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ANEXO I  

PROJETO BÁSICO 
(COMPRAS) 

COVID-19- LEI N. 13.979/20 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 

DISPENSA Nº 05/2020 

(Processo Administrativo n.° 23060.000751/2020-79) 

1. OBJETO  

1.1. Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para composição de cesta básica, com recursos do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar - PNAE conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
instrumento, para distribuição aos alunos da educação básica do IFS: 

 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO CATMAT UNIDADE 
DE 

MEDIDA 

QUANT. VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

1 

Arroz branco parboilizado, 
classe longo fino, tipo 1. Isento 
de grãos quebrados ou 
defeituosos. Embalagem 
contendo 5 kg com 
identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de 
validade. 

558908 kg 14385 3,72 53.512,20 

2 

Açúcar cristal, superior livre de 
fermentação, isento de matéria 
terrosa, parasitas, detritos de 
animais ou vegetais, sujidades, 
larvas. Embalagens de 1 kg. 

463989 kg 5754 2,41 13.867,14 

3 

Café puro, torrado, moído, 
forte e encorpado. 
Acondicionado em pacote 
aluminizado, íntegro, 
resistente, vedado 
hermeticamente a vácuo e 
limpo. O produto deve 
apresentar marca do 
fabricante, composição 
nutricional, data de fabricação 
e prazo de validade, registro no 
Ministério da Agricultura, 
empacotado a vácuo com 
registro na ABIC. Embalagem 
de contendo aproximadamente 
250 g de peso liquido, 
apresentando selo PCQ 
(Programa de Qualidade do 
Café). 

463581 pct 8631 4,01 34.610,31 
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ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO CATMAT UNIDADE 
DE 

MEDIDA 

QUANT. VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

4 

Farinha de milho FLOCÃO, pré-
cozida, isenta de sujidades, 
larvas e parasitas, ovos, 
insetos. Pacotes de 500g em 
embalagem plástica adequada 
a natureza do produto e de 
acordo com a legislação 
pertinente. 

459017 pct 17262 1,73 29.863,26 

5 

Saco plástico em polietileno 
(PEAD) transparente 
(capacidade para 50kg) – 50x80 
cm – com sanfona lateral, ideal 
para acondicionar alimentos 
(cesta básica) espessura 
mínima de 08 micras em 
pacotes de 100 unidades. 

307144 pct 80 50,78 4.062,40 

6 

Abraçadeira de nylon, com 
ranhuras, comprimento entre 
20mm e 30mm e largura 
aproximada de 5mm, pacote 
com 100 peças. Indicada para 
fixar e organizar fios, cabos, 
entre outros (será utilizada 
para fechamento das cestas 
básicas). 

465459 pct 16 21,50 344,00 

 136.259,31 

 

1.2. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados na tabela acima. 

1.3. O contrato terá vigência de 02 (dois) meses, a partir da data da assinatura ou até a entrega do quantitativo total 

dos produtos adquiridos, o que ocorrer primeiro. Será prorrogável por períodos sucessivos, enquanto perdurar a 

necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública de importância 

internacional, declarada por meio da Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Sr. Ministro de Estado da 

Saúde. 

1.4. Os alimentos adquiridos com recursos do PNAE só podem ser destinados a alunos (e no período de exceção 

pandêmica às suas famílias) matriculados nos cursos de educação básica do IFS; 

2. JUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA DA CONTRATAÇÃO 

2.1. Baseados na Lei Nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, Portaria Nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, Medida 
Provisória Nº 926, de 20 de março de 2020 e Medida Provisória Nº 951, de 15 de abril de 2020, que dispõem 
sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
do coronavírus – COVID-19, e alinhamento com o objetivo estratégico institucional “OE11- Promover o 
desenvolvimento sustentável em concomitância com os arranjos produtivos locais”,  o Instituto Federal de 
Sergipe (IFS) visando atender os alunos, provenientes de famílias carentes, pretende fazer a doação de cestas 
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básicas. Tal aquisição é de grande relevância como medida de enfrentamento a pandemia, pois permitirá o 
acesso à alimentação, em quantidade, qualidade  necessárias às famílias de nossos alunos, que se encontram em 
situação de insegurança alimentar e nutricional. 

3. DA CLASSIFICAÇÃO DE BENS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

3.1. Trata-se de bem comum  a ser contratado diretamente, por dispensa de licitação, com fulcro no art. 4º da Lei nº 
13.979/20.   

3.2. Será aceita a proposta do fornecedor:  

3.1.1. que tenha atendido a todas as exigências de habilitação;  

3.1.2. cujo produto ofertado tenha sido aprovado no teste de qualificação; 
3.1.3. cuja especificação do produto ofertado seja compatível com a do edital da respectiva chamada pública;  
3.1.4. que tenha ofertado quantitativo não inferior a uma fração de entrega constante neste projeto básico;  
3.1.5. que atenda às demais exigências do edital da chamada pública e de seus anexos.  

3.2. A apresentação de Projeto de Venda para a contratação pretendida implica concordância do fornecedor em 
fornecer os produtos pelo preço de referência constante neste projeto básico, independentemente do valor 
apresentado em sua proposta.  

3.3. A aceitabilidade será verificada por item, podendo o proponente ter item recusado e item aceito, ainda que em um 
mesmo Projeto de Venda. 

4. ESPECIFICAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS 

4.1. A escolha dos itens (produtos) atende às diretrizes da Alimentação Escolar, conforme art. 17, da Lei 12.512/2011, 

e Resoluções GGPAA nº 50/2012, nº 56/2013, n° 64/2013 e nº 73/2015, bem como os objetivos estabelecidos 

para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), e seu quantitativo total foi estimado considerando-se o atual 

número usuários (alunos matriculados na educação básica) do programa e a disponibilidade orçamentária.  

4.2. Por Fração de Entrega entende-se: porção média a ser entregue pelo fornecedor no IFS conforme cronograma de 
entrega. 

4.3. Os fornecedores deverão repor os produtos que, dentro do prazo de validade e/ou vida útil, sofram alguma 
alteração qualitativa. 

4.4. O IFS reserva-se o direito de realizar alterações nos cronogramas de entrega ou nas quantidades por item, 
conforme a demanda, desde que o total não ultrapasse a quantidade requerida dos produtos. 

4.5. Todos os produtos deverão estar acondicionados em embalagens novas e adequadas ao mesmo, e que não os 
danifique ou provoque lesões que afetem a sua aparência e utilização, de forma a atender ao disposto na 
legislação de alimentos, estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária/ Ministério da Saúde e pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Resolução RDC nº 259/02 e 216/2004 – ANVISA). 

4.6. Todos os produtos deverão conter em suas embalagens: a identificação do produto, a data de validade e a 
identificação do produtor. 

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

5.1. Os produtos devem ser entregues das 8:00 às 13:00, conforme cronograma de entregas, acompanhados da 
respectiva Nota Fiscal, na qual se atestará o seu recebimento. 
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5.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento 

e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações 

constantes neste Projeto Básico e na proposta.  

5.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes 

neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da 

notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

5.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após 

a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

5.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo 

fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento 

do prazo. 

5.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos 
resultantes da incorreta execução do contrato 

5.6. A entrega deve ser feita mediante agendamento do fornecedor junto ao Setor Requisitante, após solicitação 
formal, para entrega no horário: das 08h até às 13h, em dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira, conforme 
disposta no Cronograma de Entrega. 

 

5.7. Cronograma de Entregas: 

Campus de 
Destino/Endereço da 

Entrega 
Datas  item 

Descrição resumida do 
item 

und 
fração de 
entrega 

IFS - Campus Aracaju                      
Endereço da Entrega: Av. 

Engenheiro Gentil Tavares 
da Mota, 1166, Bairro 

Getúlio Vargas, Aracaju - 
Sergipe 

CEP: 49.055-260 

01/06/2020 
e 

15/06/2020                               

1 Arroz branco  kg 2590 

2 Açúcar cristal kg 1036 

3 Café puro, torrado e moído  pct 1554 

4 Farinha de milho - flocão pct 3108 

IFS - Campus Socorro                     
Endereço da Entrega: Av. 

Engenheiro Gentil Tavares 
da Mota, 1166, Bairro 

Getúlio Vargas, Aracaju - 
Sergipe 

CEP: 49.055-260 

01/06/2020 

1 Arroz branco  kg 380 

2 Açúcar cristal kg 152 

3 Café puro, torrado e moído  pct 228 

4 Farinha de milho - flocão pct 456 

IFS - Campus Propriá                   
Endereço da Entrega: Av. 

Engenheiro Gentil Tavares 
da Mota, 1166, Bairro 

Getúlio Vargas, Aracaju - 

01/06/2020 

1 Arroz branco  kg 205 

2 Açúcar cristal kg 82 

3 Café puro, torrado e moído  pct 123 
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Sergipe 
CEP: 49.055-260 

4 Farinha de milho - flocão pct 246 

IFS - Campus São Cristóvão                
Endereço da entrega: 

Rodovia BR-101, Km 96 
Povoado Quissamã - São 

Cristovão - SE | CEP: 49100-
000 - Brasil 

15/06/2020 

1 Arroz branco  kg 2505 

2 Açúcar cristal kg 1002 

3 Café puro, torrado e moído  pct 1503 

4 Farinha de milho - flocão pct 3006 

IFS - Campus Lagarto         
Endereço da Entrega:Rua 
Cauby, 523, Bairro Jardim 

Campo Novo - Lagarto - SE, 
49400-000 

16/06/2020 

1 Arroz branco  kg 1945 

2 Açúcar cristal kg 778 

3 Café puro, torrado e moído  pct 1167 

4 Farinha de milho - flocão pct 2334 

IFS - Campus Tobias 
Barreto                     

Endereço da Entrega:  Rua 
Cauby, 523, Bairro Jardim 

Campo Novo - Lagarto - SE, 
49400-000 

16/06/2020 

1 Arroz branco  kg 380 

2 Açúcar cristal kg 152 

3 Café puro, torrado e moído  pct 228 

4 Farinha de milho - flocão pct 456 

IFS - Campus Itabaiana      
Endereço da Entrega: Av. 
Padre Airton Gonçalves 

Lima, 1140 - São Cristóvão, 
Itabaiana - SE, 49500-000 

02/06/2020 

1 Arroz branco  kg 1645 

2 Açúcar cristal kg 658 

3 Café puro, torrado e moído  pct 987 

4 Farinha de milho - flocão pct 1974 

IFS - Campus Glória         
Endereço da Entrega: Av. 
Padre Airton Gonçalves 

Lima, 1140 - São Cristóvão, 
Itabaiana - SE, 49500-000 

02/06/2020 

1 Arroz branco  kg 480 

2 Açúcar cristal kg 192 

3 Café puro, torrado e moído  pct 288 

4 Farinha de milho - flocão pct 576 

IFS - Campus Estância       
Endereço da Entrega:  Rua 

Café Filho, 260. Bairro 
Cidade Nova - Estância - SE 

| CEP: 49200-000  

08/06/2020 

1 Arroz branco  kg 1670 

2 Açúcar cristal kg 668 

3 Café puro, torrado e moído  pct 1002 

4 Farinha de milho - flocão pct 2004 
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5.7.1. Os itens 5 e 6 deverão ser entregues na sua totalidade até a data de 29/05/2020 (ou em data anterior 
acordada) no IFS - Campus Aracaju, localizado na Av. Engenheiro Gentil Tavares da Mota, 1166, Bairro 
Getúlio Vargas, Aracaju – Sergipe, CEP: 49.055-260. 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. São obrigações da Contratante: 

6.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no contrato; 

6.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 

especificações constantes do contrato e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

6.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto 

fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

6.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor 

especialmente designado; 

6.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e 

forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

6.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda 

que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros 

em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes deste Projeto Básico e sua proposta, assumindo como 

exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

7.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes 

no Projeto Básico e sua proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as 

indicações referentes a: marca, fabricante, procedência e prazo de garantia ou validade; 

7.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 

27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

7.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Projeto Básico, o objeto com 

avarias ou defeitos; 

7.1.4. 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; 

7.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

8. DA SUBCONTRATAÇÃO 

8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
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9. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

9.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam 

observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam 

mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja 

a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

10. DO CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

10.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega 

dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o 

que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

10.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será 

confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente. 

10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante 

terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na 

ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 

conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.3. 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 funcionários eventualmente envolvidos, 

determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

11. DO PAGAMENTO 

11.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da Nota 

Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo 

contratado. 

11.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II 

do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da 

data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a 

execução do objeto do contrato. 

11.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, 

constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante 

consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.  

11.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser 

tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

11.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, 

decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado 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. 
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11.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento. 

11.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das 

condições de habilitação exigidas no edital.  

11.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, 

por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente 

sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

11.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao 

SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou 

entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado 

o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

11.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos 

órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como 

quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários 

para garantir o recebimento de seus créditos.   

11.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos 

autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.  

11.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela 

rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.   

11.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de 

economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente 

justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante. 

11.11.2. Além do disposto no subitem acima, poderá a autoridade competente, na forma do art. 4º-F da Lei nº 

13.979/20, dispensar a apresentação de documentação de regularidade fiscal ou trabalhista (salvo a 

comprobatória de regularidade com a Seguridade Social), de forma excepcional e justificada, no caso 

de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviços.  

11.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

11.12.1. 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.  

11.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, 
para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do 
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 
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I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

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

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

                                                            365 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666/93, a Contratada que: 

12.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; 

12.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

12.1.3. alhar ou fraudar na execução do contrato; 

12.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 

12.1.5. cometer fraude fiscal; 

12.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as 
seguintes sanções: 

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

12.1.2. multa moratória de 5% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 
inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias; 

12.1.3. multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução 
total do objeto; 

12.1.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será 
aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

12.1.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa 
pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;  

12.1.6. 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 Contratante pelos 
prejuízos causados; 

12.3. As sanções previstas acima poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos 
pagamentos a serem efetuados. 

12.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais 
que: 

12.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento 
de quaisquer tributos; 

12.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

12.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados. 

12.5. 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 nº 8.666, de 1993, 
e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 
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12.5.1. Não correrão os prazos processuais em desfavor da CONTRATADA em processo administrativo para 

aplicação das sanções deste item enquanto perdurar o estado de calamidade de que trata o Decreto Legislativo nº 

6, de 2020, nos termos do art. 6º-C da Lei nº 13.979/20. 

12.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou 

recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida 

Ativa da União e cobrados judicialmente. 

12.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do contratado, a União 

ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

12.8. 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. 

12.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa 

tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou 

estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão 

ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual 

instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.  

12.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à 

Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu 

rito normal na unidade administrativa. 

12.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para 

apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido 

por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.  

12.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

13. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

14.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista 
no orçamento da União, para o exercício de 2020, na classificação abaixo: 

Gestão/Uasg: 26423/158134 

UGR: 152525 

Fonte: 0113150072 

Programa de Trabalho: 00PI 

Natureza da Despesa: 339032 

 PI: CFF53M9601N 
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14. DOS CASOS OMISSOS 

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas estabelecidas na Lei n. 

13.979/2020, na Lei nº 8.666, de 1993, e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, 

subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - 

e normas e princípios gerais dos contratos.  

15. ALTERAÇÕES 

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos 

do artigo 4º, I, da Lei n. 13.979/2020. 

16. DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1. À contratação relativa ao presente projeto básico aplicam-se ainda as seguintes disposições: 

16.1.1. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista 
no art. 77 desta Lei; 

16.1.2. As partes ficam vinculadas aos termos deste Projeto Básico, seus eventuais anexos e à proposta da 
CONTRATADA; 

16.1.3. A CONTRATADA deve manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas. 

 

Aracaju, 07 de maio de 2020. 

 

___________________________________________ 
IDER DE SANTANA SANTOS 

Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional 
Portaria Nº 583, de 07 de março de 2019 
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