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TERMO DE REFERENCIA 
1 - OBJETO 

1 . 1 . — Aquisicao de MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM DO 10 KIT 
DA MERENDA ESCOLAR, conforme condicoes, quantidades, exigencias a estimativas 
encaminhadas pela Secretaria Municipal de Educacao, de acordo corn as especificacoes contidas 
no ANEXO I, deste Termo de Referencia. 

2— JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAcAO 
2.1 -- A aquisicao destes materiais faz-se necessaria a fim de promover a embalagem e o 
acondicionamento dos 32.252 (trinta e dois mil, duzentos a cinquenta a dois) Kits da Merenda 
Escolar que deverao ser entregues neste primeiro semestre de 2021 pela Secretaria Municipal de 
Educacao aos alunos da rede municipal de ensino do municipi de Cameta. Os quantitativos 
pertencentes a este pedido foram preenchidos corn base na urgencia para a entrega deste primeiro 
kit, acrescendo margem para possiveis aquisicoes excedentes. 

2.2 - A eventual CONTRATAcAO tern amparo legal, integralmente, na Lei Federal n° 
14.133/21, a demais legislacoes aplicaveis a este evento e nas condicoes a exigencias descritas 
neste termo a nas demais prescricoes legais aplicaveis ao assunto. 

3— ENTREGA DO OBJETO 
3.1 - A entrega do objeto observara ao seguinte: 
a) Local da entrega: Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao. 
b) Numero de parcelas: Conforme solicitacao da origem. 
c) Prazo de entrega: ate 04 (horas) apos o recebimento da solicitacao. 
d) A empresa devera comunicar a data e o horario previsto para a entrega no Almoxarifado da 
Secretaria Municipal de Educacao, no horario do expediente, corn 48 (quarenta e oito) horas de 
antecedencia. 
3.2 — A solicitacao de material se dara por escrito, dela devendo Constar: a data, o valor unitario 
do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura 
do responsavel, devidamente autorizado pela autoridade superior, e ainda acompanhado pela nota 
de empenho ou instrumento equivalente, contendo o numero de referencia do procedimento. 
3.3 — A (s) contratada (s) devera (ao), no prazo 04 (horas), contados do recebimento da solicitacao, 
entregar os materiais acompanhados da Nota Fiscal/Nota de Entrega a estarem em dias corn as 
documentacoes fiscais. Certidao Negativa Conjunta de Debito — CND, expedida pela Receita 
Federal do Brasil, Certificado de Regularidade de Situacao do FGTS, emitido pela Caixa 
Economica Federal, Certidao Tributaria e Nao Tr. ibutaria emitidos pela SEFA e Certidao 
Negativa Municipal. 
3.4 — A documentacao referida no item 3.3, devera estar valida durante todo o periodo de entrega 

do objeto. No caso da validade expirar do decorrer desse periodo, devera ser providenciada a sua 
revalidacao em tempo habil para nao haver atrasos na entrega dos rnateriais. 

4— DOS SERVI~OS A SEREM CONTRATADOS 
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4.1. A aquisicao do material de acondicionamento a embalagem do 1O kit da merenda escolar que 
visa atender a demanda emergencial da Secretaria Municipal de Educacao, conforme 
especificacoes a condicoes constantes neste Termo de Referencia. 
4.2. A Solicitacao da aquisicao sera feita atraves de solicitacao do orgao competente, 
descriminando hora, dia, mes de acordo corn a necessidade do solicitante; 
4.3. A aquisicao devera ser efetuada, assim que solicitado, sempre observando os termos do 
contrato; 
4.4. As solicitacoes das aquisicoes serao feitas de forma fragmentada. podendo chegar ate os 
quantitativos totais; 
4.5. A Contratada devera iniciar a realizacao dos pedidos, em no maximo, 04 (quatro) horas apes 
recebimento da solicitacao; 
4.6. Os produtos deverao ter validade de no minimo 06 (seis) meses, conforme quantitativo no 
escopo da tabela do ANEXO I: 
4.8. A aquisicao obedecera as seguintes diretrizes: 

a) Da aquisicao do material de acondicionamento e embalagem do 1O kit da merenda 
escolar: deverao ser entregues sob total responsabilidade da licitante e deverao ser fornecidos 
produtos de qualidade. 

b) A aquisicao sera efetuada de acordo corn a necessidade do orgao, a partir da assinatura 
do instrumento de contrato conforme o caso, nao se admitindo recusa da parte deste(s) em 
decorrencia de sobrecarga na sua capacidade tecnica; 

c) As aquisicoes serao requisitadas de forma parcelada, de acordo corn as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educacao; 

d) A aquisicao devera ser autorizada expressamente pela respectiva Unidade 
Administrativa (Secretaria Municipal de Educacao), atraves de requisicao propria, impressa em 
02 (duas) vias; 

e) O controle sera efetuado corn base nas requisicoes encaminhadas pelo setor responsavel. 

f) As aquisicoes deverao obedecer as exigencias legais, normas do fabricante. padroes de 
qualidade e especificacoes tecnicas exigidas pelas legislacoes; 

g) A qualidade das aquisicoes fornecidas a de inteira responsabilidade do contratado; 
h) Manter para a contratante ou a sua disposicao, a qualquer momento, em horario 

compreendido entre 08:00 as 18:00h, de segunda a sexta-feira, posto de atendimento corn 
funcionarios suficientes para atender prontamente as solicitacoes decorrentes dos pedidos; 
4.9. As aquisicoes listadas neste termo de referencia sao classificados Como servicos de natureza 
continua, motivo pelo qual serao contratados pelo periodo maximo de 30 (trinta) dias. 

5— DAS DIRETRIZES 
5.1. O contratante obriga-se a: 
5.1.1. Sao obrigacoes da Secretaria Municipal de Educacao/Prefeitura Municipal de Cameta: 
5.1.2. Acompanhar a fiscalizar a execucao do contrato por um representante especialmente 
designado, nos termos do art. 117 da Lei n° 14.133/21; 
5.1.3. Proporcionar todas as faci 1 idades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigacoes; 

5.1.4. Rejeitar o servico cujas especificacoes nao atendam, em quaisquer dos itens, aos requisitos 
mini mos constantes neste Termo de Referencia; 
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5.1.5. Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais) /Fatura(s) da contratada, apos a efetiva 
realizacao dos servicos; 
5.1.6. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou irregularidades constantes 
de cada urn dos itens que compoem o objeto deste termo, para que sejam adotadas as medidas 
corretivas necessarias; 
5.1.7. Prestar todas as informacoes e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 
tecnicos da CONTRATADA; 
5.1.8. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacoes da CONTRATADA, atraves de 
um ou mais Fiscais especialmente designados. 
5.1.9. Permitir o livre acesso dos empregados da empresa a ser contratada as dependencias da 
Contratante para tratar de assuntos pertinentes aos ser vi4os contratados; 
5.1.10. Proceder ao pagamento do contrato, na forma e no prazo pactuado; 
5.1.11. A Administracao nao responders por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 
corn terceiros, ainda que vinculados a execucao do presente objeto, bem como por qualquer dano 
causado a terceiros em decorrencia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 
5.2. O contratado obriga-se a: 
5.2.1. Executar lelmente o contrato, de acordo corn as clausulas avencadas; 
5.2.2. Reparar, corrigir ou substituir. as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Termo 
de Referencia, em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreroes resultantes da execucao; 
5.2.3. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela frscalizacao da Secretaria 
Municipal de Educacao, cujas obrigacoes deverao atender prontamente; 
5.2.4. Manter, durante toda a execucao do servico, em compatibilidade corn as obrigacoes 
assumidas, todas as condicoes de habilitacao e qualifrcacao exigidas na contratacao; 
5.2.5. Nao transferir a terceiros, por qualquer forrna, nem mesmo parcialmente, as obrigacoes 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacoes a que esta obrigada, exceto nas condicoes 
autorizadas no Termo de Referencia ou no contrato. 
5.2.6. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracao ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa, ou dolo na execucao do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a frscalizacao ou o acompanhamento Secretaria Municipal de Educacao. 
5.2.7. Arcar corn os encargos trabaihistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como os 
tributos resultantes do cumprimento do contrato; 

5.2.8. Manter um supervisor responssvel pelo gerenciamento dos servicos, corn poderes de 

representante ou preposto para tratar corn a Secretaria Municipal de Educacao, sobre assuntos 
relacionados a execucao do contrato; 
5.2.9. Solucionar os problemas que venham a surgir, relacionados corn a prestacao dos servicos; 
5.2.10. Arcar e responsabilizar-se. corn as despesas diretas e indiretas, tais como: salarios, 

transportes, alimentacao, diarias, assistencia medica, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, 

previdenciarios e de ordem de classe, indenizacoes civis e quaisquer outras que forem devidas a 

seus empregados no desempenho dos servicos, ficando ainda o contratante isento de qualquer 

vinculo empregaticio corn os mesmos; 
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5.2.11. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados quando em 
servico, por tudo quanto as leis trabalhistas e previdenciarias ihes assegurem e demais exigencias 
legais para o exercicio das atividades; 
5.2.12. Comunicar de imediato a Secretaria Municipal de Educacao toda e qualquer 
irregularidade observada em virtude da prestando de servicos, prestando os esclarecimentos que 
julgar necessarios; 
5.2.13. Abster-se, qualquer que seja a hipotese, de veicular publicidade ou qualquer outra 
informanao acerca das atividades, objeto deste Termo de Referencia, sera previa autorizacao do 
contratante; 
5.2.14. Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes 
assumidas, todas as condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas na contratacao; 
5.2.15. Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, os servicos avencados, sera previa e 
expressa anuencia do contratante; 
5.2.16. Emitir faturas e/ou notas fiscais distintas, uma contendo o valor dos servicos; 
5.2.17. Emitir Nota(s) Fiscal (is) dos servicos efetivamente prestados, discriminando no corpo 
da(s) nota(as) fiscal(is), o nome do beneficiario, data, o periodo a que se refere o servico/etapa 
ou parcela, o local da prestanao do servico o niimero e o objeto do respectivo Contrato, de acordo 
corn o estabelecido neste Termo; 
5.2.18. Trocar a Nota Fiscal sempre que Secretaria Municipal de Educacao solicitar em virtude 
de ter sido emitida corn informacoes incorretas; 
5.2.19. Estabelecer novo prazo de vencimento da Nota Fiscal, sempre que a mesma for refeita 

para correcoes de falhas ocorridas na emissao; 

6 CONTROLE E FISCALIZAcAO DA ExECUcAO 

6.1. O acompanhamento e a fiscalizacao da execucao do contrato consistem na verificacao da 

conformidade da prestanao dos servicos de forma a assegurar ao secretario de Educacao o 

cumprimento do ajuste, que serao exercidos por um ou mais representantes da Contratante, 

especialmente designados, na forma do art. 117 da Lei n° 14.133/2021. 

6.2. A verificacao da adequacao da prestanao do servico devera ser realizada corn base nos 

criterios previstos neste Termo de Referencia. 

6.3. A conformidade dos servicos devera ser verificada juntamente corn o documento da 

Contratada que contenha a relacao detaihada dos mesmos, de acordo corn o estabelecido neste 

Termo de Referencia, informando as respectivas quantidades e especificacoes tecnicas. 

6.4.0 fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorrencias relacionadas a execucao 

do contrato, determinando o que for necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos 

observados, conforme o disposto no § 1° do art. 117 da Lei n° 14.133, de 2021. 

6.5. 0 fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adocao das medidas 

convenientes, a situacao que demandar deci sao ou providencia que ultrapasse sua competencia, 

conforme disposto no § 1° do art. 117 da Lei n° 14.133, de 2021. 

6.6. Em hipotese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliacao 

de desempenho e qualidade da prestanao dos servicos realizada. 

6.7. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestando do servico corn menor 

nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal, desde que comprovada a 
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excepcionalidade da ocorrencia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao 
controle do prestador. 

7 —DO  PAGAMENTO 
7.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento da Nota Fiscal/Fatura. 
7.2. A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico, 
conforme este Termo de Referencia; 
7.3. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a 
liquidacao da despesa, o pagamento ficara sobrestado ate que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovacao da 
regularizacao da situacao, nao acarretando qualquer onus para a Contratante; 
7.4. Sera efetuada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, 
sem prejuizo das sancoes cabiveis, caso se constate que a Contratada: 
7.4.1. Nao produziu os resultados acordados; 
7.4.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou corn a qualidade minima 

exigida; 
7.4.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico, 
ou utilizou-os corn qualidade ou quantddade inferior a demandada. 

7.5. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria 

para pagamento. 
7.6. Constatando-se a situacao de irregularidade da contratada, sera providenciada sua 
notificacao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacao ou, no 

mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, 

a criterio da contratante. 

7.7. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracao devera 

realizar consulta eventual suspensao temporaria de participacao em licitacao, no ambito do orgao 

ou entidade, proibicao de contratar corn o Poder Publico, bem corno ocorrencias impeditivas 

indiretas; 

7.8. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 

devera comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizacao da regularidade fiscal quanto a 

inadimplencia da contratada, bem como quanto a existencia de pagamento a ser efetuado, para 

que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus 

creditos. 
7.9. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla 

defesa. 
7.10. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, ate 

que se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nao regularize sua situarao junto a 

situacao fiscal; 

7.11. Quando do pagamento, sera efetuada a reten4ao tributaria prevista na legislacao aplicavel, 

em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, quando couber. 
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7.12. E vedado o pagamento, a ual uer titulo, or servi os restados a em resa rivada que P g ~ q q p ~ p ~ P p 
tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do orgao contratante, corn fundamento 
na Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente. 
7.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido, 
de alguma forma, para tanto, flea convencionado que a taxa de compensacao financeira devida 
pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela e calculada 
mediante a aplicacao da seguinte formula: 
EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratorios; 
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser gaga. 
I = Indice de compensacao financeira = 0,0001643 8, assim apurado: 
I = (TX) I = (6 / 100) I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 

8— DAS INFRAcOES E SANcOES ADMINISTRATIVAS 
8.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes 
infracoes, nos termos do Art. 155 da Lei federal 14.133/2021: 
I - dar causa a inexecucao parcial do contrato; 
II - dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao, ao 
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo; 
III - dar causa a inexecucao total do contrato; 
IV - deixar de entregar a documentacao exigida para o certame; 
V - nao manter a proposta, salvo em decorrencia de fato superveniente devidamente justificado; 
VI - nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacao exigida para a contratarao, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
VII - ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitacao sem motivo 
justificado; 
VIII - apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao 
falsa durante a licitacao ou a execucao do contrato; 
IX - fraudar a licitacao ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato; 
X - comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
XI - praticar atos ilicitos corn vistas a frustrar os objetivos da licitacao; 
XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013. 
Art. 156. Serao aplicadas ao responsavel pelas infracoes administrativas previstas nesta Lei as 
seguintes sancoes: 
I - advertencia; 
II - multa; 
III - impedimento de licitar e contratar; 

IV - declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar. 

§ 1° Na aplicacao das sancoes serao considerados: 
I - a natureza e a gravidade da infracao cometida; 
II - as peculiaridades do caso concreto; 

M 
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III - as circunstancias agravantes ou atenuantes; 
IV - os danos que dela provierem para a Administracao Publica; 
V - a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientacoes dos orgaos de controle. 
§ 2° A sancao prevista no inciso I do Caput deste artigo sera aplicada exclusivamente pela infracao 
administrativa prevista no inciso I do Caput do art. 155 desta Lei, quando nao se justificar a 
imposicao de penalidade mais grave. 
§ 3° A sancao prevista no inciso I1 do Caput deste artigo, calculada na forma do edital ou do 
contrato, nao podera ser inferior a 0,5% (cinco decimos por cento) nem superior a 30% (trinta 
por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado corn contratacao direta e sera aplicada ao 
responsavel por qualquer das infracoes administrativas previstas no art. 155 desta Lei. 
§ 4° A sancao prevista no inciso III do Caput deste artigo sera aplicada ao responsavel pelas 
infracoes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do Caput do art. 155 desta 
Lei, quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de 
licitar ou contratar no ambito da Administracao Publica direta e indireta do ente federativo que 
tiver aplicado a sancao, pelo prazo maximo de 3 (tres) anos. 
§ 5° A sancao prevista no inciso IV do Caput deste artigo sera aplicada ao responsavel pelas 
infracoes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do Caput do art. 155 desta 
Lei, bem Como pelas infracoes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do 
Caput do referido artigo que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a sancao 
referida no § 4° deste artigo, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da 
Administracao Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 

(tres) anos e maximo de 6 (seis) anos. 
§ 6° A sancao estabelecida no inciso IV do Caput deste artigo sera precedida de analise juridica e 
observara as seguintes regras: 
I - quando aplicada por orgao do Poder Executivo, sera de competencia exclusiva de ministro de 

Estado, de secretario estadual ou de secretario municipal e, quando aplicada por autarquia ou 

fundacao, sera de competencia exclusiva da autoridade maxima da entidade; 

II - quando aplicada por orgaos dos Poderes Legislativo e Judiciario, pelo Ministerio Publico e 

pela Defensoria Publica no desempenho da funcao administrativa, sera de competencia exclusiva 

de autoridade de nivel hierarquico equivalente as autoridades referidas no inciso I deste 

paragrafo, na forma de regulamento. 
§ 7° As sancoes previstas nos incisos I, III e IV do Caput deste artigo poderao ser aplicadas 

cumulativamente corn a prevista no inciso II do caput deste artigo. 

§ 8° Se a multa aplicada e as indenizacoes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento 

eventualmente devido pela Administracao ao contratado, alem da perda desse valor, a diferenca 

sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente. 

§ 9° A aplicacao das sanroes previstas no Caput deste artigo nao exclui, em hipotese alguma, a 

obrigacao de reparacao integral do dano causado a Administraçao Publica. 

Art. 157. Na aplicacao da sancao prevista no inciso II do Caput do art. 156 desta Lei, sera 

facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua 

intimacao. 
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Art. 158. A aplicadao das sancoes previstas nos incisos III e IV do Caput do art. 156 desta Lei 
requerera a instauracao de processo de responsabilizacao, a ser conduzido por comissao 
composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos 
e intimara o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de 
intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 
§ 1° Em orgao ou entidade da Administracao Publica cujo quadro funcional nao seja formado de 
servidores estatutarios, a comissao a que se refere o Caput deste artigo sera composta de 2 (dois) 
ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente 
corn, no minimo, 3 (tres) anos de tempo de servico no orgao ou entidade. 
§ 2° Na hipotese de deferimento de pedido de producao de novas provas ou de juntada de provas 
julgadas indispensaveis pela comissao, o licitante ou o contratado podera apresentar alegacoes 
finals no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacao. 
§ 3° Serao indeferidas pela comissao, mediante decisao fundamentada, provas ilicitas, 
impertinentes, desnecessarias, protelatorias ou intempestivas. 
§ 4° A prescricao ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciencia da infracao pela Administracao, 
e sera: 
I - interrompida pela instauracao do processo de responsabilizacao a que se refere o Caput deste 
artigo; 
II - suspensa pela celebracao de acordo de leniencia previsto na Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 
2013; 
III - suspensa por decisao judicial que inviabilize a conclusao da apuracao administrativa. 

Art. 159. Os atos previstos como infracoes administrativas nesta Lei ou em outras leis de 

licitacoes e contratos da Administracao Publica que tambem sejam tipificados como atos lesivos 

na Lei n° 12.846, de l° de agosto de 2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos 

autos. observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei. 

Paragrafo iinico. (VETAD0). 
Art. 160. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada corn abuso do 

direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para 

provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancoes aplicadas a pessoa 

juridica serao estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracao, a 

pessoa j uridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo corn relacao de coligacao ou controle, 

de fato ou de direito, corn o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla 

defesa e a obrigatoriedade de analise juridica previa. 

Art. 161. Os orgaos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciario de todos os entes 

federativos deverao, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicadao da 

sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sancoes por eles aplicadas, para fins 

de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro 

Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo federal. 

Paragrafo unico. Para fins de aplicadao das sancoes previstas nos incisos I, II, III e IV do Caput 

do art. 156 desta Lei, o Poder Executivo regulamentara a forma de computo e as consequencias 

da soma de diversas sancoes aplicadas a uma mesma empresa e derivadas de contratos distintos. 

Art. 162. 0 atraso injustificado na execucao do contrato sujeitara o contratado a multa de mora, 

na forma prevista em edital ou em contrato. 
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Paragrafo unico. A aplicacao de multa de mora nao impedira que a Administracao a converta em 
compensatoria e promova a extincao unilateral do contrato corn a aplicacao cumulada de outras 

sancoes previstas nesta Lei. 

Art. 163. E admitida a reabilitacao do licitante ou contratado perante a propria autoridade que 

aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente: 

I - reparacao integral do dano causado a Administracao Publica; 

II - pagamento da multa; 

III - transcurso do prazo minimo de 01 (um) ano da aplicacao da penalidade, no caso de 

impedimento de licitar e contratar, ou de 03 (tres) anos da aplicacao da penalidade, no caso de 

declaracao de inidoneidade; 

IV - cumprimento das condicoes de reabilitacao definidas no ato punitivo; 

V - analise juridica previa, corn posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos 

requisitos definidos neste artigo. 

Paragrafo unico. A sancao pelas infracoes previstas nos incisos VIII e XII do caput do art. 155 

desta Lei exigira, como condicao de reabilitacao do licitante ou contratado, a implantacao ou 

aperfeicoamento de programa de integridade pelo responsavel. 

Cameta/PA, 19 de maio de 2021. 

Patrjcta rfo S . ;f -deiros 
Secretána icipai de Educaço 
Uecreto Municipal N°. 003/2021 

Patricia do 
SoUame 

corr~o -ros de Medeiros 

Secretaria Municipal de Educacao 

Decreto n°03/21 
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ANEXO I 

ITEM ESPECIFICAcAO UNll QUANT 

01 Abracadeira em nylon, cor preta, de 400mm x 4,8mm, pacote corn 
100 unidades 

Pct 325 

02 Saco plastico virgem para embalagem de alimentos, alta densidade, 
capacidade para 30 kg 

Unidade 32.500 

Patricia do Sr 'V • Meâiros 
Secretaria , pal do Educacao 

Docreto Municipal N°. 003/202? 

Patricia do Socor o arros de Medeiros 
Secretaria Municipal de Educacao 

Decreto n°03/21 


