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EDITAL DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N2 010/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2. 202001013 

(Pregão Presencial para contratação de empresa para fornecimento de Links dedicados de Internet, detentora de outorga 
da ANATEL, para prestação de serviços continuados de comunicação de dados para atender a demanda das secretarias de 
administração e saúde do Município de São Bernardo, Estado do Maranhão). 

ABERTURA: 18 de fevereiro de 2020, às 08:00 horas. 
Sala da Comissão Permanente de Licitação: situada temporariamente na situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida 863 
- Centro - São Bernardo-Ma.

A Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, através do Pregoeira oficial designado pela Portaria 003 de 
janeiro de 2020 torna público, para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto processo licitatório, na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, o referido Pregão será regido pela Lei nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, regulamentada pelo Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, Lei Complementar nº. 123/2006 e pela 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, subsidiariamente, e ainda, pelas condições e exigências estabelecidas neste edital. 

Os documentos de credenciamento, a declaração de atendimento aos requisitos de habilitação, a proposta de preços 
(envelope 1) e a documentação de habilitação (envelope 2) deverão ser entregues no endereço acima citado, até às 
08:00horas do dia 18 de fevereiro de 2020, 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 OBJETO

1.1 - O presente Pregão Presencial tem como objeto contratação de empresa para fornecimento de Links dedicados de 
Internet, detentora de outorga da ANATEL, para prestação de serviços continuados de comunicação de dados para 
atender a demanda das secretarias de administração e saúde 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 estimado desta licitação encontra-se disponível no anexo I deste Edital. 

2 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Para contratação de empresa para fornecimento de Links dedicados de Internet, detentora de outorga da 
ANATEL, para prestação de serviços continuados de comunicação de dados para as Secretarias de Administração e Saúde 
da prefeitura conforme dotação abaixo. 

FINANÇAS 04.122.0050.2012.0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
339039 000- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 
10.122.0050.2054.0000 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE 
339039 000- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 
10.301.0340.1015.0000- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
339039 000- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 
10.301.0340.2072.0000 MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO 
339039 000- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 

3 - DA PARTICIPAÇÃO 

3.1 - Poderão participar da presente licitação quaisquer empresas legalmente constituídas, do ramo de atividade 
compatível com o objeto da licitação, e que se apresentarem, até às 08:00horas do dia 18 de fevereiro de 2020 o 
Pregoeira, em sessão pública, no endereço constante no preâmbulo deste edital: 
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;
e) a proposta de preços (envelope 1);
d) os documentos de habilitação (envelope 2).
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3.2 - Não poderão participar desta licitação as empresas:

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

3.2.2 - Que por qualquer motivo tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública, direta
ou indiret4 Federal, estadual ou Municipal, regido pela Lei na 8.666/93, salvo as já reabilitadas.

3.2.3 - é vedad4 a partir da habilitação, a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato com empresa que venha a
contratar empregado que sejam côniuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, do poder público municipal.

3.2.4 - Empresas que não tenham o CNAE (Classificação Nacional de Átiúdades Econômicas) compatívelcom o obieto da
licitação.

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 Íepresentante legal. Para tanto, obri8atoriamente, §erá necessária a apresentação
dos seguintes documentos:

4,1,1 - Ato constitutivo, estatuto ou conbato social em vigor, acompânhado da alteração/aditivo eventual da gerência da
sociedade, e demais que se achar peÍtinente, ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado, em se trâtando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por açôes, acompanhado de documentos de eleiçôes de seus
adminiskadores, quando o licitante for representado por pessoa que estatutariamente tenha poder para tal,
comprovando estâ capacidade jurídica;

4.1.2 - Procuração particular ou carta de credenciamento, com firma reconhecida e com averbação da Junta comercial do
Estado do Maranhâo/MÁ, podendo ser utilizado o modelo anexo a este editâ|, estabelecendo poderes para representâr o
licitante, expressamente quanto à formulação de lances verbais e a praticar todos os demais atos inerentes ao Pregão,
acompanhad4 conforme o caso, de um dos documentos citados no subitem 4.1.1;

4.1.3 - Comprovar o seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, mediante apresentação de
Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da lnstrução Normativa nq 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 beneficiar do
tratámento diferenciado e favorecido na presente licitação, na íorma do disposto nâ Lei Complementâr ne 123, de
74/72/2006, coM.DATA DE EMIssÃo A PARTTR DE MAto DE 2011.

4.1.4, Para fins de confirmação de poderes para subscrevê-la, ou ainda cópia de traslado de procuÍação por instrumento
público, na hipótese de representação por meio de prepostos;

4.2 - O representante da licitânte presente à sessâo deverá entregar o Pregoeira o documento de credenciamento
juntamente com a respectiva cédula de identidâde ou equivalente e CNPJ da empresa atualizado, bem como a declaração
de atendimento aos requisitos de habilitação, em separado dos envelopes "Proposta de Preços" e "Documentos de

Habilitâção".

4.3 - os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original, os quais farão parte do
processo licitátorio, por qualquer processo de cópia desde que autenticada por carório 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 validade;

4.4 - A cada licitante que participar do certame será permitido somente um representânte para se manifestâr em nome

do representado, desde que autorizado por documento de habilitação legal, vedâda à participação de qualquer
interessado representando mais de um licitante.

4,5 A não apresentâção ou incorreção de qualquer documento de credenciamento, bem assim o não comparecimento do
licitante ou de seu representante legal à sessão, inviabilizará a participação do (s) licitante (s) no certame. Neste caso, o

(s) portador (esJ dos envelopes poderá (ão) assistir apenas como ouvinte (s), nâo podendo rubricar documentos ou fazer
qualquer observação em ata ou mesmo de se manifestar ou interferir no desenvolvimento dos trabalhos, ressaltando que
quando a documentaçâo de credenciamento estiver, por lapso, dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou 2), o respectivo
envelope será entregue ao l,citânte que estârá autorizado a abri-lo e retirá-la, lacrando-o em seguida, uma vez que citado
documento se encontra no recinto, com o intuito de ampliar a disputâ;
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4.6 - Na ausência de credenciamento, serão mantidos os valores apresentados na proposta escrita, para efeito de
ordenação das propostas e apuração do menor preço.

S.1,1 - Declaração de cumprimento dos Requisitos de HabilitâÉo, conforme modelo estabelecido neste edital, e
apresentada FORA dos enyelopes exigidos no subitem 5.1.3

5.1,2 - 02 (dois) envelopes distintos contendo a proposta de preços e os documentos de habilitaÉo, devidamente
fechados e rub cados no fecho e, de preferência, opacos, contendo em suâs partes externas e frontais, em
caracteres destacados, além da Raáo social da Licitante, os seguintes dizeres:

ENVELOPE 1 . PROPOSTÁ DE PREçOS
PREGÁo PRESENcIAL sRP Ns OlO/2020

RÁzÃo soctÂL, cNPf DA PRoPoNENTE)

ENVtLopE z - DocuMENTos DE HABTLTTAçÃo
PREcÃo PRESENctÂL sRP Ne olo/2ozo

RÁzÂo soclAL, cNPt DA PRoPoNENTE)

6 - DA PROPOSTA DE PREÇOS

6.1 - A proposta de preços deverá:
6.1.1 - Preencher, necessariamente, os seguintês requisitos:
a) ser datilografada ou impressa através de edição eletrônica de textos;
b) atender às especificações mÍnimas do objeto, conforme especificaçôes constantes do Anexo Ij
c) conter a cotação de preço unitário e global, em real, incluÍdos todos os impostos, taxas e demais encargos pertinentes;
d) estar datada e assinada por pessoa iuridicamente habilitada, de aceitação úcita
e) número do CNPJ do proponente ou ainda da nlial ou outro estatlelecimento da licitante que emitirá a nota fiscal
referente a execução do serviço ora licitado, indicação essa indispensável para efeito de empenho da despesa e realizâção
do pagamento nos termos desG editâli
0 Prazo de entrega dos produtos e serviços, de acordo com o termo de referência
g) Prazo da validade da proposta não superior a 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar de sua data de apresentação;
h) Data e assinatura do representânte legal.
i) (não será aceito proposta em papel contínuo)

6.2 - Não será aceita oferta de produto com características diferentes das indicadas no Anexo I deste edital.

6.3 - A apresentação das propostas implicará plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste
edital, tâis

6.4 - Os preços apresentados devem:
a) refletir os de mercado no momento;
b) compreender todas as despesas incidentes sobre o obieto licitado, tais como impostos, tarifas, t2xa5, ftete§,seguros
etc.;
c) a falta de assinatura e/ou rubúca na proposta poderá ser suprida pelo representante legal da licitante no curso da
sessão;
d) havendo divergência entIe valores/percentuais grafados numericamente e os grafados por extenso, serão
considerados válidos os valores por extenso;
e) indicação dos dados bancários da pessoa iurídica (agência, conta corrente e banco). Â falta de tal informação poderá
ser suprida posteriormente, câso o licitantê venha se sagIar vencedor do certame;

I

ESTADO DO

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

4.8 - Após o credenciamento, o Pregoeira declarará a abertura da sessão e não mais serão admitidos novos proponentes,

s. DA APRESENTAçÂo DAs DECLARÁçÕEs E Dos ENvELopEs

5.1. Aberta a sessão públic4 os interessados ou seus representantes, deverão apresentar o Pregoeira:
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6.5 - Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificações de valores, alterações ou
alternativas nas condições/especificações estipuladas. Não serão consideradas as propostas que contenham entrelinhas,
emendas, rasuras ou borrões que não estejam ressalvados;

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

7 - DA HABILITAçÂo

7.1 - Todas as licitantes, inclusive as microempresas de pequeno porte, deyerão apresentar a documentaçâo de
Habilitação que deverá ser entregue em 01 (uma) vi4 no ENVELOPE N 02, devidamente fechado e rubricado no fecho.
contendo os documentos determinados no item 7.3 deste edital.

7.2 Encerrada a etapa competitiya e ordenada as oíertas, o Pregoeira procederá â abertura dos envelopes contendo os
documentos de habilitâção da licitante que apresentou a melhor propostA procedendo a sua habilitação ou inabilitação.

7.3. - Relativos à habilitaÉo rurídica:
â) - Registro Comerciel, no caso de empresa individual;
bJ -Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 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 documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;
c) - InscriÉo do ato constitutivo, no caso de sociedade ciü1, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
d) - Decreto de autorização, em se tratândo de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de
regisbo ou autorização para funcionamento expêdido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

7.3.1 - Relativos à Regularldade Fiscal
aJ Prova de lnscrição no Cadastro Nacionalde Pessoas Jurídica (CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Federal, Estadual e Municipal, se houver relativo ou sede da licitánte,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o obieto da licitação;
c) Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estâdual e Municipal, do domicilio ou sede da licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei;
c.1,) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal:

. Certidão Conjunta de Tributos Federais e quanto à Divida Ativa da União.
c.2) faz pârte da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual:

. Certidão Negativa de Débito Fiscal (CND)
o Certidão Negativa de InscriÉo na Diúda Átiva.

c.3) faz parte da prova de regularidade com a Fazenda Municipal
. Certidão quanto à Diüda Ativa do Município
. Certidão Negativa de Débitos Fiscais relativos âo tributo ISSQN
. Alvará de LocalizaÉo e Funcionamento;

d) CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, com validade na data de apresentação da proposta.

e) CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, em cumprimento à l,ai L2.44o/2oll ê à ResoluÉo
Âdministradvâ fi 1.47o/2oll, expedido pelo portal do Tribunal Superior do Trabalho, www.tsljus.br/certidao,
atualizado o aÊ29, V da Lei A.666/93 e a Certidão de Débitos Administrativos do l"íTE expedida com bâse na Portatiâ
1.421 de 12 de setembro de 2014.

7.3.2. QUALTFTCAçÂO TÉCNtCÁ:
a) Comproyação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características com o objeto da
licitação, mediante a apresentação de atestados fornecidos por pessoa iurídica de direito público ou privado.

7.3.3 - Relativos à qualiÍicação econômico-Íinanceira:

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

7,3,4 - Os licitantes fornecedores deverão anexar no envelope de Habilitação (Documentação Complementar),
declarações, deüdamente assinadas pelo representante legal da empresa sob âs penalidades cabÍveis, de que:
a) Declara inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitâÉo, na forma do ArL 32 § 2s, 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 Íiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva na supracitada declaraçào;
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b) Declara que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 anos, em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos,
nos termos do ArL 7c, XXXIII, da Constituição Federal e AÊ 27,V, daLeiA.666/93 (modelo anexo);
c) declaração da própria empresa de que não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos exercendo
funções de gerencia âdministração ou tomada de decisão. (modelo anexo);

7.4 - Os documentos necessários à habilitaçáo deverão serem apresentados por qualquer processo de cópia autenticada
por cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial, observados sempre os respectivos prazos de
validade; não poderão ser em hipótese nenhuma autenticada por sewidor desta Comissão.

7.5 - Todos os documentos apresentados para habilitaçâo deverâo estar em nome do licitante, com o número do CNPJ e,
preferencialmente, com endereço respectivo, deyendo ser observado o seguinte:

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

7.5,2 - Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da filial, bem assim quanto ao
Ceúificado de Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta
form4 apresentar o documento comprobatório de autorizaÉo para a centralização, ou;

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

7.5.4 - Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPI 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 condições previstas nos subitens
15.6 e 15.7 deste edital, implicará na inabilitação do licitante;

8 . DO PROCEDIMENTO

8.1 - No di4 hora e local designados neste instrumento, na presença dos interessados ou seus representantes legais, o
Pregoeira receberá os documentos de credenciamento, a declaração de atendimento aos requisitos de habilitaçâo, e os

envelopes contendo as propostas de preços (envelope 1) e os documentos de habilitaçâo (envelope 2l;

8.2 - depois da hora marcada, nenhum documento e/ou proposta serão recebidos pelo Pregoeira, pelo que se recomenda
que todos os interessados em participar da licitáção esteiam no local desiSnado 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 credenciamento dos representantes dos licitantes, serão abertos
primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que será procedida à verificação da conformidade das
propostas com os requisitos estabelecidos neste edital, com exceção do preço, desclassificado-se as incompatÍvei5;

8.4 - No curso da sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item anterior, o autor da oferta de
valor mais taixo e os das ofertas com preços até 10 (dez por cento) superiores àquela poderâo fazer novos
lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, até a proclamaÉo do vencedor;

8,4,2 - Dos lances ofertados não caberá retratação;

8.5 - não havendo pelo me[os três ofertas nas condições dennidas no subitem anterior, poderão os autores das melhores
propostas, até o máximo de três, oferecer rovos lances verbais e sucessivot quaisquer que sejam os preços oferecidos
(havendo empate nestâ condição todos participarão da etapa de lances verbais);

8.6 - em seguida será dado inÍcio à etapa de apresentâção 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 apresentar lances
verbais, a partir do autor da proposta classiÍicada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor;

I

8.4.1 - A oferta dos lances deyerá ser efetuâda no momento em que for conferida a palavra ao llcitânte, na ordem
decrescelte dos preçosi

8.8 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeira, implicará na manutenção do último
preço apresentado pelo licitante, para eíeito de ordenação das propostas;
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8.9 - Caso não se realizem lances verbais por todos os licitantet será veriíicada a conformidade entre a proposta escrita
de menor preço e o valor estimado para a contratação;

8.10 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeira, os licitantes manifesbrem seu
desinteresse em apresentar novos lances;

8.11 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas âs ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o
Pregoeira vedÍicará a ocorrência do empate previsto no item 12.5 deste Edital, para em seguida, examinar a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto 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 habilitação apenas do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das
condiçôes fixadas no edital;

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 participarâm da etâpa de lances verbait atenda às condições fixadas neste edital;

8.14 - Nas situações previstas nos subitens 9.9,9.11 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, §erá classificada a ordem dos licitantes sendo
declarado vencedor e adjudicatário aquele que ocupar o primeiro lugar, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame;

8.16 - O Pregoeira manterá em seu poder os envelopes dos demais licitantes contendo os "Documentos de Habilitação",
durante prazo de validade das propostâs (60 dias a contar da apresentação no certâme). Após as empresas poderão
retirá-los no prazo de 30 (trinta) diat sob pena de inutilização dos mesmos. 0s licitantes que não se habilitarem para
ofertar lances verbais poderão, ao encerramento da sessão, desde que não haja manifestaçâo 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 licitântes
presentes.

9- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1 - Esta licitação é do tipo MENOR PREço, em estrita observância do disposto no inciso V do arL 8'do Decreto no

3.555/2000;

9.2 - Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências e condições deste edital;

9.3 - Será considerada mais vantajosa para a Administração e, consequentemente, classificada em primeiro lugar, as

propostas que, saüsfazendo a todas as exigências e condições deste edital, apresente o preço máximo aceitável pela
Administração.

9,4 - Havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas classificadas, após os lances verbais, se for o
caso, o Pregoeira procederá ao desempate, através de sorteio, na forma do disposto no § 2s do arti8o 45 da Lei ne

4.666193;

9.5- Será assegurada como criério de desempate, preíerência de contratação para as microempresas - ME e empresas
de pequeno porte - EPP, nos seguintes termos:

9.S.1- entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e

empresas de pequeno porte seiam iguais ou até 506 (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classiÍicada;

9.5.2- 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 contrâtação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da letra "a" deste item, serão
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 11.5.1, na ordem classificatória, para
o exercÍcio do mesmo direito;
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c) no caso de equivalência dos vâlores apr€sentados 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 identifique aquela
que primeiro poderá apresentar melhor oferta;
d) na hipótese da não-contratação nos termos previstos na letra "a" deste item, o objeto licitado será adiudicado em favor
da proposta originalmente vencedora do certame;
e) o disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial nâo tiver sido apresentada por microempresa
ou empresa de pequeno porte;

9.5,3- no caso de divergência entre o yalor numérico e o por extenso informado pelo licitante, prevalecerá este último, e
entre o valor uniúrio e o global, se for o caso, prevalecerá o valor unitário.

ro - Do DrRErTo DE nnrrçÃo

10.1 - No prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar este instrumento conyocatório, cuia petição deverá ser di gida o
Pregoeiraj

10.1.1 - caberá o Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de ,18 (quarenta e oito) horas;

10.1.2 - acolhida a petição contra o ato convocaório, será designada nova data para a realização do certâme;

1O.2 - declarado o vencedor do certame, quâlquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de
recorrer, com registro em ata da sÍntese das suas razões, quando lhe será concedido o prazo de 03 (trêsl dias úteis para a
apresentâção das razões do recurso, podendo iuntar memoriais, ficando os demais licitantes desde logo intimados para
apresentar contrâ razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata aos autos;

10.3 - o(sJ recurso{s), que não terá (ão) efeito suspensivo, será (ão) dirigido (sJ à autoridade superior, Sec.etário de
Administração, por intermédio do Pregoeira, o qual poderá reconsiderar sua decisão, em 5 [cinco) dias úteis ou, nesse
período, encaminhá-lo (sl à autoridade superior, deúdamente informado, para apreciação e decisão, no mesmo prazoj

10,4 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;

10,5 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente homologará
o resultado da licitâção, e autorizará, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores.

10.6 - A faltá de manifestação imediata e motivada do (s) licitante (s) na sessão importará a decadência do direito de
recurso e a adiudicação do objeto da licitação pelo Pregoeira ao vencedor;

11 _ DO PAGAMENTO

11.1 - O pagamento será efetuado nos termos do item "6. LIQUIDAÇÂO E PÂGAMENTO" do Anexo I ' Termo de Referência,
anexo a este edital.
11.2 O pagamento será feito através da funcional programática do exercÍcio de 2020,

12. DÂS PENALIDADES

12,1 A licitante vencedora que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente Pregão ficará sujeita às
penalidades previstas no art 7e da Lei 10.52O /2002 bel]i como dos arts. 86 e B7 daLei ne.8.666 /93.

12.2 - A recusa do adjudicatáío em atender qualquer convocação preüsta neste instrumento convocatório sujeitará o
mesmo as penalidades, garantida préúa defesa em regular processo administrativo, a ser conduzido pela área
competente desta Prefeitura Municipal, a saber:
a) decadência do direito de participar do pregão em tela;
b) outras penalidades na forma da Lei;

12,3 - O valor resultante da aplicação da multa prevista será cobrado pela via administrativa, devendo ser recolhida no
prazo máximo de 10 (dezl dias corridos, a contar da data de recebimento da comunicação, ou, se não atendido,
judicialmente, peio rito e com os encargos da execução fiscal, assegurado o contraditorio e ampla defesa;

12.4 - o licitante que enserar o retardamento da execução da licitação, não mantiver a proposta, comportar-se de modo
inidôneo, fizer declaração íalsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará
impedido de licitar e contrâtar com a Administração, pelo prazo de 05 (cincoJ anos, enquanto perdurarem os motivos

I
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determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, e, se for o caso, descredenciado no Cadastro de fornecedores do Município;

12.5 a nâo-regularização da documentação, no prazo previsto no subit€m acima, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas acima, sendo facultado a Secretária de AdministraÉo da Prefeitura
Municipal convocar os licitântes remanescentes, na ordem de classiÍicação, para prestação do serviço ora licitado ou
revogar a licitação.

12.6 Demais penalidades/sanções sujeitas para quem descumprir quaisquer condições ou exigências deste edital e/ou
seus anexos estão disciplinadas no item 9 " DAS SANÇOES', do Anexo I deste edital

13 - DAS DISPOSTçÕES FTNAiS

13.1 - Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestaÉo dos licitantes quanto à intenção de
interposição de recurso, o Pregoeira adiudicará o objeto licitado, que posteriormente será submetido à homologação pela
Secreúrio de Administração;
13.1.1 - no caso de interposição de recurso(s), após proíerida a decisão quanto ao mesmo, a autoridade incumbida da
decisão adjudicará o objeto licitado;

13.2 - A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, peúinente e sunciente para iustificar tal conduta, devendo anulála por ilegâlidade, de ofÍcio
ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, nos termos do artigo 18 do
Decreto n'3.555/2000;

13.3 - Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o interessado que a tendo aceitado sem objeção, venha, após
julgamento desfavorável, apresentâr falhas ou irregularidades que o viciem;

13.4 - A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das respectivas exigências e condiçôes, bem
como na obrigatoriedade do recebimento da Nota de Compra e ou Nota de Empenho, no prazo máximo de 05 (cincoJ dias
úteis;

13,5 - O Pregoeira, em qualquer momento, poderá promover diligências objetivando esclarecer ou complementar a

instrução do processo;

13.6 - Não serão considerados motivos para desclassiÍicaçâo, simples omissôes ou erros materiais na proposta ou da
documentação, desde que sejam irrelevantes e não prejudiquem o processamento da licitaçâo e o entendimento da
proposta, e que nâo firam os direitos dos demais licitantes;

13.7 - As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputâ entre os

interessados, desde que não comprometam o interesse da Âdministração, a finalidade e a segurança do fornecimento dos
materiais;

13.8 - na hipótese de ocorrer lapso do licitante e o mesmo colocar a declaração de atendimento aos requisitos de
habilitação, bem como qualquer outro doomento pertinente à proposta de preços dentro do envelope de habilitação, ou
vice versa, o respectivo envelope será entregue ao representante do licitante que estará autorizado a abri-lo e retirá-la,
Lacrando-o em seguidâ, uma vez que citâdo documento se encontra no recinto.

13.9 - 0 adjudicatário obriga-se a aceitar, nas mesmas condiçôes dâ proposta, os acréscimos ou supressões do valor
inicial atualizado do obieto da presente licitação, nos termos do arl 65, § 1e, da Lei f A.666/93;

13.10 - Os casos omissos nesta licitaÉo seráo resolvidos pelo Pregoeira, que se baseará nas disposições contidas nas
legislações citadas no preâmbulo deste edital;

13,11 - Os autos do respectivo processo administrativo que originou este edital estão com vista franqueada aos
interessados na licitação;
13.12 - A não-regularização da documentaÉo, no prazo previsto no acima, implicârá decadência do direito à contratação,
sem preiuÍzo das sanções previstas no item 15 acima, sendo facultado a Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classiÍicâÉo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

13.13 - O extrato de aviso desta licitação estará publicado no Diário Oficial do Estado do MA

Informações adicionais poderão ser prestadas pelo PreSoeira na sala da Comissão Permanente de Licitação
nos horários de funcionamento da Prefeitura Municipal de segunda a sexta-feira das 08:30 às 12:00 horas.

PRlcEss)fu;/pa[qtf_ I
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DOS ANEXOS

Fazem parte integrante deste edital, os anexos abaixq sendo eles complementâres entre si:

ANEXO I - Termo de Referênciaj
ANEXO II - Formulário Padrão de Propostâs de Preços;
ANEXO III - Modelo de Carta de Credenciamento;
ANEXo IV - Modelo de Declaração (Empregador Pessoa JurÍdica);
ÁNExo V - Modelo de Declaração para ME e EPP

ANEXO VI - Modelo de Declaração que cumpre plenamente requisitos de habilitação;
ANEXO VII- Minuta de Contrato.

São Bernardo - MA, 03 de fevereiro de 2020,

ELIZA SANTOS ARAUJO LIMA
Pregoeira

Manoel de Jesus Silva de sousa
Secretário de Administração

i

I 
rnocessorolonlãJã-



PM .FOLHAN'

PROCESS0 0O/ t7(, A/

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO B
ESTADO DO MARANHÃO

MODALIDADE

CNPJ: 06.125.389/0001-88

TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBIETO

1.1. O presente Pregão Presencial tem como ob,eto contratação de empresa para fornecimento de Links dedicados de
lnternet, detentora de outorga da ANATEL, para prestação de serviços continuados de comunicação de dados, destinados
ao atendimento das secretarias.

2. MOTTVAçÃO

2.1. Suprir as necessidades das secretaüas municipais visando atender às demandas para atiüdades vinculadas e

efetivar a continuidade dos serviços de comunicação de dados a Rm mitigar os problemas de interrupção, falha ou falta de
qualidade necessárias para manter os serviços administrativos funcionando, agindo como serviço principal ou de backup.

3. FUNDAMENTAçÂO LEGAL E MODAIIDADE LICITÂTÓRIA

3.1. A contratação, objeto deste Termo de Referência, deverá ocorrer por intermédio de Pregão, cujo tipo presencial será
devidamente justiíicado pelo Pregoeira designado para o certame. Ademais tem amparo legal, integralmente, nas Leis
Federais ne L0.520/2002 e ne A.666/t993,Lei Complementar na 123/2006 e demais legislações aplicáveis a este evento e
nas condições e exigências descritas no Edital e nas demais prescrições legais aplicáveis as assunto.

4. DEscRrçÃo Dos PRoDUToS:
4.1. PLANILHÂS oRçÁMENTÁRIAsl

ITEM DESCRTÇAO UND QUANT VLR UNIT VLR TOTAL

1 Serviço de acesso a internet com velocidade de 90
bps, disponível 24 ( vinte e quatro horas ) por dia,
incluindo implântâção, mânütenção, suportê écnico,

ME6A 90 73,56
6.620,40

DÂS OBRIGAçÔES DÂ CONTRÁTADA:
a) A CONTRATADA 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;
cl Realizar os serviços de impressão com material de primeira qualidade;
d) Executar a entrega à medida que forem solicitados pela CONTRATANTE;
e) Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente â todas as

reclamaçõesj

OBRIGAçOES DÁ CONTRATNTE:
a) Efetuar o pagamento à empresa de acordo com o prazo e forma estabelecidos no Edital.
b) Atestar a inexistência de íalhas e imperfeições no material fornecido.

DÂ DOTAçÃO ORçÂMENTÁRIA:
As despesas com a execução deste conftato corerão, no exeÍcÍcio de 2020 /2O2o

FINANÇAS04,122.OO5O.2O12.OOOO.MÂNUTENÇÃODASECRETARIADEADMINISTRÁÇÃOEFINANÇAS
339039 000- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA IURíDlCÂ
10.122.0050.2054.0000 - MÁNUTENÇ{O DA SEC. DE SAÚDE
339039 000- OUTROS SERVIçOS DE TERCETROS PESSOA lUÚDICA
10.301.0340.101s.0000- MANUTENçÃO DO FUNDO MUNTCTPAL DE SAÚDE
339039 000- OUTROS SERVTçOS DE TERCEIROS PESSOA jURÍDICA

10.301.0340.2072.0000 MANUTENÇÃO DO PAB - FIXO
339039 000- OUTROS SERVIçOS DE TERCETROS PESSOA IURÍDICA

5. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGÂ
5.1.0s produtos/serviços serão requisitados de forma parcelada, de acordo com as necessidades da C0NTRATANTE e

deverão ser entregues em ate 15 dias após a ordem de fornecimento/pedido, na sede do município de São Bernardo;

5,2. Os sersiços serão prestâdo enquanto durar o contrato
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5.3.4 Fiscalização e aceitaçâo 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 quesüio, mediante Portaria
Sendo que os produtos serão recebidos depois de conferidas as especificações quantidades e prazo de validade dos
me§mo5;

5.6.5ó serão aceitos os fornecimentos de produtos que estiverem de acordo com as especiÍicaçôes exigidas, estando sua
aceitação condicionada à deúda fiscalização dos agentes competentes. Não serão aceitos produtos cuios preços unitários
excedam o valor médio encontrado no meÍcado.

5.7. O recebimento se efeüyará nos seguintes termos

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

6. DO PAGAMENTO
6.1. Os pagamentos devidos serão conforme requisiÉo e entrega dos produtos, ou seja, de modo.

6.2, A CONTRÂTADA deverá apresentâr a Nota Fiscal/Fatura com descrição do obieto e quantidade discriminadâ e
açompanhada da requisição dos mesmos.

6,3. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da empresa, ficando a CONTRATADA,
ciente de que as certidões apresentadâs no ato da contratâção deverão ser renovadas no prazo de seus vencimentos.

6.4.4 CONTRATANTE se obriga a efetuar o pagamento nas condiçôes estabelecidas;

6.5. 0 pagamento será realizado mediante emissâo de nota Í'iscal, em aé 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 paúir de sua
reapresentação, desde que devidamente regularizados;

6.5. No caso de âplicação de alguma multa o pagamento ficará sobrestado até a integral quitação da mesma. A
C0NTRÁTANTE poderá se assim entender, descontar o valor de multâs por ventura aplicadas, em quaisquer pagamentos
que realizar à CONTRATADd

7, VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
7.1. O Prazo de Vigência será de 12 meses a contâr de sua publicação

8. PROCEDIMENTOS DE FTSCAI.IZAçÁO E GERENCIAMENTO
8,1. Os itens deste TERMO DE REFERÊNCIÁ, a serem contratados após regular procedimento licitaório, serão objeto de
acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por servidor: lzaniel Bogéa Cutrim.

8.2. Os atos previstos no item anterior serão exercidos no interesse da administração pública e não excluem e nem
reduzem a responsabilidade da CONTRATADÀ 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 CONTRATANTE se reserva ao direito de reieitâr no todo ou em parte o objeto do CONTRATO, se em desacordo com
as especificações e as cláusulas contratuais;

8.4. Quaisquer exigências da fiscalizaçâo inerentes ao objeto do CONTRATO deverâo ser prontamente atendidas pela
CONTRATADA sem ônus para â CONTRATANTE.

9. DAS INFRÁÇÔES E DÁS SÂNçÔES ADMINISTRATIVAS
9.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é âquela
prevista no Edital.
10. DOTÂçÃO ORçAMENTÁRIÂ
10.2. As despesas ocorrerão por conta da seguinte Dotação Orçamentária:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO i
ESTADO DO MARANHÃC

São Bernardo(MA),03 de fevereiro de 2020
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ANEXO II {PAPEL TIMBRÁDO DA EMPRESA)

PROP0STAS DE PREÇOS Licitação ne.010/2020
Modalidade: Pregâo - Tipo: Menor Preço por Item
Consumidor: Prefeitura Municipal de São Bernardo-MA.
Licitânte:
cNPl
Telefone Fax
E-mail
Endereço:
Cidade: tado-CEP:-

DESCRTçÁO DOS TTENS

ITEM ESPECIFICAÇAO QUANT VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

01

o2
03

Estando de acordo com os termos do ato
convocatório e com a legislação nele indicadA
propomos os valores acima com validade da
propo§ta de _ dias, com
pagamento através do Banco 

- 

Ágencia np

C/C ns na Cidade de
Cidade'UF,

_de_de_2020.

Valor Total da Proposta: R$ _(vdor por
extenso). Prazo de Entrega:_ Nome
por extenso do representante
legal RG nQ

scP- CPF/MF
n4, CARIMBO E ASSINATURA DO
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA.

I

I
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ANEXO ]I]

MINUTA DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

[PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA]

A PREFEITURA MUNIcIPAL DE sÃO BERNARDo.MA,
REF. EDITAL DE LIcITAçÃo PUBLIcA

MoDALIDADE DE PREGÃO Nq. O1O/2020

- TlPO MENOR PREÇO POR ITEM.

Nós, abaixo assinâdos, nomeamos e credenciamos o (al Sr (al. portador(a) do R.G na.
â nos representar junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃOSSP , CPF ne

BERNARDO, a fim de pafticipar dos trabalhos de abertura das Propostas e Documentos Complementares de Habilitação
para o Pregão Presencial Nq. 

-/2020, 
marcado para o dia-/.......-/2020, irs 15:0ohoras, o(al qual tem amplos poderes

para representar a empresa outor8ante, formular ofertas e lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de
interpor recurso, renunciar ao direito de iüterposiçfo de recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.
Local, J J_Assinatura do representante ]egal sob carimbo RG: CPF: CNPI/MF da empresa

OBS. Dcvcrá ser reconhecida a firma em caso dc representação por meio de procuração particular

Assinatura do Represeotante Legal sob carimbo
RG:

CPF/MF
CNPÍ/MF da empresa

CNPJr 06.12s.389/0o01-88

Í
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ANEXO IV

M0DEL0 DE DECLARAÇÃO {Empregador Pessoa JurÍdica) (papel timbrado da empresa)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE sÃO BERNARD0.MA.

ReÍ Edital de Licitação na Modalidade Pregão

Np, 010/2020 - Tipo menor preço por item.

DEcLARÁÇÃo

inscrita no CNPJ ne

sediada na na 

- 
Bairro 

- 

CEP 

- 

MunicÍpio/Estado por intermédio de seu
representante legal o (a) Sr.(aJ portador da Carteira de ldentidade ne.

SSP

- 
e do CPF ne. abaixo assinado, em cumprimento ao

solicitâdo no Edital de Pregão Presencial n -'. OlO/2020, DECLARA, sob as penas da Lei, que:

Eslá ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da habilitâção;

- Não possui em seu quadro de pessoal empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, e menores de 16 (dezesseisl anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
(quatorzeJ anos, nos termos do inciso )O(XII do arl 7e da Constituição Federal e lnciso V, ArL 27 da Lei 8666/93, com
relação determinada pela Lei ne. 9.854/1999.

- Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Municipal/Estadual exercendo funções
técnicas, comerciais, de gerencia, administração ou tomada de decisão, (inciso tll, do arL 9e da Lei 8666/93 e inciso X, da
Lei Complementar ne. 04/90), inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do § 2", arL 32, d,a

Leina.8666/93)

Obs.: 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 declaraçào.

Local e data

Assinatura do Representante Legal sob carimbo
RG:

CPF/MF
CNPJ/MF da empresa

I
I
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ANEXO V
REeUERIMENTo DE BENIFIcto Do TRATAMENTo DIFERENCTIoo e oEclanaçÃo PARA MTcRoEMpRESAS E

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

[Lei Complementâr 1 23 / 2OO 6.)

Eu, 

- 

portador [a) da Carteira de Identidade R. G. ne. _SSP/_ e do CPF/MF
ne. 

- 

represeÍrtânte da empresaJNPl/MF nq
solicitamos na condição de MICR0EMPRESAS/EMPRESA DE PEQUEN0 PORTE, quando da sua participação na licitação,
modalidade de Pregão Presencial na -----J2020, seia dado o tratamento diferenciâdo concedido a essâs empresas com base
nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar f .123/2006.

Declaramos ainda. oue não existe oualouer impedimento entre os previstos nos incisos do § 49 do artigo 39 da
Lei Complementar Federal ne. 123l2006.

Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, CERTIDÃO emitida pela lunta Comercial para
comprovação da condiÉo de Microempresâ ou empresa de Pequeno PorL

de 2020.

Assinatura do representánte legal sob carimbo
RG:

CPF/MF
CNPJ,/MF da empresa

I
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ANEXO VI

[MoDELo DE DECLARAÇÃo DANDo cIENcIA DE QUE CUMPRE PLENAMENTE oS REQUISIT0S DE HABILITAÇÃ0)

Declaramos em atendimento ao preústo no Edital de Pregão np. J2020, qve cump mos plenamente os
requisitos de habilitação exigidos para participação no presente certame.

Local e data

Assinatura e Carimbo Representante Legal



PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO
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CNPJ: 06.125.389/0001-88

PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 ---.------.- CPL- PMSB/MA
Contrato ne -------------- CPL- PMSB/MÂ

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, A PREFEITURA
MUNICIPAL DE sÃo BERNARDo/MÁ E Do oUTRo LÁDo A
EMPRESA: '-'---''-

Á PREFETTURA MUNICIPÁL DE SÃO BERNARDO, Pes§oa Jurídica de Direito Público Interno, inscrira
no cNPl na 06,125.389/0001-B8 , mm sede na Pçâ Bernardo Coelho de Almeida 863 - Centro, SÃO BERNARDo - MA,
doravante denominada CONTRÁTANTE, neste ato, representada por, --------- residente e domiciliado na
cidade de -------------------, no uso de suas atribuiçaÉs legais que lhe confere poderes para celebrar com a empresa: -------

; Inscrita no CNPJ estâbelecida neste ato
residente erepresentada pelo RG CPF:

domiciliado na Rua - doravante denominadâ CONTRÁTADÀ têm entre si justo e pactuado, nos
termos contidos na proposta objeto do PP nq --------------------, e PROCESSO ADMÍNISTRATIVO Ne ---------------------------- e da
que se regerá pela Lei n.s 8.666/93, mediante as cláusulas e condiçôes seguintes:

cúusuLA PRIMEIRÂ . DO OBIETO O presente CONTRÂTO tem por base leSal o PROCESSO ÀDIiINISTRÁTM Ne --:-*
------- - CPL-PMSB, tendo por objeto ------------. lntegram o presente contrato, independentemente
de transcrição, o Edital seus anexos e a Proposta da Contratada. Conforme preceituar o artigo 55 inciso XI de vinculação ao
edital de Iicitâção ou termo que a dispensou ou inexigiu, ao convite e a proposta do licitante vencedor.

CúUSULA sEGUNDA " Do vALoR
O Valor global pelos serviços do obieto contratual é de
inclui os t butos, encargos, frete ou despesas de qualquer natureza que incidam sobre o objeto do contrato.

CúUSULÂ TERCEIRÁ. Dos RECURsos FINANCEIRoS
DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: As despesas decorrentes da contrataçâo da presente Iicitação correrâo por

conta de Recursos:

cúsuul eUARTÂ - Dos AcRÉsrMos E supREssôEs
A CONTRÂTADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários no fornecimento dos materiais, objeto deste contrato, até 25% (vinte e cinco) por cento do valor inicial atualizado
do contrato, em observância ao arL 65 § 1e da Lei 8.666/93.

cúUSULA QUINTÂ . Do PRAzo DE VIGÊNCIA
O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findar-se-á no dia :-----/--- - l---'-', podendo ser
prorrogado, após manifestação das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo, coníorme artigo 57, inciso I, da Lei ns

8.666/93, e suas alterações.

cúusuLA sExrA - DA FtscALAzAÇÃo
A fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela Secretaria de que poderá a
qualquer tempo, determinar o que for nêcessário à regularização da faltá do fornecimento observando, bem como propor a

aplicação das penalidades previstas deste instrumento.

CúUSULA SÉT]MA. Do PÂGAMENTo
O pagamento será efetuado aÉs apresentaç5o da Nota nscal correspondente aos produtos adquiridos já a Notâ Fiscal deve
está devidamente atestada pelo Setor Competente e será efetivado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data do atesto.

PARíGRÁFO PRIMEIRO - Os pagamentos, serão creditados em nome da CONTRATADÀ mediante hansferência bancaria
em conta corrente da CONTRÁTÁDA do Banco -------------------, A8ência ------------ Conta corrente ---------.-.--, uma vez
satisfeitas as condições estabelecidas nestê Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentação fiscal será motivo de correção por parte da
CONTRÁTADA e haverá em decorrência suspensão do praz o de pagamento até que o problema seia definitivamente sanado.

( -----------'-------------'), que

I
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PARÁGRÂFO TERCEIRO - A cada pagamento realizado, a CONTRÁTADA deverá comprovar sua regularização íiscal e com o
Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Tal comprovação será feita mediante apresentâção de
Certidão negâtiva de debito - CND. Bem como, manter conforme artigo 55 inciso XIll da obrigação da contratada de manter,
durânte todâ execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por eles assumidâs, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

PÁtu(GRÁFO OUÁRTO - Â CONTn,{TÂNTE não pagará juros de mora por atraso no pagamento, cobrado através de
documentos não hábil, total ou parcialmente, bem como por mohvo de pendência ou descumprimento de condiçôes
contrárias.

cLÁusuLA otrAvÂ - Do REÁIUsirF
0 valor do presente Contrato só poderá ser reajustado durante o prazo de sua úgência, se houver aumento autorizado pelo
governo Federal.

cúusulÁ No Á - DAs oBRrcÂçôEs D^ coirrRÁTÂxrE
A CONTRÁTÁNTE obrigar-se-á:

a) Âcompanhar e nscalizar a execução do contrato;
b) Designar urD servidor da Secretaria Municipal de ÂdminisúaÉo que será respronsável pelo
acompânhâmento e fiscalizaÉo da execr@ do obieto do presente contrato. Âo servidor designado,
compete entÍe outrâs obrigações, verificar a qualidade, inviolabilidade das embalagens, estado de
conservaÉo e validade dos prcdutos, anotando em registÍo póprio todas as ocorrências relacionadas a
execuÉo do co[trato determinando o que for necessário a regulari?áÉo das taltas ou defeitos observados;
c) Fornectr a qualquer tempo e com o MáÍmo de presteza, mediaDte solicitação escrita da
CoNTRÁTÁDÁ, informações adicionaig para dirimir duúdas e orienta{a em todos os casos omissos;
d) As decisões e providencias que ultrapassareB as competências do representante deverão ser
solicitadas, a seus superiores em tempo hábil para adoÉo das medidas conyeDientes;
el Receber o obieto do conhato na forma do aú 73, inciso ll, alíneas a e b dâ l,ei 8.666/93.

cúusurÁ DÉcÍMA - pÁs oBRrcÁÇóEs pÂ coNTRÁTÁpÂ
O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou hânsfêrência, no todo ou em parte.
A CONTRÂTÂDÂ obrigar-se-á a:

a) Entregâr os serviços obieto deste contrato medianê emissão de Nota de Empenho ou Ordem de
Serviços e cronograma de entrega fornecido pela Secretâria Municipal de Administração, em estrita
observância a sua proposta e ao Anexo Vl, observando a qualidade,

c) Manter preposto com anuência da Administração Municipal na localidade da prestação do serviço para
representáJo na execução do contrato e prestaa esclarecimentos necessários ao servidor designado para
acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento, e a Secretaria Municipâl de Administração, quando
solicitado;
d) Observar o horário do expediente administrativo, compreendido entre 08:00 h as 12:00 como sendo o
horário administrativo para tratar sobre o contrato e serviços, de segunda a sextâ-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 legislação em vigor para perfeita execução do
contrato;

0 Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contrato respondendo pelos
encargos trabalhistas, preüdenciários, e comerciais resultantes da execuÉo do contrato e outros
correspondentes;
g) Responder pelos danos causados diretamente a administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execuÉo do contrato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em face da fiscalização
ou acompanhamento efetuado pela Secretaria Mutlicipal de Administração;
h) Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o obieto deste contrato em que se

verificarem vÍcios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

cúsuLA DÉcIMÂ PRIMEIRA. DAs PENÂLIDÂDES
O descump mento, total ou parcial, por parte da CoNTRATADA, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a
CONTRÁTADA as sanções previstas na Lei Federal ne 8.666/93, aplicando nos artigos 81 a 88.

PAR/íGRÁ"Fo PRIMERo - o atraso iniustiÍicado no cümprimento do obieto deste Contrato sujeitará a CoNTRATADA, à multa
de mora correspondente a 0,3(% (três centésimos por cento) ao dia, sobre o valor do fornecimento, até o Iimite de 100/o (dez
por centol.

PAtu(cRÁFO SEGUNDO - Além da multâ indicada no parágrafo anterior, a CONTRÁTANTE poderá garantida a prévia defesa,
aplicar à CONTRATADÀ na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes sançôes:

I
I
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a) Advertência;
b) Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor do Contrato;
cJ Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
administração, por prazo não superior a 02 [dois] anos;
dJ Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos det€rminantes da punição.
e) As sanções previstas nas alÍneas "a", "c" e "d" podendo ser aplicadas conjuntâmente com a prevista
na alÍnea "b".

PÂRÁGRAFO TERCEIRO - Após a aplicação de quaiquer penalidade será feita comunicação escritâ à CONTRATADA e
publicada no iornal Oficial do Municipio, Estado ou DOU, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicâção das
penalidades de advertências e multa de mora.

ctJísuLÂ DÉcrMÂ sEcuNDA - DA RFsctsÃo
A inexecução total ou parcial deste conkato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei.
Constituem motivos para a rescisão deste Conhato:

a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especiÍicaçóes, projetos ou prazos;
b) - o cumprimento imegular de cláusulas contratuais, especificações, proietos e prazos;
c) - a lenüdâo do seu cumprimento, levando a CoNTRÁTANTE a comprovâr a impossibilidade da
conclusão da obr4 do seryiço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
dl - o atraso iniustificado no inÍcio da obra, serviço ou fornecimento;
e) - a paralisação do fornecimento, sem iusta causa e prévia comunicaÉo à CONTRATANTEj

0 - a subcontratação total ou paÍciâl do seu obieto, a associação da CONTRÂTADA com outrem, a
sessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não admitidas no
edital e no contrato;
gl - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor a comissão designada
para acompanhar e nscalizar a sua execução, assim como as Secretaria Municipal de Secretaria
Municipal de Administração;
hJ - o cometimento reiterado de faltas na sua execuçâo, anotadas na forma do § 1P do arL 67 destâ Lei
Federal na 8.666/93;
i) - a decretaÉo ou a instauração de insolvência civil;
j) - a dissoluÉo da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
kJ - a alteração social ou a modincação da nnalidade ou da estrutura da CoNTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
l) - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, iustificadas e determinadas
pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está sutordinado â CONTRATANTE e

exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
m) - a supressão, por parte da CoNTRÁTAI,ITE, compras, acarretando modificação do valor inicial do
contrato além do limite permitido no § 1e do arL 65 desta lêi;
n) - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRÂTANTE, por prazo superior a 120
(cento e ünte) dia§, salvo em caso de calamidade públic4 grave perturbação da ordem interna ou
guerr4 ou ainda por repetidas suspensôes que totalizem o mesmo pravo, independentemente do
pagamento obrigatório de indenizaçôes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CoNTRATADA, nesses casos, o
direito de optâr pela suspensão do cumprimento das obrigaçôes 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 assegurado a C0NTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de
suas obrigações até que seja normalizada a situação;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serâo formalmente motivados nos autos do processo, assegurando
o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFo sEcuNDo - A rescisão deste contrato poderá ser:
aJ determinada por ato unilateral e escrito da 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;
judicialmente, nos termos da legislação.

cúsuLA DÉcIMA TERCEIRÁ. Do RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
Os serviços deverão ser entregues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas orçamenürias, parte integrante
deste.
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PÂRríGRÂFO PRIMEIRO - O objeto do contrato será recebido conforme cláusula Décima, sendo que os serviços que não
satisÍizerem as condições citadas na proposta e no edital serão recusados e colocados a disposição da CONTRATADA, para
serem corrigidos, denko do prazo estabelecidos entre as partes;

PÁtuíGRAFO SEGUNDO - A critério da Prefeitura Municipal de sÃo BERNÂRD0 poderá ser concedido novo prazo para
recebimento dos serviços reieitado. Ocorrendo a rejeição pela 2a 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 penalidades previstas no
ÂrL 87 da Lei n' 8.666193;

cúsuu oÉcrua qurNTA - DAs ALTERÂçôES
Este contrato poderá ser alterado, com as deüdas justificativas, no caso preüsto oo arl da Lei n' 8.66,6/93.

cúusuLA pÉclMA sExrA - pA puBltcAcÃo
Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatura, a CONTRÂTANTE proúdenciará a publicação em resumo, do
presente Contrato.

CúUSULA SÉTIMA - Do FoRo
O foro da Comârcâ de SÃO BERNARDO no Estâdo do Mârânhão, será o competente pâra dirimir dúüdâs ou pendênciâs
resultantes deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conÍorme, foi o presente instrumento lavrado em 3

(três) vias de igual teor e formô assinado pela partes e testemunhas abaixo.

sÃo BERNARDo(MA), ----------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO BERNARDO
CONTRATANTE

CNPI: -----------'--'-'--'-----
CONTRÂTADA

TESTEMUNHAS

1a 2e

CPF:

i

DE sÃo

CPF:-


