de administração. encârgos sociais,

", 
I encargos trabalhrstas. fiscars. comei,,rars, deslocamento de pessoal, Seguro, transporte até o"' i destino e demais encargos de qualquei natureza necessários âo cumprimento integral do objeto
, deste contrato, nada mais sendo v3lrdo plertear a esse título;

REPARAR. CORRIGIR ou SUBSTTTUIR, no total ou em parte. o objeto do contrato em que se

i) verificarem vicios, defeitos. incorreçoes danos decorrentes resultantes da execução da compra
CONTRATADA. de acordo com os anrgos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor
Lei no 8.078. de 1990

corÍidos, a contar a partir da comunrcaÇão íeita através de telefonema, E-mail ou Oficio,
encaminhando a Ordem de Servrço. assrnada pelo(a) Secretário (a), em estrita observância das
especificaçôes contidas no orÇame|to apresentado e aprovado pela Secretaria Municipal de
Educaçáo:

):
Caso os Serviços não estejarn Ce acordo com as eigências contidas nesse termo, a

,, CONTRATADA deverá REFAZER ',lu SUBSTITUIR o obieto em questão, no Drazo máximo de

" até 07 (sete) dias corrid-oJ-Z6iJ.,o dõlãããEffiããio da-NoTtFliAÇÃo aa óourRaraHre.
i sob pena de

Por ocasiáo
4p[caçqqdas penai rcr-des esta belecidas no Contrato:
da entrega, a CONTR,\TADA deverá avisar antecrpadamente a CONTRATENTE

k) sobre. data, hora e nome do trrrcronario da CONTRATADA responsável pela entrega dos
motores:
Atender prontamente, exclusrvan]ente neste município a quatsquer exigências da
AdminisÍa inerentes ao ob eto do Presente TERMO DE REFER ÊNCIA:

m) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas. todas as con habrlrta aoê ualiíi o exl rdas na licita o,
Não transferir a terceiros. por quaiqLrer forma, nem mesmo. parcialmente, as obrigações

n) assumidas. nem subccntratar quaiciuer das prestaçóes a que está obrigada, exceto nas
condiçóes autorizadas n,r TERMO DE REFERENCIA ou na minuta de contrato
Qualquer solicrtaçáo ferta pela CONTRATADA, em que possa alterar o Termo do Contrato ora
afirmado,. a CONTRATADA deverii LorrLrnicar a CONTRATANTE via Ofício, iuntamente com
seus documentos que possam arg,-rÍrrentar devida alteração, para que o (a) Gestor (a) possa
encaminhar via OÍício à Comissic Perrnanente de Licitação, para sejam tomadas as devidas

As despesas deste TERMO DE REFERENCIA ocorrerao poí Çonta das classrficações funcionais
constantês da Lei Or mentária Anual de 2C22

7 - Da Fonte de Recurso

e)

r)
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. Preieitura Municipal de Obidos
Secretaria Municipal de Educação - SEMED. cNPJ N" 30.971.25710001-51

TÍav. Rur Barrrosa no46, - Centro - CEP 68.250-000-Obidos-Pa
f .rnail semed.obidos@g mail.com

..§,.r,

i-n-corurnnraoa Gverá acGrtar, mediante solicitaÇão da GONTRATANTE, que se procedamp)
às mudan as nos dias e lrorallor Jle entrega dos rnotores, sem re ue houver necessidade

8.2 Obri es da Contratante
A Contratante obri

Comunicar a CONTRATADA através de telefonema. E-mail ou OÍício, sobre a necessidade dos
materiais ou rodutos or meio de errrrssão de Ordem de Servi ^e

b)
Proceder a emissão da Orderr, oe Serviço{O.S) devrdamente assinada e datada pelo(a)
Secretária lvlt,nici

---l

c)

e)

i)

IP

e

palqq Edu!4ç{o,

alidade_no nlellnto {q elltlegq!
rticipar alrvamente das srstemaricas de supervisão, acompanhamento e controle dea

u
Notificar formalmente a en presa. sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes de

d) cada um dos rtens qJe ccrrrpacnr o oblcto deste termo, para qrJe sejam adotadas as medidas
corretivas ner:essárias,
Prestar toda,c

sda
as informaçÕes e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
CONTRATADA

f) Estabelecer ncrmas e pro.::edimentos Je acesso às suas instàlaçôes para substituiÇão de cada

Proceder a frscalização e acoli'rpann,anlento na execuÇâo do Contrato por meio de servidor
designado no ltem 3. nos ternros da Lei n' 8.666/93 e agir, no àmbito de suas competências,
de forma agarantir a boa e regular execuÇáo do serviço;

h) Receber provisoriamente os motores. disponibilizando local rndicado no ltem 4 (4 - Local para
Entre ar os lten

g

s
Verificar mrnuciosamente, no prazo fixado, a conformidade os motores recebidos
provisoriamente com as especificaÇoes constantes no TERMO DE REFERÊNCIA e da

oposta, para fins de aceilêcêo e recebimento definitivos.
Acompanhar e fiscalizar c cumpflmento das obrigaÇões da CONTRATADA, através de servidor
ES cialment e desrgnado pela CONTRATANTE.

9-E a das Centrais de Ar
A entrega das Gentrais de ar condicionado, relacionados neste TERMO DE REFER
será conforme a necessidade da CONTRATANTE;
A execuçáo do serviço deste TERnTO DE REFERENCIA será na sede da CONTRATADA;

Poderá ser admitida apenas uma prcrrogação no prazo de acordo com o ltem 8.1 Obrigaçôes
da CONTRATADA, desde que rnformado formalmente no prazo máximo de até'12 (doze) horas
que antecede o término co PÍazo. âlêm de estar plenamente justificados, atendendo aos
interessqs e conveniência da AdminrstraÇão Pr,rblica;
A CONTRATANTE, responderá fornlalmente no prazo máximo de até í 2 (doze) horas, se

d) ACEITA ou NAO a Justrficativa apresentada pela CONTRATADA referente à prorrogação nos
prazos de entrega.
Os objetos deste TERMO DE REFERENCIA, deverão ser entregues no Local lndicado

NCIA

c)

e)

a)

b)

no ltem
4 anha;/E4 - Local raA ar os ltens

10 - Recebimento e Critério de Aceita o do ob eto
Os ob etos deste TERMO DE REFER NCIA serão recebidos

a)
Provisoriamente, após à entrega das lanchas, para efeito de verificação da conformidade com
as especificaçôes deste Termo de Reíerência;

b)

Definitivamente, após a verificação provisória e estahdo em conformidade com as
especificaçôes constates neste Tern-io de Referência e sua consequente aceitação. O prazo
para os tramites relacionados ao receblmento, não poderão ultrapassâr 24 (vinte e quatro)
h oras:

a)

i)
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Na hipótese de durante a veÍiflcaÇão provisoria for constado alguma inegularidade como defeito,
avaria ou diferente do objeto licrtado, a CONTRATANTE deverá notificar a empreaa
CONTRATAOA para que a mesnta tome as devidas providências no prazo máximo de 24 (Vinte

uatro horas a contar da data do receblmento da notifica ão,e
O recebi
indicado br

F cs aT D ER EF R cN A Íase oC anfi ado om n o xe ce u do oo b e do te E MOR E EESe çêt
ra Se od eT oTM ed eR ce em ntoaaS ce etá oao

E
E

í í - Das Condiçõês de Pagamento
Para fins de pagamento serão observados os procedtmentos dispostos no Decreto Estadual
n.o 877, de 31 de março de 2008 e a lnstrução Normativa n. o: 018, de21 de maio de 2008,
da Secretaria de Estado de Fazenclit - SEFA;

b)

Havendo UAponibilidade Financeira e cumpridas as formalidades, o pagamento do material
íornecido será eíetuado, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento definitivo
da Nota (s) Fiscal (s) dêvrdamente datadas e atestadas pelô (a) Fiscal (s) designado (s) e pela
Secretária trilunicipal de Educação acompanhada da Ordem de serviço, Termos de
Recebimentos e Certidões de regularrdades fiscais, através das Certidóes Negativas de Débitos
atualizadas, o repasse a CONTRATADA será feita través de transferência de conta bancaria,

c)

Só serão pagos os valores mensais referentes às vendas efetivamente executadas,
mediante Nota (s) Fiscal rs) devidanrente datadas e atestadas pelo (a) Fiscal (s) designado
(s) e pela Secretária Munrcipal de Eoucação acompanhada da Ordem de Serviço, Termos de
Recebimentos e Certidões de regularrdades fisàais. aÍavés das Certidões Negativas de Débitos
atualizadas, ue será submetida à avalia áo de sua veracidade;

d)
Para efetivação do pagamento, além da coírespondente Nota Fi
deverá comprovar sua regularidade fiscal, através das Certidões

scat, a CONTRATADA
Negativas de Débitos

atualizadas:

e)
As despesas de frete/ernbalagem se houver, em hipótese alguma poderão ser destacadas

uando da emissão da nota fiscal/ÍatLrra,

f)

No caso de incorreção nos docunrentos apresentados, inclusive na Notâ Fiscal, serão os
mesmos restituídos à CONTRATADA para as correções necessárias, não respondendo o

Municipio de Obidos através da Seôretana Municipal de Educaçáo por quaisquer encargos
resultantes de atrasos na li u,da ão clos a amentos corres ondentes
Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema
Contribuiçóes das Micr'-,empresas ü Empresas d

lntegrado de Pagamento de lmpostos e
e Pequeno Porte - SIMPLES, deverá

apresentar em todas as Nota (s) Frscal (s) devida comprovação de acordo Com o disposto na
Lei Com lementar n. o: 123. de 14 de dezembro de 2006;
P a Ia a citante eSt Iang e ra qu n d co u na proposta de pre Ços o reCEb I m nto do pasam nto
em m o da st ra n e S e ra U t zada a cota ao a nt I I or ao d a do am nto

i)

A CONTRATANTE podera ex,gir da empresa vencedora da licitação, a qualquer tempo, a

apresentaÇão de comprovantes origrnats referentes à efetiva quitação de qualquer encargo ou
compromiiso para com tercetros, exrgtdos por força da execução dos serviços contratados. A
náo apresentação desses comprovantes poderá ensejar.a suspensâo dos pagamentos
devidos pelo Múnicípio de ObiCos através da Secretaria Muniôipal de Educação, a seu critério,

i)

k)
A CONTRATADA apresentará ao CONTRATANTE documento fiscal especifico referente ao

ues até o dia 30 de cada mês;ob eto da licita ão. sendo ue estes deverão ser entre

r)

m)

Ãi;.-
/r,\*

E*€h

a)

s)

h) do último dia útil

até a reqularizaÇão do assunto,

-n 

coNrRlrÃNTE procedera à retenÇão de i

o terá o prazo de 48 e oito) horas, a contar da do

documento OU

aprovado pelo para as
necessárias
estabelecrdo

correçóes, cont as rnforr,rações que motivaram contando-se o prazo
drlto a r a data de sua

sua
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í2 - Medidas Acauteladoras
Consoante o artigo 45 da Lei no 9.784. de 1999, a AdminrstraÇão Pública poderá, sem a prévia
maniíestação do interessado, motivadanrente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo
o pagamento, em caso de risco iminente. como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou
tm ssível re o

13 - Das lnÍrações e das Sanções Adm i;ristrativas
A disciplina das infrações e sanções adrnrnistrativas apiicáveis no curso da contratação é aquela
prevista na Lei 8.666/93, de 21 de jt,lho de 1993 e demais normas que regem as contrataçôes

MARIA ZILD BENTES SOUSA
Secretária Municipal.de Educação

Decreto N' 00312021

n) devolução do documento fiscal não aprovâdo pelo Gestor, em hipótese alguma, servirá de
pretêxto para que a CONTRATADA suspenda a ex o contrato:

o)
O contratante poderá sustar o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, nos
seguintes casos: execuÇão do objeto contratuâl em desacor& com o avençado e existência de
qualquer débito para cofil o contratairte
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