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EDTTAL DE LTCTTAçÃO
MODATIDADE PREGÃO PRESENCIAL SRP N9 031/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N9. 20191 1006

(Pregão Presencial para contratação de empresa através do S|STEMA Dt REGISTRO DE PREçOS para fornecimento
de Links dedicados de lnterne! detentora de outorga da ANATEI, para prestâção de serviços continuados de
comunicação de dados para atender a demanda das secretarias do Município de São Bernardo, Estado do
Maranhão).

ABERTURAT 05 de dezembro de 2019, às 14:00horas.
Sala da Comissão Permanente de Licitação: situada temporariamente na situada na Pça Bernardo Coelho de
Almeida 863 -- Centro - São Bernardo-Ma.

A Prefeitura Municipâl de São Bernardo, Estado do Maranhão, ahâvés do Pregoeira oficial designâdo pela
Portária 003 de janeiro de 2019 torna público, para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto
processo licitarório, na modalidade PREcÀo PRESENCIAL, ripo MENOR PREÇ0 ITEM, o referido Pregão será
regido pela Lei n" 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada pelo Decreto n'3.555, de 08 de agosto de 2000,
Lei Complementar ne.123/2006 e pela Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993, subsidiariamente, e ainda pelas
condições e exigências estabelecidas neste edital.

0s documentos de credenciamento, a declaração de atendimento aos requisitos de habilitação, a proposta de
preços (envelope 1) e a documentaÉo de habilitação (envelope 2) deverão ser entregues no endereço acima
citado, até à§ 14r00horas do dia 05 de dezembro de 2019, ou no primeiro dia útil subseqüente, na hipótese de
não haver expediente naquela data, ocasião em que se dará inÍcio ao credenciamento dos licitantes e aos demais
procedimentos pertinentes.

1 - DO OBIETO

1.1 - 0 presente Pregâo Presencial tem como objeto conkatação de empresa para íornecimento de Links
dedicados de Internet, detentora de outorga da ANATEL, para prestação de serviços continuados de
comunicação de dados para atender a demanda das secretariâs do MunicÍpio de São Bernardo, Estado do
Maranhão.

1.2 - A quantidade dos Produtos/Serviços indicada no Termo de Referência é apenas estimativa de consumo, e

será solicitada de acordo com a necessidade dos órgãos Participantes, podendo ser utilizado no todo ou em
parte.

1.3 - O Valor máximo estmado desta licitação encontra-se disponí\'el Do anexo I deste Edital.

2 - DA DOTAçÃO ORçÂ.II{ENTÁRIA

Para contratação de empresa para fornecimento de Links dedicados de Internet, detentora de
outorga da ANATEL, para prestaçâo de serviços continuados de comunicação de dados para a Secretaria de

Educação da prefeitura conforme dotaÉo abaixo.

12.361.0832.2197.0000 - manut. e func. do ensino fund. 40o,/o

339039 000- outros sewiços de terceiros pessoajurídica
12.365.0832.2103.0000 - manutenção do ensino infantil e pre-escola

339039 000- outros sewiços de terceiros pessoa j uridica
12.366.0421.2105.0000 - manutenção da educação dejovens e adultos
339039 000- outÍos sewiços de terceiros pessoajuridica
12.361.0050.2035.0000 - manutenÉo da secretaria de educação
339039 000- outros serviços de terc€iros pessoajuridica

3 - DA PARTICIPAçÃO

3.1 - Poderão participar da presente licitação quaisquer empresas legalmente constituídas, do ramo de
atividâde compatível com o objeto da licitação, e que se apresentarem, até à§ 14:00horas do dia 05 de dezembro
dc 2019 o Prcgocirâ, cm scssão pública, no cndcrcço constâItcrc prcâmbulo dcstc cditâl:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
I
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a) os documentos de credenciamento, em separado dos envelopes 1 e 2;
b) a declaração de que atende aos requisitos de habilitação para participar do presente procedimento licitatório,
conforme modelo anexo, em separado dos envelopes 1 e 2;
c) a proposta de preços (envelope 1) ;

d) os documentos de habilitação (envelope 2).

3,2 - Nâo podeúo participar desta licitâção as empresasi

3.2.1 - Cuja falência tenha sido decretada em concurso de credores, em dissolução, em liquidação e em
consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;

3.2.2 - Que por qualquer motivo t€nham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração
Pública, direta ou indirete, Federal, estadua! ou Municipal, regido pela Lei ne 8.666/9-?, salvo as já reabilitadas.

3.2,3 - é vedada, a partir da habilitação, a manutenção, aditâmento ou prorrogaçâo de contrato com empresa
que venha a contratar empregado que seiam côniugeg companheirosou parentes em linha reta colateral ou por
afinidade, até o tên:eiro Erau, inclusiye, de ocupantes de cargos de direçâo e de assessoramento, do poder
público municipal.

3.2.4 - Empresas que não tenham o CNAE (Classificação Nacional de,Atividades EconônicasJ compatír,el com o
objeto da licitaçâo.

4 - DO CREDENCIAMENTO

4.1 - No local, data e hora indicados no preâmbulo deste edital e na presença do Pregoeira, será realizado o
credenciamento do interessado ou seu representante legal. Para tanto, obrigatoriamente, será necessária a
apresentâção dos seguintes documentos:

4,1.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato sociâl em vigor, acompanhado da alteração/aditivo eventual da
gerência da sociedade, e demais que se achar pertinente, ou ato constitutivo consolidado, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleições de seus administradores, quando o licitante for representado por pessoa que
estatutariamente tenha poder para tal, comprovando esta capacidade jurÍdica;

4.1.2 - Procuração particular ou carta de credenciamento, com firma reconhecida e com averbação da ]unta
comercial do Estado do Maranhão/MÀ podendo ser utilizado o modelo anexo â este edital, estabelecendo
poderes para representar o licitante, expressamente quanto à formulaÉo de lances verbais e a praücar todos
os demais atos inerentes ao Pregão, acompanhada, conforme o caso, de um dos documentos citados no subitem
4.7.1:

4.1.3 - Compro./3r o seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Poú-e, nediante
apresentâção de Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da lnstrução Normativa ns 103 de 30 de
abril de 2007, expedida pelo Departamento Nacional de Registro de comércio - DNRC, exigida somente para
microempresa e empresa de pequeno porte que tenha intenção de comprovar seu enquadramento em um dos
dois regimes ou utilizar e se beneÍiciar do tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma
do disposto na Lei Complementar nq 123, de 14 / 72 / 2006, coÀ{ DATA DE EMlssÃo A PARTIR DE MAlo DE 2011.

4.1.4, Pare fins de confirmação de poderes para subscrevê-la, ou ainda cópia de tIas!âdo de procuraçâo por
instrumento público, na hipótese de representação por meio de prepostos;

4.2 - O representante da licitante presente à sessáo deverá entregar o Pregoeira o documento de
credenciamento juntamente com a respectiva cédula de identidade ou equivalente e CNPJ da empresa
atualizado, bem como a dêclaração de atendimento aos requisitos de hâbilitâção, em separado dos envelopes
"Propostâ de Preços" e "Documentos de Habilitação".

4.3 - Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em oaginal, os quais farão parte
do processo licitatório, por qualquer processo de cópia desde que autenticada por cartorio competente, ou
conferido por membros da equipe de apoio, inclusive o Pregoeira no decorrer da sessão de licitação, ou
publicação em órgão da imprensa oficial, observados sempre os respectivos prazos de validadej

4.4 - Á cada licitante que participar do certame será permitido somente um representante para se manifestar
om nnmp rtn rcnrecanl,Àô .iê..1F ô,'ê â"1õri?â.1ô hô..1ô.',mêhrô .lê hâhilitr.ãô lêrâl vê.lr.iâ à nârri.ihâ.ãô.1ê
qualquer interessado representando mais de um licitante.

ç
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4.5 A não apresentâçâo ou incorreção de qualquer docume[to de credenciamento, bem assim o não
comparecimento do licitante ou de seu representante legal à sessão, inviabilizará a participação do (s) licitante
(s) no certâme. Neste caso, o (s) portador (esl dos envelopes poderá {ãol assistir apenas como ouúnte (s), não
podendo rubricar documentos ou fazerqualquer observação em ata ou mesmo de se manifestar ou intederir no
desenvolvimento dos trabalhos, ressaltando que quando a documentação de credenciamento eshver, por lapso,
dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou 2), o respectiyo envelope será entregue ao licitânte que estará
autorizado a abri-lo e retirála, lacrando-o em seguida, uma vez que citado documento se encontra no recinto,
com o intuito de ampliar a disputa;

4.6 - Na ausência de credenciamento, serão manúdos os valores apresentâdos na proposta escrita, para efeito
de ordenação das propostas e apuração do menor preço.

4.7 - Recomenda-se que todos os representantes dos licitântes permaneçam na sessão até a conclusão dos
procedimentos, inclusive assinândo a ata respectiva sob pena de decadência do direito ao recurso.

4,8 - Após o credenciâmento, o Pregoeira declarará a abertura da sessão e não mais serão admitidos novos
proponentes.

s- DA APRESENTÂçÃo DAs DECLARAçÔES E Dos ENVELoPES

S,1. Aberta a sessão públic4 os interessados ou seus representantes, deverão apresentar o Pregoeira:

5.1.2 - oz (dois) envelopês distintos contendo a proposta de preços e os documentos de habilitação,
devidâmente íechados e rubricados rlo fecho e, de preferência, opacos, contendo em suâs partes
externas e frontals, em caracteres destacados, além da Raáo social dâ Licitante, os segulntes dizêres:

ENVELOPE 1 _ PROPOSTA DE PREçOS
PREGÃo PRESENCIAL sRP Ns 031/2019

RAzÃo socIAL cNPI DA PRoPoNENTE)

ENvELopE z - DocuMENTos DE HABILtTAçÃo
PREGÃo PRESENcIAL sRP Ne 031/2019

RÂzÃo socIAL, cNPI DÂ PROPONENTE)

6 - DA PROPOSTA DE PREÇOS

6.1 - Â proposta dc prcços dcvcrá:
6.1,1 - Preencher, necessariamente, os seguintes requisitos:
a) ser datilograFada ou impressa através de edição eletrônica de textos;
b) atender às especificações mÍnimas do objeto, conforme especificações constantes do Anexo I;

c) conter a cotação de preço uniúrio e global, em real, incluídos todos os impostos, taxas e demais encargos
peÍtinentes;
d) estar datada e assinada por pessoa iuridicamente habilitada, de aceitação tácita.
eJ número do CNPI do proponente ou ainda da niial ou outro estâbelecimento da iicitante que emitirá a nota
fiscal referente a execução do serviço ora licitâdo, indicação ess4 indispensável para efeito de empenho da

despesa e realização do paSamento nos termos deste edital;

0 Prazo de entrega dos produtos e serviços, de acordo com o termo de referência
g) Prâzo da validade da proposta não superior a 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar de sua data de
apresentação;
h) Data e assinatura do representante legal.
i) (não será aceito proposta em papel contínuo)

6.2 - Não será aceita oferta de produto com caracterÍsticas difeÍentes das indicadas no Anexo I deste edital

1.

6.3 - Aapresentaçâo das propostas implicará plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas
neste edital, tais

MOOAL| DADE P P/ c,p ,)

5.1.1 - Declaração de cumprlmento dos Requisitos de HabilitaÉo, conforme modelo estabelecido neste
edital, e apresentada FoRÁ dos envelopes exigidos no subitem 5.1.3
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6,4 - Os preços apresentados deYem:
a) refletir os de mêrcado no momento;
b) compreender todas as despesas incidentes sobre o obieto licitado, tais como impostos, tarifas, taxas, fretes,
seguro§ etc.;
c) a falta de assinatura e/ou rul,.trica na proposta poderá ser suprida pelo representante legal da licltante no
curso da sessão;
d) havendo divergência entre valores/percentuais grafados numericamente e os grafados por extenso, serão
considerados válidos os valores por extenso;
e) indicação dos dados bâncários da pessoa jurídica (agência, conta corrente e banco). A falta de tal informação
poderá ser suprida posteriormente, caso o licitante venha se sagrar vencedor do certamei

Á < - llh. uê? âharrâ... hr^h^(ra. hã^ cÂrã^..lhiri.lô..,h.o|:mêntô( .a|ifi.,.^ê. rlo v.l^.ê< .lrÂr1.Âê. 
^r'

alternativas nas condições/especificaFes estipulada§. Não serão consideradas as propostas que contenham
entrelinhas, emendâs, rasuras ou borrões que não estejam ressalvados;

6.6 - o não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item, observadas as condições previstas no
subitem 15.6 e 15.7 deste edital, implicará na desclassificação do licitante.

7 - DA HABILITAÇÂO

7.1 - Todas as licitantes, inclusive as microempresas de pequeno porte, deverão apresentar a documentação de
Habilitação que deverá ser entregue em 01 (uma) via, no ENVELoPE N 02, devidamente fechado e rubricado no
fecho, contendo os documentos determinados no item 7.3 deste edital.

7.2 Encerrâda a etâpa competitiva e ordenada as ofertas, o Pregoeira procederá a abertura dos envelopes
contendo os documentos de habilitâção da licitante que apresentou a melhor proposta, procedendo a suâ
habilitação ou inabilitação.

7.3. - Relativos à habilitação iurídica:
a) - Registro Comercial, no caso de empresa indiúdual;
b) - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em ügor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhando de documentos de eleição de seus
administradores:
b.1) os do€umentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as altelações ou da consolidação
resPectiva;
b.2) Certidão Simplificada e Específica da IUNTA COMERCIAL
c) - Inscrição do ato constihrtivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de provade diretoria em exercício;

d) - Decreto de autorização, em se txatando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e

ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim

o exigir.

7.3.1 - Reladvos à Regularidade Fiscal
â) Prova de Inscrição no cadastro Nacional de Pessoas JurÍdica ICNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Federal, Estadual e Municipal, se houver relativo ou sede da

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação;
c) Prova de Regularidade para com as Fâzendas FederâI, Estadual e Municipal, do domicilio ou sede da licitânte,
ou outra equivalente, na formá da lei;
c,1.) faz parte da prova de regularidade para com a Fazerda Federal:

. Certidão Conjuntâ de Tributos Federais e quanto à Divida Âtiva da União.
c.2) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual:

. Certidão Negativa de Débito Fiscal (CND)

. Certidão Negativade lnscrição na Diüda Ativa"
c.3) faz parte da prova de regularidade com a Fazenda Municipal

. Certidão quanto à Divida Ativa do MunicÍpio

. Certidao Negativa de Débitos Fiscais relativos ao tnbuto ISSQN

. Alvará de Localização e Funcio[amento;

d) cRF - Certificâdo de Regularidade do FGTS, com validade nâ datâ de apresentação da propostá.

e) CNDT - Certidâo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, em cumprimento à Lei 12,44O/2Oll e à
ResoluÉo Âdminlstrauva ne 1.47o/20ll, expedido pelo portal do Tribunal superior do Trabalho,
www.tsLjus.br/certidao, atualizado o arl29,V daLeiA.666/93 e a Certidão de Débitos Administrativos do MTE
expedida com base na Portaúa 1.421 de 12 de setembro de 2014.

)
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2.3.2. euAlrFrcAçÂo rÉcrrrrcl:
a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatÍveis em características com o
objeto da licitação, mediante a apresentâção de atestados fornecidos por pessoa iurídica de direito público ou
privado.

7.3,3 - Relativos à qualificaçào econômico-íinanceirai

a). Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distÍibuidor da sede da licitante, ou de
execuÉo patrimonial, emitida até 60 (sessenta) dias antes da data de entrega dos envelopes.

7-3.4 - Os licitantes fornecedores deverão anexar no e[\.e]ope de Habilitaçâo [Documentação Complementar),
declarações, devidamente assinadas pelo representante legal da empresa, sob as penalidades cabíveis, de que:
a) Declara inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, naforma doArL 32 § 24, da Lei 8.666/93
(modelo anexo)

a.1) No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 123/2006, possuir alguma
restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na
supracitada declaração;
b) Declaraque não possuiem seu quadro de pessoal empregado [s) com menos de 1B anos, em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em quâlquer trabâlho, salvo na condição de aprendiz, a partir de

14 anos, nos termos do Art 7e, XXXIII, da Constituição Federal e Arí 27,v, daLei8.666/93 (modelo anexo);
c) declaração da própria empresa de que não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos
exercendo funções de gerencia, administração ou tomada de decisâo. (modelo anexo);

7.4 - Os documentos necessários à habilitação deverão serem apresent-ados por qualquer processo de cópia
âutenticada por cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial, observados sempre os

respectivos prazos deyalidade; não poderâo ser em hipótese nenhuma autenticada por servidor desta Comissão.

7.5 - Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante, com o número
do CNPJ e, preferencialmente, com endereço respectivo, devendo ser obserwdo o seguinte:

7.5.1 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverâo estar com o número do CNPJ da matriz, ou;

7,5.2 - Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPI da filial, bem assim
quanto ao Certiticado de Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos
centralizado, devendo, destâ forma, apresentar o documento comprobatório de autorização para a

centralização, ou;

7.5.3 - Se o licitante for a matriz e o fornecedor do bem for a Íilial, os documentos deverão ser apresentados
com o número de CNPI da matriz e da filial, simultaneamênte;

7.5.4 - Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ da filial aqueles documentos
que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;

7.6 - O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item, observadas as condiçôes previstas nos

subitens 15.6 e 15.7 deste edital, implicará na inabilitâção do licitante;

B - DO PROCEDIMENTO

8.1 - No dia hora e local designado§ nêste instrumento, na presença dos intere§sados ou seus representantes
legais, o Pregoeira receberá os documentos de çredenciamentq a declaraÉo de atendimento aos requisitos de
habilitação, e os envelopes contendo as propostâs de preços (envelope 1) e os documentos de habilitação
(envelope 2);

8.2 - depois da hora marcada, nenhum documento e/ou propostâ serão recebidos pelo PreSoeira, pelo que se

recomenda que todos os interessados em participarda licitação esteiam no local designado 15 (quinze) minutos
antes do referido horário, bem como de propostas/documentação que não se façam acompanhar de
representante do licitante devidamente credenciado;

8,3 - Após a verificação dos documentos de €redenciamento dos representantes dos licitantes, serão abertos
n.ihôi.'monto 

^< 
aár,ôlÂhâ. .^hrêhd^ â. hr^h^dâ. ô.â(ià^ êb ô"ê <êr4 hrô.ê.li.l. à vêrifi.2.ãô rl,
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TO

conformidadedâs propostas com os requisitos estabelecidos neste edital, com exceção do preço, desclassificado-
se as incompatíveis;

8.4 - No curso da sessão, dentre as propostas queatenderem aos requisitos do item anterior, o autor da
oferti de valor mais baixo e os das ofetas com p!'eços até 10o,ze (dez por cento) superlores àquela
poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, até a proclamação
do vencedor;

8.4.1 - A ofertâ dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao licitante,
na ordem decrescente dos preços;

8.4.2 - Dos lances ofertâdos não caberá retratação;

8.5 - não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão os autores das
melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os
preços oferecidos (havendo empâte nesta condição todos participarão da etapa de lances verbaisJ;

8.6 - em seguida será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser
formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes;

8.7 - O Pregoeira convidará individualmente os licitantes classiÍicados, de forma sequencial, a
apresentâr lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em
ordem decrescente de valor;

8.8 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeira, implicará na manutenção do
último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas;

8.9 - Caso não se realizem lances verbais por todos os licitantes, será verificada a conformidade entre â propostâ
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação;

8.10 - 0 encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeira, os licitantes
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lancesj

8.11 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de âcordo com o menor preço
apresentado, o Pregoeira verificará a ocorrência do empate previsto no item 12.5 deste Edital, para em seguid4
examinar a aceitabilidade da primeira classiÍicad4 quanto ao obieto e valor, decidindo motivadamente a

respeito;

8.12 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeira procederá à abertura do envelope
contendo os documentos de habilitâção apenas do licitante que apresentou a melhor proposta, paraverificação
do atendimento das condiçôes fixadas no editâl;

8.13 - No caso de inabilitação do proponente que tiver apresentado a melhor oferta, serão analisados os
documentos habilitatórios do licitante com a proposta classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente,
até que um licitante, denüe aqueles que participaram da etapa de lances verbais, atenda às condições fixadas
neste editál;

8.14 - Nas situações preüstas nos subitens 9.9,9.LL e 9.13, o Pregoeira poderá negociar diretamente com o
proponente para que seja obtido preço melhor;

8.15 - Verificado o atendimento das exigências fixadas neste edital, será classificada a ordem dos licitantes
sendo declarado vencedor e adjudicatário aquele queocupâr o primeiro lugar, sendolhe adjudicado o objeto do
certame;

R 16 - o prêo^êirã hâhtêrá êh <ê" n^.iêr ^( êhvFlônê< ít^< dpmâis li.ilantes contendo os "Docltmentos de
Habilitação", durante prazo de validade dâs propostá§ (60 dias a contâr da apresentação no certameJ. Após as
empresas poderão retirá-los no prâzo de 30 [trinta) dias, sob pena de inutilização dos mesmos. Os licitantes que
não se habilitarem para ofertar lances verbâis poderão, ao encerramento da sessão, desde que não haja
manifestação de interposição de recurso administrativo, retirar seus respectivos envelopes;

8.17 - Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, sendo esta assinada pelo Pregoeira e por todos os
!icit2!!tes prese!!tes.
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9, - DO R.EGISTRO DE PREçOS
9.1 - 0 Sistema de Registro de Preços é um coniunto de procedimentos para registro formal de preços relativos
à prestação de serviços e/ou aquisição de bens, para contrataçôes futuras da Administração Públicaj
9,2 - a Ata de Regisho de Preços é um documento vinculativo, obrigacional, com as condições de compromisso
para a futllra contÍatação, inchlsive côm p!"eços, espec!ficações técricas, fornecedores e órgãos partictpartes,
conforme as disposições contidas neste instrumento convocatório e nas respectivas propostâs aduzidasj
9.3 - órgão Cerenciador é todo órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução do
coniunto de procedimentos do presente certame licitatório, bem como, pelo gerenciamento da futura Ata de
Registro de Preços;
9.4 - órgão Participante é todo órgão ou entidade da Administração Pública que participa do procedimento
Iicitatório para Registro de Preços, bem como integrante da futura Ata de Registro de Preços;
9.5 - o Órgão Gerenciador do presente F-egistro de Preços será I PreÍe!tura Municipâl de São Bernardo, atra.iés
da Secretaria Municipal de Administração e setor de Compras da Prefeitura Municipal.
9.6 - o presente Registrode Preços terávalidade de 12 (doze) meses a contarda data de assinatura epublicação
da respectiva Atâ de Registro de Preços;
9.7 - a existênciâ de Regisho de Preços nâo obriga aÂdministração a firmar as contratações que deles poderão
advir, facultando-se a realização de procedimento especifico para a aquisição pretendida sendo assegurado ao
beneficiário do registro a preferência de fornecimento em i8ualdade de condições;
gR - êstê Rêoi§lrn.lê prê.ôs ílrrrânlp <!râ vioôn.iâ n.vlêrá <êr ltiliTrílô hôr d"âlôuêr ároâô.1â Â.lhihistrã.âô
Pública Estadual, Federal e Municipal, independentemente da condição de órgão participante do presente
certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gereüciador, O quantitativo decorrente das adesões à ata
de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata
de re8istro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número
de órgãos não participantes que, desde que devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das
exigências da legislação úBente;
9.9 - hgmologedo o resultado cla !icitação, a Gerênciade Contratos da Prefeitura Mun!c!pal, respeitada a ordeln
de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os particulares para assinatura
da Ata de Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a qual se constitui em compromisso formal de
fornecimento nas condiçôes estâbelecidas, observados os requisitos de publicidade e economicidade;
9.10 - a Ata de Registro de Preços poderá softer alteraçõet obedecidas as disposições contidas no arL 65, da Lei
8.666/93.

1O - DO IULGAMENTO DÁS PROPOSTAS

10.1 - Esta licitâçáo é do tipo MENOR PREÇo, em eskita observância do disposto no inciso V do art Bo do
Decreto n'3.555/2000j

10,2 - Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências e condições deste editalj

10.3 - Será considerada mais vantaiosa para a Administração e, consequentemente, clâssificada em primeiro
lugar, as propostas que, §aüsfazendo a todas as exigências e condiçôes deste editâl, apresente o preço máximo
aceitável pela AdministraÉo.

1O,4 - Havendo âbsoluta igualdade de valoresentre duasou mais propostas classificadas, após os lances verbais,
se for o caso, o Pregoeira procederá ao desempate, através de sorteio, na forma do disposto no § 2e do artigo 45
ri. t ôi hg q ÁÁÁlq?.

10.5- Sêrá assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas - ME e
empresas de pequeno porte - EPP, nos seguintes termos:

10.5.1- entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte seiam iguais ou até 596 (cinco por cento) superiores à
proposta mais bem classilicada;

10,5.2- ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova
proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances. sob pena de preclusão;
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da letra "4" deste
item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 12.5.1, nâ

^r.lam.l,({iÍi..tóri. har.^Âvôr.í.i^á^ mê<m^.lirêit^.
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c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se

encontrem nos intervalos estabelecido no subitem 11.5.1, será realizado sorteio entre elas para que se

identiÍique aquela que primeiro poderá apresentar melhor ofertâ;
d) na hipótese dâ não-contratação nos termos previstos na letra "a" deste item, o objeto licitado será adjudicado
eh fâv^r dâ hr^h^(r, ^riúihrlmôhro wôh.o.l^r, .l^.âri,mô.

e) o disposto neste item somente se aplicará quando a melhor ofertâ inicial não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno portej

10.5,3- no caso de divergência entre o valor numérico e o porextenso informado pelo licitante, prevaleceráeste
úlümo, e entre o valor uniúrio e o global, se for o caso, prevalecerá o valor unitário.

1t - Do DIREtro DE PEIlçÂo

11.1 - No prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá solicitâr esclarecimentos, providências ou impugnar este instrumento convocatório, cuja petição deverá
ser dirigida o Pregoeira;

11.1.1 - caberá o Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 48 (quarentâ e oito) horas;

'l!í?-..^lhi.l.ânari.ã^.ôhtrâôâr^.^nv^.âtÁri^cêrá.1ê(ionâ.1ân^wâd^r,á).)^re^liaa.á^.1^.êrf,hÀ.

11.2 - declarado o vencedor do certame, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razõet quando lhe será concedido o prazo de 03
(três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, podendo juntar memoriais, ficando os demais
licitantes desde logo intimados para apresentar contra razões em igual número de dias, que começârão a correr
do término do prazo do recorrente, §endo-lhes âsseguradavista imediata aos autos;

11,3 - o(s) recurso[sJ, que não terá (ão) efeito suspensivo, será (ão) dirigido (s) à auto dade superior,
Secretádo de Administração, por intermédio do Pregoeira o qual poderá reconsiderar suadecisão, em 5 (cinco)
dias úteis oq nesse período, encaminhálo [s) à autoridade superior, devidamente informado, para apreciação
e decisão, no mesmo prazo;

11.4 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de âproveitamento;

11.5 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentait a autoridade competente
homologará o resultado da licitâção, e autorizará respeitada a ordem de classificação e a quântidade de
fornecedores.

11.6 - A falta de manifestação imediata e motivada do (s) licitante (s) na sessão importará a decadência do

direito de recurso e a adjudicação do obieto da licitaÉo pelo Pregoeira ao vencedoc

12 - DO PAGAMENTO

12.1 - O pagamento será efetuado nos termos do item "6. LIQUIDAÇÃo E PAGAMEI'mO" do Anexo I - Termo de

Referência anexo a este edital
12.2 O pagamento será feito através da funcional programática do exercício de 2019

13. DAS PENALIDÁDES

13.1 A licitânte vencedora que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente Pregão licará
suieita às penalidades previstas no art 7e daLet 70,520 /2002 bem como dos arts. 86 e 87 da Lei ns. 8.666/93.

13.2 - A recusa do adjudicatário em atender qualquer convocação preústâ neste instrumento convocatório
sujeitará o mesmo as penalidades, garantida préüa defesa em regular processo administrativo, a ser conduzido
pela área competente desta Prefeitura Municipal, a saber
aJ decadência do d,reito de participar do pregâo em tela;
b) outras penalidades na forma da Leij

13.3 - O valor resultantê da aplicação da multâ prevista será cobrado pela via administraüva, devendo ser
recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da comunicação, ou, §e

não atendido, iudicialmente, peio rito e com os encargos da execução fiscal, assegurado o contraditório e ampla
defesa;
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13.4 - o licitante que ensejar o retârdamento da execução da licitação, não mantiver a proposta, comportar-se
de modo inidôneo, fizer declaraÉo falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da
ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Âdministração, pelo prazo de 05 (cincol anos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seia promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalldad€, e, §e for o caso, descrederciado no Cadastro de fornecedoEs do
Município;

13,5 a não-regularização dadocumentação, no prazoprevisto no subitem acim4 implicará decadênciado direito
à contratação, sem prejuÍzo das sânções previstâs acima, sendo fâcultado a Secretaria de Administração da
Prefeitura Municipal convocar os licitantes remanescentes, nâ ordem de classificação, para prestação do serviço
ora Iicitado ou revogar a licitação.

13.6 Demais penalidades/sanções sujeitâs para quem descumprir quaisquer condições ou exigências deste
ediàl e/ou seus anexos estão disciplinadas no item 9 " DAS SÂNÇÓES", do Anexo I deste edital

14 - DÁS DISPOStçÔES FrNÂrS

14.1 - Após a declaraçâo do vencedor dâ licitação, nâo havendo manifestação dos licitantes quanto à intenção
de interposição de recurso, o Pregoeira adiudicará o ob,eto licitado, que posteriormente será submetido à
homologação pela Secretário de Administração;
14.1.1 - no caso de interposição dê recurso(s), após proferida a decisáo quânto ao mesmo, a autoridade
incumbida da decisão adjudicará o objeto licitâdo;

14.2 - A Administração poderá revogar a licitaÉo por razões de interesse público decorrente de fato
superveniente deúdamente comprovado, pertinente e suÍiciente para justificar tâl conduta, devendo anulá-la
por ilegalidade, de ofÍcio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado, nos termos tio artigo 18 do Decreto n" 3.555/2000;

14.3 - Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o interessado que a tendo aceitado sem obieção,
venha, após julgamento desfavorável, apresentar falhas ou irregularidades que o úciem;

14.4 - A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das respectivas exigências e

condições, bem como na obrigatoriedade do recebimento da Nota de Compra e ou Nota de Empenho, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis;

14.5 - 0 Pregoeira, em qualquer momentq poderá promover diligências obietivando esclarecer ou
complementar a instrução do processo;

14.6 - Não serão considerados motivos para desclassiÍicaÉo, simples omissões ou erros materiais na proposta
ou da documentacâo, desde que seiam irrelevantes e nâo preiudiquem o processamento da licitaÇão e o
entendimento da proposta, e que não firâm os direitos dos demais licitantes;

14.7 - As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse daAdmiüistraçãq a íinalidade e a segurança do

fornecimento dos materiais;

14,8 - !a hipótese de ocorrer lapso do licitante e o mesmo colocar a declaração de atendimento aos requisitos
de habilitação, bem como qualquer outro documento pertinente à propostâ de preços dentro do envelope de
habilitação, ou üce versa, o respectivo envelope será entregue ao representante do licitânte que estãrá
autorizado a abri-lo e retirá-la, Lacrando-o em seguidÀ uma vez que citado documento se encontra no recinto.

14,9 - O adiudicatário obriga-§e a aceitar, nas mesmas condições da proposta, os acréscimos ou supressões do
valor inicial atualizado do objeto dapresente licitação, nos termos do arL 65, § 1e, da Lei n'8.666/93;

14.10 - Os casos omissos nesta licitação serão resolvidos pelo Pregoeira, que se baseará nas disposições
contidas nas legislações citadas no preâmbulo deste edital;

14.11 - Os autos do respectivo processo administrativo que oriSinou este edital esulo com vista franqueada aos
interessados na licitação;
14,12 - A não-regularizaçâo da documentação, no prazo previsto no acima, implicará decadência do direito à

contratação, sem prejuízo das sanções preüstas no item 15 acima, sendo facultado a Administração convocar os
li.il.nloc rêm,nÃcrcnrÀ< n' ^r.lêh da.l.c.iÍi...i^ h.r, âa<cin,h'...1ô.ôntrâtô ôtrrêvôoârâ li.itâ.ãô
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14.13 - 0 extrato de aúso desta licitação estârá publicado no Diário Oncial do Estado do MA

Informações adicionais poderão ser prestadas pelo Pregoeira na sala da Comissão Permanente de
Licitaçâo nos horfuios de funcionamento da Preíeitura Municipal de segunda a sexta-feira dâs 08:30 à§ 12:00
horâs.

DOS ANEXOS

Fazem parte integrante deste edital, os anexos abaixo, sendo eles complementares entre si

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II - Formulário Padrão de Propostas de Preços;
ANEXo lll - Modelo de Carta de Credenciamento;
ANEXo IV - Modelo de Declaração (Empregador Pessoa Jurídica);
ANEXO V - Modelo de Declaração para ME e EPP

ANEXo VI - Modelo de Declaração que cumpre plenamente requisitos de habilitação;
ANEXo VII - Minuta da ATA de Registro de Preço
ANEXo VIII- Minuta de Contrato.

São Bernardo - MA, 19 de novembro de 2019

ELIZA SANTOS ARAUJO LIMA
Pregoeira

Manoel de lesus Silva de Sousa
Secretário de Administraçâo

q



PM .FOLHAN' SLI
PR0CESS0 ?n; I I líc:c,
MODALIDADE

t,

PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO BERNA
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

TO:

TERMo DE REFERÊNcIA

1. DO OBIETO

1.1.0 presente Pre8ão Presencial SRP 031i207, tem como objeto O Registro de Preço para contratação de
empresa para fornecimento de Links dedicados de Internet, detentora de outorga da ANATEL, para prestação
de serviços continuados de comunicação de dadot destinados ao atendimento das secretárias.

z. MorrvAÇÃo

2.1. Suprir as necessidâdes das secretarias municipais visando atender às demandas para atividades
vinculadas e
efetivar a continuidade dos serviços de comunicação de dados a fim mitigar os problemas de interrupção, falha
ou falta de qualidade necessárias para manter os serviços administrativos e acadêmicos funcionando, agindo
como serviço principal ou de backup.

3. FUNDAMENTAÇÂo LEGAL E MoDÂLIDADE LICITATÓRIA

3.1. A contratação, obieto deste Termo de Referência, deverá ocorrer por intermédio de Pregão, cuio tipo
presencial será devidamente justincado pelo Pregoeira designado para o certame. Âdemais tem amparo legal,
inte$afmente, nas Leis Federais ne 10.520/2002 e ne 8.666/1993, Lei Complementar nq 123/2006 e demais
legislações aplicáveis a este evento e nas condições e exigênciâs descritâs no Edital e nas demais prescrições
legais aplicáveis as assunto.

4. DEscRrÇÃo Dos PRoDUToS:
4. 1. PL4NILHAS oRç-{MENTÁRlAs:

Serviço de acesso a internet com
velocidade de 100 bps, disponÍvel 24 (
vinte e quatro horas ) por dia,
lncluindo implantação, manutenção,
su rte técnico. t2,oo 77.433 33 273.999 96

DÂs oBRIGÂçÔES DA CoNTRÂTADA:
a) A CONTRÁTADÁ deverá fornecer o material conforme a demanda do CONTRATANTE, com as especificações
do contrato, mediante Ordem de Fornecimento;
b) Responsabilizar-se pela entrega do material no prazo determinado;
c) Rcalizâr os scr'íiços dc imprcssão com matcrial dc primcira qualidadc;
dJ Executar a entrega à medida que forem solicitados pela CONTRATANTE;
e) Prestâr todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo C0NTRATANTE, atendendo prontamente a

todas as reclamações;

OBRIGÂÇÔES DA CONTRATNTE:
a) Efetuar o pagamento à empresa de acordo com o prazo e forma estabelecidos no EditâI.
bl Atestâr a inexistência de faihas e impeíeições no materiai íornecido.

DA DOTAÇÁO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas com a execução deste contrato correrão, no exercÍcio de2079/2020

12.361.00s0.203s.0000 MANUTENçÂo DA SECRf,TARTA DE EDUcAçÂo
339039 - Outros Seúiç(,s de Tel'ceiros Pcssoa iurÍdicâ

12.36s.0s32.2103.o000 MANUTENçÂo Do GNSINo tNFANT|L E pRÉ ' EscoLA
339039 - Outros Sêrviços de Terceiros Pêssoa lürÍdicâ

72.367.0432.2797.0000 - MANUT. E FUNC. DO ENSINO FUND.400/o
339039 - Outros Serviços de Tercêiros Pessoa lurídicâ

meses

ITEM DESCRI UND QUANT VLR UNIT VLR TOTAL

1

I
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5. PRAZO, FORMA E LOCÁI. DE ENTREGA
5.1.Os produtos/serviços serão requisitados de forma parcelad& de acordo com as necessidades da
CONTRATANTE e deverão ser entregues em ate 15 dias após a ordem de íornecimento/pedido, na sede do
municÍpio de Sâo Bernardo;

5.2. Os serviços serão prestado enquanto durar o contrato.

5.3.4 Fiscalização e aceitação do objeto será do órgão responsável pelos atos de controle e administração do
contrato decorrente do processo de licitação, através de servidores da Unidade Administrativa em questão,
mediante Portaria Sendo que os produtos serão recebidos depois de conferidas as especificações, quantidades
e prazo de validade dos mesmos;

5.6.5ó serão aceitos os fornecimentos de produtos que estiverem de acordo com as especificações exigidas,
estando sua aceitação condicionada à devida fiscalizaçâo dos âgentes competentes. Não serão aceitos produtos
cujos preços unitários excedam o valor médio encontrado no mercado.

5.7. O recebimento se efetivará nos seguintes termos:

5.7.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com a especificação;

6. DO PAGAMENTO
ó.1. Os pagamentos devidos serão conforme requisição e entrega dos produtos, ou seja, de modo.

6.2. A CONTRATÁDA deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do objeto e quantidade
discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos.

6.3. 0 Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da empresa, ficando a
CONTRÁTADA, ciente de que as certidôes apresentâdas no ato da contratação deverão ser renovadas no prazo
de seus vencimentos.

6.4-4 CONTRATANTE se obriga a efetuar o pagamento nas condições estábelecidasj

6.5. O pagamento será realizado mediante emissão de nota fiscal, em até 30 (trinta) dias após a entrega e
aceitação dos produtos;

6.6. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir
de sua reapresentáção, desde que devidamente regularizados;

6.5. No caso de aplicação de alguma multa o pagamento ficará sobrestado até a integral quitação da mesma, A
C0NTRÂTANTE poderá se assim entender, descontar o valor de multas por.Jentura aplicadas, em quaisquer
pagamentos que realizar à CONTRATADA

7. vtcÊNctA DA coNTRÁTAÇÃo
7,1. 0 Prazo de Vigência será de 12 meses a contar de sua publicação

B. PRocEDIMENToS DE FIScALIzAçÃo E GERENCIAMENTo
8,1. os itens deste TERMC DE REFERÊl'.lClA, a sercm contratâdos após re8ular procedimento licitató o, serão
objeto de acompanhamento, controle, fiscalizâÇào e avaliação por servidor: _

8.2. Os atos previstos no item anterior serão exercidos no interesse da administração pública e não excluem e
nem reduzem a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade e,

na sua ocorrência, não implica em co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes ou prepostos;

8.3. A CONTRÁTANTE se resen,a ao direito de reieitar no todo ou em parte o objeto do CONTRÂTO, se em
desacordo com as especiÍicações e as cláusulas contratuais;

8.4. Quaisquer exigências dafiscalização inerentes ao obieto do CONTRATO deverão ser prontamente atendidas
pela CONTRÁTADA sem ônus para a CONTRATANTE.

9, DAs INFRAÇÕEs E DAs sÁNÇÔEs Á.DMINISTRÂTIVAS
q 1 À .ii<.inlih. .1,< ihf.â.Àê( o c"h.Àê( â.lmihicf.âttr,( .nli.ávei. h^ ."r(^ .1. li.ir..à^ ô rl. .^árr.r.r1^ 6

aquela preyista no Edital,

IPM .FoLilAti'__-§s_

i) .)



PREFEITURÂ MUNTCIPAL DE SAO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125,389/0001-88

10. DoTAçÃo oRÇAMENTÂRIA
10.2. As despesas ocorrerão por conta da seguinte Dotação Orçamenúria:

PM .FOLdAil. 5
P t At8 il e)

MODALIDADE

São Bernardo(MA), 19 de novembro de 2019.

Sâmia Coelho Moeriara Carvâlho
Secretária de Educação

TiL I



PREFETTURA MUNICIPAL DE SÃO B
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

ANEXO II (PÂPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

PROPOSTAS DE PREçOS Licitação ne. 031/2019
Modalidader Pregão - Tipor Menor Preço por Item
Consumidor: Prefeitura Municipal de São Bernardo-MA.
Licitánte:
CN PI:
Telefone Fax
E-mail
Endereço

rti{ .t0lriA N"

PROCESSO

MODÂLIDADE

Valor Total da Proposta: R$ _[valor por
extenso). Prazo de Entrega:_ Nome
por extenso do representânte
leSal:_ RG na.

-SSP- 

CPF/MF:

í'idade: 

-Estado-cEP 
-DESCRTÇÃO DOS rTENS

ITt.]M ESPECIFICAçÃO QUANT VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

01
02
03

Estândo de acordo com os termos do âto
convocatório e com a legislação nele indicada
propomos os valores acima com validade da
proposta de _ dias, com
pagamento através do Banco 

- 

Agencia ne

_ C/C nq 

- 

na Cidade de

de de 01s

nS. CARIMBO E ASSINATURA DO

Cidade-UF, REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA,

,/

H

I
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PROCESSO

MODALIDADE

\I!STO:

PREFEITURA MUNICTPAL DE SAO BERilARDO
ESTADO DO MARAÍ{HÃO

CNPJ: 06.12s.389/O001-88

ANEXO III

MINUTA DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

(PAPF,I, TIMBRADO DA EMPRESA)

A PREFEITURÁ MUNICIPAL DE SÂO BERNARDO.MA.
REF. EDITÁL DE LICITAÇÁO PUBLICA

MoDALIDADE DE PREGÃo Ne. 031/2019
- TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.

Nós, abaixo assinados, nomeamos e credenciamos o (a) sr (aJ. 

- 

portador(a) do R.G ne.

SSP- CPF ne 

- 

a nos representar junto a PREFEITU RÂ MUNICIPAL DE

SÃ0 BERNARDO, a fim de participar dos Eabalhos de abertura das Propostas e Documentos Complementares
de Habilitação para o Pregâo Presencial Ne. -J2ol9,maÍcado para o dia -----J-------J2019, à§ 15:oohoras, o(a)
qual tem amplos poderes para representar a empresa outorgante, formular ofertas e lances verbais, negociar
preços, declarara intenção de interpor recurso, renunciarao direito de int€rposição de recursos e praticartodos
os demais atos pertinenÉs ao certame. Local j ---],- Assinatura do representante iegal sob carimbo RG:

CPF: CNPI/MF da empresa.

0BS. Deverá ser reconhecida a firma em caso de representâção por meio de procuração particular

.Assinatura do Representante Legal sob carimbo
RG:

CPF/MF
CNPI/MF da empresa

ç)
I
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MODALIDADE

PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO BE
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06,125.389/0001-88

ANEXO IV

MoDELo DE DECLARAÇÂO (Empregador Pessoa lurÍdica) (papel timtrrado da empresa)

A PRIFEITLIFA MUNICIPAL DE SÂO BERIARDO-MA

Ret Edital de Licitação na Modalidâde Pregão

N-'. 031/2019 - Tipo menor preço por item.

DECLÁRAÇÃO

inscrita no CNPJ ne

Município/Estado
sediada na ne 

- 
Bairro 

- 

CEP 

-
por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(al

portador da Carteira de Identidade ne. P-e
do CPF ne abaixo assinado, em cumprimento ao solicitâdo no Edital de
Pregão Presencial ne.O3l/2019, DECLARA, sob as penas da Lei, que:

- Esú ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de íatos impeditivos da habilitação,

- Não possui em seu quadro de pessoal empregados com menos de 18 (dezoitol anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz,
a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do arL 7s da Constituição Federal e Inciso V, ArL 27
da Lei 8666/93, com relação determinada pela Lei na. 9.854/1999.

- Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Municipal/Estadual exercendo
funções técnicas, comerciais, de gerenci4 administração ou tomada de decisão, (inciso IIl, do art 9e da Lei
A666/93 e inciso )Ç da Lei Complementar ne. 04/90), inexistência de fato superveniente impeditivo de
habilitação, na forma do § 2', arL 32, da Leins.A666/93;

Obs.: No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 123/2006, possuir al8uma
restrição na clocumenteção referente à regularidade fiscal, esta de..,erá ser mencionada, como ressahJa na
supracitada declaração.

Local e data

Assinatura do Representante Legal sob carimbo
RG:

CPFlMF
CNPJ/MF da empresa

PRoCESSo Ílol9 /( c: ç ó
I
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PROCESSO c õtc)l .ôÁ
MODALIDADE

PREFEITURA MUNICIPAT DE SAO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.12s.389/000r-88

ANEXO V
REQUERIMENTO DE BENIFIcIo Do TRATÂMENTo DIFERENCIADo E DECLARÁÇÃo PARA MIcROEMPRESAS E

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(Lei Complementar 123 / 2006.)

Eu, portador (a) da Carteira de Identidade R G. ne

do CPF/MF ne. . representante da empresa _CNPJ/MF ne.

solicitâmos na condição de MICROEMPRESÂS/EMPRESA DE PEQUENO P0RTE, quando
da sua participação na licitâção, modalidade de Pregão Presencial ne J20L9, seia dado o tratamento
diferenciado concedido a essas empresas com base nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar na. 123/2006.

Declâramos ainda. oue não existe qualquer impedimeoto entre os previstos nos incisos do § 4e do artigo
3q da Lel Complementar Federal ne. 12312006.

Como prova da referida condiçào, apresentamos em documento anexo, CERTIDÃO emitida pela runta
Comercial para comprovação da condição de Microempresa ou empresa de Pequeno PorL

de 2079

Assinatura do representante legal sob carimbo
RG:

CPF/MF
CNPJ/MF da empresa

T1
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PRoCESS0 9atq1 ronÁ
MODALIDADE

V!STO:

PREFEITURA MUt{ICIPAI DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARAT{HÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

ANEXO VI

(MODELO DE DEcLARÁÇÃo DANDO CIENCIA DE QUE-CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE
HABILITAçAO)

Declaramos em atendimento ao previsto no Editalde Pregão ne. J2019, que cumprimos plenamente
os requisitos de habilitação exigidos para pârticipação no presente certame.

Local e data

Assinatura e Carimbo Representante Legal

rit
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PROCESSO

MODALIDADÊ

PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO BE
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

ANEXO VII

MINUTA DÂ ÁTA DE REGISTRO DE PR.EÇOS N9. .-..J2019

rnDuh\J r ÁD)DlrlrliL JÁr lr-, !, zutY

pROCESSO ADMINtSlpally6 pe. _------.r/2019

VALIDADET 12 (doze) meses contados a partir da data de sua publicação no Diário OÍicial do Estado do
Maranhâo.

Pelo presente instrumerto, o Município de São Bernardo, Estado do Maranhão, com sede
administrativa, na Prefeitura Municipal, locâlizada na Na Pça Bernârdo coelho de Almeida 863 - Centro - São

Bernardo-Ma, inscrito no CNPJ sob o ne. 06.125.389/0001-88, representado neste ato pelos gestores:
responsável 

- 

RESOLVE, re8istrar os preços da empresa 

- 

inscritâ no CNPJ sob o
np com sede na rFP. .i.l..lê
representada pelo 

- 

nas quantidades estimadas na secção quatro desta Ata de Registro
de Preços, de acordo com a clâssificação por elas alcançada por item, atendendo as condições previstas no
instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas
constantes da Lei ne.8.666/93, Lei ne. l0.S2O/2002, Lei Complementar ne. 123/2006 e suas alterações, e em
conformidade com as disposições a seguir:

7, DA OEIETO

1.1 - A presente licitação tem por obieto o Registro de Preços para futura e eventual fornecimento de de Links
dedicados de lnternet, detentora dê outorga da ANATEL, para prestação de serviços continuados de
comunicação de dados, para atender a Secretaria de Educação da Prefeitura de São Bernardo - MA, conforme
condições e especificações constântes nestâ Ata, no Edital e seus anexos.

1.1.1 - Este instrumento não obriga aos ÓRCÂOSTENTIOADES a firmarem contratações nas quantidades
estimadas, podendo ocorrer licitações especificas para aquisição do(s], obedecidas a legislaçâo pertinente,
sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em iSualdade de condiçôes.

2, ADESÃO DE ORCÃOS NÃO PARTICIPANTES

2.1 . A Atá dc Rcgistro dc Prcços, durantc sua !'igônci4 podcrá scr utrlizada por qualqucr óGâo ou cntidâdc da
Administração inclusive autarquias federais, estâduais ou municipais de órgãos públicos, estatais ou ainda de
regime próprio que nâotenha participado do certame licitaório mediante previaconsultâ ao órgão gerenciador.

2.2 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando deseiarem íazer uso da Ata de
Registro de Preços, deverão manife§tar seu interesse iunto ao órgão gerenciador dâ Ata, para que este indique
os possÍveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classiÍicação.

2.3 - caberá ao fornecedor beneficiário da Atâ de Regisfio de Preços, observadas as condiçôes nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independeltemente dos quantitativos registrados
em Ata, desde que o fornecimento não preiudique as obrigações anteriormente assumidas.

2.4 - As aquisições ou contratações adicionais, não poderão exceder, por ór8âo ou por entidade, a 50%
(cinquenta por cento] dos quantitatiyos registrados !a Ata de Reg!stro de Preços durarte sua vi8ência, e ainda
o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro
do quantitâtivo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e pâra os órgãos
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que, desde que devidamente
comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da legislação ügente
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PROCESSO

MODALIDADE

\r!sT0:
PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SÃO BE

ESTADO DO MARANHÃO
Ct{PJ: 06.125.389/0001-88

3. DA GERÊN0IA DA PRE'ENTE ATA DE REGI'TRa DE PREÇos

3.1 - O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA.

3,2 - A Presenê Ata terá validade de 12 [doze) meses, contados a partir de sua pubiicaçào no ,ornal Oficial do
Estado/MA.

3.3 - A SECRETARIA/ÓRGÃOS/ENTIDADES participantes desta Ata de Regisho de Preços sâo: cabinete do
Prefeito; Secretaria Municipal de Obras lnfraestrutura Urbana e Rural; Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Desenvolvimento Urbano e Rural; Secretaria Municipal de Educação; Secretaria Municipal de Administraçâo;
Secretaria Municipal de Administração; Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento; Secretaria de
Assistência ê Desenvolvimen*.o Social; Secretâriâ de Cultura, Espor.ês e Lazer;

4, DO CONTBATO

4.1 - O preço a quantidade e a especincação dos serviços/produtos registrados nesta Ata encontram-se
indicados na tabela abaixo:

QTDE DESCRIÇÁO
DO ITEM

EMPRESA UN MARCA VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

5, DA ENTREGA

5,1 - Os itens registrados deverão ser executâdos conforme termo de referencia do Edital de forma fracionada
(se necessário] e conforme forem solicitados pelo setor competente.

5.2 - O prazo máximo para entrega será diário conÍorme solicitação e pedido efetuado pelo departamento de
compras da Prefeitura Municipal de São Bernardo tr À

6, DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 - Executar o fornecimento dentro dos padrôes estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de acordo com as

especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das
condiçôes estabelecidas.

6.2 - Prestar os esclârecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cuias reclamações se obrigam
â atender prontamente, bem como dar ciência mediatamente e por e§crito, de qualquer anormalidade que

verificar quando da execução dos atos de sua responsabilidade;

6.3 - Promover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive
considcrâdos cs casos dc 6rcvc ou paralisêção dc qualqucr nâtLlrcza;

6.4 - A faltâ de qualsquer itens curo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser
alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços obieto destê edital
e não a eximirá das penalidades a que esta sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui
estabelecidas;

6.5 - Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária
e outras julgadas necessárias para o recebimento de correspondência;

6.6 - respeitar e fazer cumprir a legislâção de segurança e Administraçâo no trabalho, previstas nas normas
regulamentadoras pertinentes;

6.7 - Fiscalizar o peúeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus
^-+^ ,a^ ^.,^ .^rÁ ^w^|-i,l^ Â^r ^ct^ tr.ôt^ii!!r.r! o rr.q!P!rrs!r'!Lrrr! rrrw qd Ys! .!r q !^!
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MODALIDADE
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PREFETTURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

6.8 - Indenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte,
pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotár todas as medidas
preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposiçôes legais vigentes;

6.9 A conhatada ficârá obrigada a âceita., nâs mesmas condiçô€s destê editâ!, os âcréscimos ou supressões
que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do objeto
adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes;

6,10 - Fornecer os produtos, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada;

6.11 - 0 atraso na execução caberá penalidade e sanções preüstas no item 12 da presente Ata,

7. DAS OBNGAçõES DA CONTRATANTE

7.1 - Convocar a licitante vencedora para a reurada da Ordem de Fornecimento dos itens registradosj

7.2 - Fornecer à empresa â ser contratada todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados
relativamente ao objeto deste Edital;

7.3 - Efetuar o pagamento á empresa nas condiçôes estabelecidas neste Edital;

7.4 - Noüficãr por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada durante o
recebimento do objeto;

7.5 - Nenhum pâgamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação e
qualquer obrigação. Essê fato nâo será gerâdordê diiêito a reajustamento dc preços ou a atualização monetária;

7.6 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;

7.7 - Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo contratado.

8. DO PAGAMENTO

8.1 - O pagamento será efetuado até 30 dias após a emissão da nota fiscal devidamente atestada pela secretaria
responsável;

8.3 - Caso constâtado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor,
para as necessárias correções, com as ilformaçôes que motivaram sua reieição, sendo o pagamento realizado
após a reapresentação das notas fiscais/faturas.

8.4 - Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATAD0 das suas responsabilidades e obrigações,
nem implicará aceitação definitiva do fornecimento,

8.5 - O Contratante não efetuará pagamento de titulo descontado, ou por meio decobrança em banco, bem como,
os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "factoring";

8.6 - As despesas bancárias decorrentes de transíerência de valores para outras praças serão de
responsabilidades do conratado.

9. DO REAJUSTAMENTO DE PREçOS

9.1 - Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata admiúda a
revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico Íinanceira inicial deste instrumento a partir de
determinação municipal, cabendolhe no máximo o repasse do percentual determlnâdo.

8.2 - 0 Contratado/fornecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura descrição do item fornecido, de
acordo com o especincado no Anexo I e sua proposta de preço.

I
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PREFEÍTURA MUNICIPAL DE SÃO B
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

9.2 - Os preços registrados que sofrerem reúsão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado,
mantendo-se a diferença percentual apurada entre ovalor originalmentê constante da proposta e aquele ügente
no mercado à época do registro;

9,3 Câ5o o prcço rcgistrado scja supcrior à módiados prcços dc mcrcado, a Prcfcitura solicitará ao forncccdor,
mediante correspondênci4 redução do preço registrado, de forma a âdequá-la.

9.4 - Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Preíeitura poderá rescindir esta Ata e convocar, nos
termos da legislação vigente, e pelo preço da primeira, as demais empresas com preços registrados, cabendo
rescisão desta ata de registro de preços e nova licitaÉo em caso de fracasso na negociação.

9.5 Será considerado compatíveis com os de mercado os piêços registrados que forem iguais ou inferiores à
média daqueles apurados pela Prefeitura.

70. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações;

a) Quando o fornecedor 11ãú cuiiiprir conr as obrigações coiis'rantes ilo Edital e nessa Ata de Registro de Preços;

b) Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de
Preços, nas hipóteses preüstas nos incisos I a XII, XWI e XVIII do arl 78 da Lei 8.666/93;

c) em qualquer hipóteses de execução total ou parcial da requisição/pedido dos produtos decorrente deste
registro;

d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

e) por razões de interesse público deúdamente demonstradas e,ustificadas;

D descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou sétima.

10.2 - Ocorrel)do cancelameÍito drr pleço registrado, o fornecedur será infor üladú pol coltespondência, a qual
serájuntada ao processo administrativo da presente Ata

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessÍvel o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por
publicação no lornal Oficial do Estado/MA, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última
publicação.

10.4 A solicitação do fornecedoi pâra cancelamento dos preços regiskados poderá não ser aceita pela
Prefeitura íacultando-se a esta neste crso, a aplicação das penalidades previstas no Edital,

10.5 - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do Fornecedor, relativas ao
fornecimento do item.

10,6 - Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá
suspcndcr a sua cxccução c//ou sustar o pagamcnto das fatiiias, a*.c quc o Forncccdor cumpra intcgralmcntc â
condição contratual infringida,

10.7 - A Ata de Registro de Preços será cancelada automaticamente nas seguintes hipóteses:

a) Por decurso de prazo de validade;

11.1 - Os preços apresenLarios na proposta tlevenr inciuir Loti.ts os euslos e despesas, iais corÍlor cuslos dirclos
e indiretos, tributos incidentes, taxa de administraçâo, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, fretes,
lucro e outros necessá os ao cumprimento integral do objeto desta Ata de Registros de Preços.

12, DAS PENALIDADES



i,í

()/ 1lc, ,cl Á
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CNPJ: 06.125.389/000r-88

12.1 - O descumprimento injustincado das obrigaçôes assumidas nos termos deste edital, sujeita à conBatâda a

multas, consoante o caput e §§ do aÍt 86 da Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na
forma seguinte:

al atraso até 05 [cinco) dias, multâ de C2% [dois por ccntc);

b) a partir do 6a (sexto) até o limite do 104 (décimo] dia, multa de 04% (quatro por cento), caracterizando-se a
inexecução total da obrigação a partir do 11p fdécimo primeiro] dia de atrâso.

12.2 - Sem prejuízo das sanções cominadas no arl 87, L III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial
do objeto adiudicado, o MunicÍpio de São Bernardo, aravés da Secretaria Municipal de Administração poderá,
garantida a prévia e ampla deíe6a aplicar à Contratada multa de até 100/6 (dez por cento] sobre o valor
ad)udicâdo;

12.3 - Se a adjudicaúria recusar-se a reürar a nota de empenho iniustificadamente ou se não apresentar
situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, sujeitar-se-á as seguintes
penalidades:

12.3.1. tr{ul*ú de ate 109'0 (dez por centoJ sobre o valor adjudicado;

12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitâçóes e impedimento de contratâr com o Município de Sâo

Bernardo, por prazo de até 02 (dois) anos, e,

12.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal.

12.4 - A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentâção falsa exigida
para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu ob,eto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar
na execução do contrato, comportar se de modo inidôneo ou cometer fraude Íiscal, garantida préüa e ampla
defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o MunicÍpio pelo prazo de até cinco anos e, se for o câso, o
Município de São Bernardo solicitaráo seu descredenciamento do Cadasho de Fornecedores do Estado porigual
período, sem prejuÍzo da ação penal correspondente na forma da lei;

12,5 - A multa eventuâlmente imposta à contratada será automaticamelte descontada da fatura a que fizer jus,
acrescida de juros moraúrios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratâdâ nâo tenha nenhum valor a
receber deste órgâo da Prefeitura Municipal de São Bernardo, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 [cinco) dias
uteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa, Após esse prazo, não sendo efetuado o
pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na divida ativa do
Município, podendo, ainda a Prefeitura proceder à cobrança judicial da multa;

12.6 - As multas previstâs nesta seção não eximem a adiudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou
prejuízos que seu ato punível venha causar ao MunicÍpio de Sâo Bernardo.

12.7 - Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 [cinco) dias úteis, contados da
intimação por parte da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, o respectivo valor seÍá
descontado dos créditos que esta possuir com a Secretaria Municipal de Administracão. e, se estes não forem
suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para inscrição em Diüda Ativa e execução pela Procuradoria
Geral do Município;

12.8 - Do ato que aplicar penalidade câberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da
intimação, podendo a ÁdministraÉo reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la devidamente
informada para a âpreciação e decisão superior, denfto do mesmo praz o.

13.1 - As infrações penais tipiÍicadas na Lei A.666/93 serão objeto de processo judicial da forma legalmente
prevista, sem prejuÍzo das demais cominaçóes aplicáveis.

14. DOS RECURSOS ORÇAMENTARTOS
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14.1 - As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata de Registro de Preços, correrão à
contá de dotação orçamenúria do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a presente Ata, ás quais
serão elencadas em momento oportunoi

1s. DAs DtsPostçõES FINAIS

15.1 - As partes ficam, ainda adstritas às seguintes disposiçõesl

| - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lawatura de termo
aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

ll - vinculam-se a esta Âta para fins de analise técnica,iurÍdica e decisão superior o Editâl de Pregão ne. .-/2019
e seus anexos e as propostas das licitantes classificadâs.

lll - É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação
financeira, sem previa e expressa autorização da Prefeitura.

16. DO FORO

16,1 - As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Sâo Bernardo, Estado do Maranhão, como
competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissot que não
puderem ser resolvidos pela üa administrativa, renunciando a qualquer ouko, por mais priülegiado que seia.

16.2 - e por estarem de acordo, as partes firmam a presente Áta, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um
só efeito legal, ficando uma úa arquivada da sede da CONTRATANTE, na forma do ArL 60 da Lei 8.666/93.

São Bernardo-MA, 

- 

de 

-de 

2019

MrrNtcÍPlo DE sÃo BERNARDo

Secretários Municipaisl

EMPRESA

Sócio/Proprietário

PREGOEIRA

EQUIPE DE APOIO

TESTEMUNHAS:

CPF: CPF

lNoor,r
[pot
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PROCESSO ADMINISTRÁTIVO NS ---.--------- CPL- PMSB/MA
Contrato ns --------------- CPL- PMSB/MA
ATÁ DE REGISTRO DE PREçO: -------

CONTRÁTO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM UIDO, A
pREFErruRÁ MUNrcrpAL DE sÃo BERNARDo/MA E Do
OUTRO UtDO A EMPRESA: ----.-..

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO BERNARDO, Pessoa JurÍdica de Direito Público Interno,
inscrita no CNPJ ne 06.125.389/0001-88, com sede na Pça Bernardo Coelho de Almeida 863 - Centro, SÂO
BERNARDO - MA, doravante denominada COITITRÁTANTE, neste ato, representada por,
residente e domiciliado nacidadede -------------------, no usode suâs atribuições legais que lheconfere poderes
para celebrarcom a empresa: --------------------------------; Inscrita no CNPI: ---------------------, estabelecida ----

--, neste ato representada pelo ---------------------- RG: --------------------.- CPF: ---

! 4§Íô
RDO --

, residente e domiciliado na Rua doravante denominada
CONTRÁTADA têm entre si justo e pactuado, nos teruos contidos na proposta obieto do PP n! --------------------, e
PRoCESSo ÁDMINISTRÁTIVO Ns --------- e da ATA DE RIGISTRO DE PREÇoS NR. _que se regerá
pela Lei n.s 8,666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes:

cúusuLÂ PRIMEIRÁ - DO OBIETO O presente CONTRÁTO tem por base legal o PROCESSO ÁDMINISTRÂTtVO
Ns ----------------------- - CPL-PMSB, tendo porobjeto --.-----------. lnt€gram o presente contrato,
independentemente de $ânscrição, o Edital seus anexos e a Proposta da Contratada, Conforme preceituar o artigo
55 inciso XI de vinculação ao edital de licitação ou teÍmo que a dispensou ou inexigiu, ao convite e a proposta do
lici'únte vencedor,

CúUSULA SEGUNDA - Do vALoR
O Valor global pelos serviços do obieto contratualé de : ----------- [
-), que inclui os tributos, encargos, frete ou despesas de qualquer natureza que incidam sobre o objeto do contrato.

CúUSULA TERCEIRA - DOs REcURsOs FINANCEIRoS
DOS TERMOS DE REFERÊNCni As despesas decorrentes da contratação da presente licitâção

correrão por contá de Recursos:

ct iGuLÂ QUARTA - Dos AcRÉstMos E supREssôEs
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições conÚatuais, os acréscimos ou supressões que se

fizerem necessários no fornecimento dos materiâis, objetodeste contrato, até 25(% (vinte e cincol porcento dovalor
inicial âtualizado do contrato, em observância ao arl 65 § 1e daLei8.666/93.

cúUsULÁ QUINTA. Do PRÂzo DEVIGÊNCIA
o presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findar-se-á no dia - ----- / ------- / ------, podendo
ser prorrogado, após manifestação das partes envolvidas. mediante Termo Aditivo. conforme artigo 57, inciso l. da
Lei no 8.666/93, e suas alterações.

cúusulA sExrA - DA FrscAurzAÇÁo
A fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela Secretaria de ----------------------- que poderá
a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização da falta do fornecimento observando, bem como
propor a aplicação das penalidades previstas deste instrumento.

PARÁGRÁFO PRTMEIRO - Os pagamentos, serão creditados em nome da CONTRATADA, mediante transferência
bancaria em conia corÍeoLe da COI'ITRÂTÀDÂ r]o Êanco -----------------, rigência ------------ ContacorrenLe ---
-----------, umavez satisíeitas as condiçôes estabelecidas neste Contrato.

cúUsULÂ sÉTIMÁ. Do PAGAMENTo
O pagamento será efetuado após apresentação da Nota fiscal correspondente aos produtos adquiridos já a Nota
Fiscal deve esá devidamente atestada pelo Setor Competente e será efetivado no prazo de até 30 (trinta) dias
contados da data do atesto.

I
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PAR]ÁGRÂFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentação fiscal será motivo de correção por
parte da CONTRÁTADA e haverá, em decorrência, suspensão do prâzo de pagamento até que o problema seja
definitivamente sanado,

PARiíCRAFO TERCEIRO - A câda pegemento rcalizado, â CONTRATADA deverá comprovar sua regularizaçãô
fiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Tal comproyação será feita
mediante apresentação de Certidão negativa de debito - CND. Bem como, manter conforme artigo 55 inciso XIII da
obrigação da contratâda de manter, durante toda execuÉo do contrato, em compatibilidade com as obrigações por
eles assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitâção.

PARríGRAFO OUARTO - A CONTRATANTE não pagará juros de mora por atraso no pagamento, cobrado através
de documentos nào hábil, total ou parcialmente, bem como por motlvo de pehdência ou descumprimento de
condições contrárias.

cúusulA otrÁvÁ - Do REA,usrE
O valor do presente Contrato só poderá ser reajustado durante o prazo de sua ügência se houver aumento
autorizado pelo governo Federal.

CúUSULA NoNA. DAs oBRIGAcÕEs DA CoNTRATANTE
A CONTRÂTANTE obrigar-se-á:

a) Acompanhar e fiscalizar a execuÉo do contrato;
b) Designar um servidor da Secretaria Municipal de Administraçâo que será responsável pelo
acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do presente contrato. Ao servidor
designado, compete entre outras obrigações, verincar a qualidade, inviolabilidade das
embalagens, estado de consewação e validade dos produtos, anotando em registro próprio todas
as ocorrências relacionadas â execuçáo do contrâto determinando o que for necessário a
regularização das faltâs ou defeitos observados;
c) Fornecer a quâlquer tempo e com o Máximo de presteza, mediante solicitação escrita da
CONTRATADA, informações adicionait para dirimir duvidas e orienta-la em todos os casos
omissos;
d) As decisões e proüdencias que ultrapassarem as competências, do representante deverâo
ser solicitadas, a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes;
e) Receber o obieto do contrato na forma do arl 73, inciso II, alÍneas a e b da Leia.666/93.

cLÁUsULÁ DÉcIMA. DÂs oBRIGAçÔES DA CoNTRÁTADÂ
o presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.
A CONTRATADÂ obrigar-se-á a:

a) Entregar os serviços objeto deste contrato mediante emissão de Nota de Empenho ou 0rdem
de Serviços e cronograma de entrega fornecido pela Secretaria Municipal de Administração, em
estrita observância a sua propostâ e ao Ânexo Vl, observando a qualidade.

c) Manter preposto com anuência da Administração Municipal na localidade da prestação do
serviço para representá-lo na execução do contrato e prestar esclarecimentos necessários ao
servidor designado para âcompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento, e a Secretâria
Municipal de Administração, quando solicitâdo;
d) Observar o horário do expediente adminis§ativo, compreend,do entre 14:00 h as 12:00 como
sendo o horário administrativo para tratar sobre o contrato e serviços, de segunda a sexta-feira;
e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condições do presente contrato e de seus
documentos integrantes, com observância dos requisitos, bem como da legislaçâo em vigor para
perfeita execução do contrato;
fJ Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao obieto do contrato respondendo
pelos encargos Eabalhista§, previdenciários, e comerciais resultantes da execuçáo do contrato e

outros correspondente§;
g) Responder pelos danos causados diretamente a administração ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execução do contrato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em
face da fiscalização ou acompanhamento efetuado pela Secretaria Municipal de Administração;
h) Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensa§, no total ou em parte, o objeto deste contrato
em que se verificarem vÍcios, defeitos ou incorreçôes resultantes da execução.

cl-Ásur a DÉctMA pRrMErRÁ - DAs PENAÍ rpApEs
0 descumprimento, total ou parcial, por part€ da CONTRATADA, de qualquer das obrigações ora estábelecidas,
suleitará a CONTRATADA as sanções previstas na Lei Federal ns 8.666/93, aplicando nos artigos 81 a 88.

I

I
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PARiíGRAFO PRIMERO - O atraso injustificado no cumprimento do objeto deste Contrato sujeitârá a
CoNTRÂTADÀ à multa de mora correspondente a 0,3% (três centésimos por cento) ao dia, sobre o yalor do
fornecimento, até o limite de 10% (dez por cento).

PARÁGRÂFO SEGUNDO - Além dâ multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE podêfá, garaítida a
prévia defes4 aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecuçâo total ou parcial do Contrato, as seguintes sanções:

aJ Advertência;
b) Uultâ de 10 % (dez por centoJ sobre o valor do Contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitaÉo e impedimento de contratar com a
administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
dl DeclaraÉo de inidoneidade para licitar ou conhatar com a Administração Pública
enquanto perdurârem os motivos determinantes dâ puniçâo,
e) As sânções preústas nas alÍneas "a", "c" e "d" podendo ser aplicadas conjuntamente com
a prevista na alÍnea "b".

plnÁCmfO TfnCUIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à CONTRATADA
e publicada no jornal Oficial do Municipio, Estado ou DOU, constando o fuldamento legal, excluÍdas os casos de
aplicação das penalidades de advertências e multa de mora.

cúsuLÂ DÉctMA SEGUNDA - pA REscIsÃo
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas
em lei.
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:

a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, proietos ou prazos;
b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
c) - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;
d) - o atraso injustificado no início da obr4 serviço ou fornecimento;
e) - a paralisação do fornecimento, sem iusta causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;

0 - a subcontratação totsl ou parcial do seu obieto, a associação da CONTRATADA com
outrem, a sessão ou transferência total ou parcial, bem como a Íusão, cisão ou incorporaçâo
não admitidas no edital e no contrato;
g) - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor a comissão
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as Secretâria Municipal
de Secretâria Municipal de Administração;
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na Íorma do § 1e do arl
67 desta Lei Federal na 4.666/93:
i) - a decretação ou a instauração de insolvência ciül;
jJ - a dissoluçâo da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
k) - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATÁDÁ,
que prejudique a execução do contrato;
l) - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a

CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
ml - a supressão, por parte da CONTRATANTE, compras, acarretando modificação do valor
inicial do contrato além do limite permitido no § 1a do ârt 65 desta lei;
n) - a suspensão de sua execução, porordem escrita da CONTIIATANTE, por prazo superior
a 120 [cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetÍdas suspensões que totâlizem o mesmo prazo,
independentemenê do
pagamento obrigatorio de indenizaçóes pelas sqcessivaô e contratualmente imprevistâs
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADÀ nesses
casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que
seja normalizada a situação;
o) - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRÁTANE
decorrentes dos fornecimentos iá recebidos salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, assêgurado a CONTRÁTADA o direito de optar
pela suspensâo do cumprimento de suas obrigações até que seia normalizade a situâção;
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PAúGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisâo contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurando o contrâditório e a ampla defesâ-

PÂRÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilat€ral e escrito dâ Administração nos casos enumerados nas
alÍneas 'a' a 'i' desta cláusula:
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para a CONTRÂTANTE;
judiciâlmente, nos termos da legislação.

CúSULÂ DÉCIMA TERCEIRÁ . Do RECEBIMENTo Dos PRoDUTos
0s serviços deverão ser entregues conforme Cronograma constánte nos anexos planilhas orçamentárias, pane
integrante deste.

PARi(GRÁFO PRIMEIRO - O objeto do contrato será recebido conforme Cláusula Décima sendo que os serviço§
que não satisfizerem as condiçôes citadas na proposta e no edital serão recusados e colocados a disposição da
CONTRATÁDA, para serem corrigidos, denuo do prazo estabelecidos entre as partes;

PÂRIíGRÁFO SEGUt{DO - A critário da Prefeitura Municipal de sÃo BERNARD0 poderá ser concedido íovo prãzo
para recebimento dos serviços rejeitado. Ocoffendo â rejeição pela 2. vez, o contrato poderá ser rescindido. A
CONTRATADA será notificada para regularizar no prazo Maximo de 15 (quinze) dias corridos, sob o risco de incidir
nas p€nalidades previstas no ArL 87 da Lei n'8.666/93;

cúsULA DÉCIMA QUINTA - DAs ALTERÂçÔES
Este contrato poderá ser alterado, com as deúdas justificativas, no caso preústo no arL da Lei n" 8.666/93.

cúusulÁ DÉctMÁ sExrA - DA pUBLICÂCÂo

Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatura, a CONTRÂTÂNTE proúdenciará a publicação em
resumo, do presente Contrato.

CúUSULA SÉIIMA - Do FoRo
O foro da Comarca de SÃO BERNARDO no Estado do Maranhão, será o competente para dirimir dúvidas ou
pendências resultantes deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento
lavrado em 3 [três] vias de igualteor e forma, assinado pela partes e testemunhas abaixo.

sÃo BERNARDO(MA), ---------------------*----'

PREFEITURÁ MUNICIPAL DE SÁO BERNARDO
CONTRATANTE

CN PI

CONTRATADÁ

TESTEMUNHASI

7z 2e

()/

CPF:- CP F:-


