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PREFEfTURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÁO

PRAÇA BERNARDO COELEO DE ALMEIDA N" 862 _ CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.3E9/0001-88

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Ns. 039/2022.
PREcÃo ELEIRôNrco sRP Ns 049/zoz2

PROCESSO ADMINISTRÁTIVO Nq 2022058 - CPL

VALTDADE: 12 (doze) meses contados a partir dâ data de sua publicáção no Diário Oficial da Unlão ou do
Estado do Maranhão ou do município de são Bernardo/MÂ

pelo presente instrumento, o Município de São Bernardo, Estado do Maranhão, com sede administrativa,

na Prefeitura Municipal, localizada na Praça Bernardo Coelho de Almeida, inscrita no CNPI sob o n0. 06 1'2538910001'
BB, representado neste ato pelo gestor responsável FRÂNCISCO DA§ CHACAS CÀRVALHO, portador da Cédula de

Identidade É 572348 e do CPF ne 182.609.183-15, RESOLVE, registrar os preços da empresar MATRIZ TELECOM

ElRELl, CNPJ: 17.409.940/0001-31, sediada na R BERNARD0 LIMA, ne 1257, Centro - CEP: 65 550.000, São Bernardo-

MA, por intermédio de seu representarte legal Sra. Renata Nun€s Arâúlo, CPFr073.057.013-43 nas quantidedes

estimadas na seção quâtro desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificaçào por elas alcançada por item,

atendendo as condições previstas no instrumento convocaório e as constantes desta Ata de Registro de Preços,

sujeitando-se a§ paúes as norma§ con§tantes da Lei nq. 8.666/93, Lei ne. 10.520/2002, Decreto ne 70.024/79, Lei

Complementar ns. 123/2006 e suas alterâções, e em conformidade com as disposiçôes a seguir:

1. DO OBIE|O
1.1 Registro de Preço para f'utura execução dos serviços de Links de intemet via fibra ótica. para atender as

necessidades da Prefeitura de São Bernardo/lt[4.

1.1.1 - Este instrumento não obriga aos ÓRGÃOS E ENTIDADES a firmarem contrataçôes nas quantidades estimadas,

podendo ocorrer Iicitações especificas para aquisição do(s), obedecidas a le8islação pertinente, sendo a§segurada ao

detentor do registro ã preferência de fornecimento, em igualdade de condiçôes

2. ADESÃO DE ORGÃOS NÃO PARNCIPANTES

2.1 - A Ata de Registro de preços, durante sua vigência poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da

Administração inclusive autârquias federais, estaduais ou municipais de órgãos público§, estatais ou ainda de regime

próprio que não tenha participado do certame licitaÚrio mediante previa consulta ao órgão gerenciador.

2.2 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro

de Preços, deverão manifestar seu interesse iunto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique o§ possíveis

fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classiÍlcação.

2.3 - Caberá ao fornecedor beneÍiciário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar
pela aceiração ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Atâ, desde que o

fornecimento não pre,udique as obrigaçôes anteriormente assumidâs.

2.4 - As aquisições ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por entidade, a 50yo {cinquenta por

centol dos quantitativos registrados na Ata de RegisFo de Preços durante sua vigência e âinda o quantitâhvo

decoriente dàs adesões à ataàe registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo dê câda

item registrado na ata de redstro de preços para o óagão gerenciador e para os órgãos participantes,

indepenclentemente do número de órgãos não participantes que, desde que devidamente comprovada a vantagem e o

cumprimento das exiSências da legislação úgente

3. DA GERÊNCTA DA PEESENTE ATA DE REG'STRO DE PREçOS

3.1 - O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de Sâo Bernardo - MÀ

PC, Bernerdo Coelho de Atmelda, n'Í163, Centro.Sio Bcrnrrdo - MA' CEPr 65'550-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N' 862 _ CENTRO _ SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 0ó.1 25.3E9/0001-8t

3.2 - A Presente Ata terá validade de 12 [doze] meses, contados a partir de sua publicação no Jornal Oficial do
Estado/MA.

3.3 - A Secretaria participante desta Ata de Registro de Preços é a Secretaria Municipal de Administração;

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

ITEM DrscRlçÃo UND, QNT V. UNT. V. TOTAL .
MENSAL

1

Contratação de até
250 pontos de acesso
à internet via fibra
óptica com velocidade
de 150 Mbps, com
garantia de banda de
upload de 500/o do
valor contratado e

100% de download de
banda contratada, com
ROTEADOR E TAXA
DE INSTALAÇÃO
inclusos. (Valor
Unitário do Ponto por
Ano).

PONTO 250 R$ 1.370,00

R$r 342.500,00

VALOR TOTAL , MENSAL R$:342.500,00

5.1 - Os itens registrados deverão ser executados conforme termo de referência do Edital de forma fracionada [se
necessário) e conforme forem solicitados pelo setor competente.

5,2 - O prazo máximo para enrega será diário conforme solicitação e pedido efetuado pelo departamento de compras
da Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA.

6.1 - Executar o fornecimento dentro dos padrões 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 esclarecimentos que forem soiicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamâções se obrigam a
atender prontamente, bem como dar ciência mediatamente e por escrito, 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
considerados os casos de greve ou paralisaçâo de qualquer natureza;

PC. BernâÍdo (loelho de Almridâ, n'E63, Centro,SÀo Bernsrdo - MA, CÍlp:65.550-000
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6.4 - A falta de quaisquer itens cu,o 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 objeto desê edital e não a eximirá
das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui estabelecidas;

6.6 - Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e Administração no trabalho, previstas nas normas
regulamentadoras pertinentes;

6.7 - Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou cabendo-lhe, integralmente, os ônus
decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeituraj

6.8 - Indenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscalização de suâ parte, pelos

danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo acontratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel
observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

6.9 - Fornecer os produtot conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada;

6.10 - O atraso na execução caberá penalidade e sançôes previstas no item 12 da presente Ata.

7. DAS OBP1GAÇôÉS DA CONTRATANTE

7.1 - Convocar a licitante vencedora para a retirada da 0rdem de Fornecimento dos itens registrados;

7.2 - Fornecer à empresa a ser contratâda todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados
relativamente ao ob,eto deste Edital;

7,3 - Efetuar o pagâmento à empresa nas condições estabelecidâs neste Edital;

7,4 - Notificar por escrio, à empresa contratada, todâ e qualquer irregularidade constatadâ durânte o recebimento do
objetoj

7.5 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação e qualquer
obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reaiustamento de preços ou a atualização monetária;

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

7.7 - Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo contratado.

B. DO PAGAMENTO

8.1 - O pagamento será efetuado até 30 diâs após a emissão da nota fiscal deúdamente atestada pela Secretaria
responsável;

8.2 - O Contratado/fornecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatur4 descrição do item fornecido, de acordo
com o especificado no Anexo I e sua proposta de preço.

8.3 - Caso constatado alguma irregularidade nas notas Íiscais em faturas, estas serão devolvidas ao íornecedor, para as

necessáriâs correçôes, com as informações que motivaram sua reieição, sendo o pagamento realizado após a
reapresentação das notas Íiscais em faturas.

8.4 - Nenhum pagamento isentará o FORNECEDoR/CONTRATADo das suas responsabilidades e obrigações, nem

implicará aceitação defi nitiva do fornecimento.

PC. Bcrnardo Coelho dê Almêidâ. n'863, Centro,sio BcinNrdo - MA, CEP:65.5§0-000 "í*dqlp

6.5 - Comunicar imediatámente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e

outras julgadas necessárias para o recebimento de correspondência;



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

8,6 - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valor€s para outras praças serão de responsabilidades do

Contrâtâdo.

9. DO NEA]USTAMENTO DE PREçOS

9.1 - Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de ügênciâ da presente Át4 admitida a revisão no

caso de desequilÍbrio da equação êconômico financeira inicial deste instrumento a partir de determinação municipal,

cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

9.2 - Os preços registrados que sofrerem reúsão nâo poderão ultrapassar os preços praticados no mercadq mantendo-

se a diferença percentual apurâda entre o valor originalmente constante da propostâ e aquele viSente no mercado à

época do regisko;

9.3 - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, â Prefeitura solicitará ao fornecedor,

mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-la

9.4 - Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura poderá re§cindir esta Ata e convocar, nos termos

da legislaçâo vigente, e pelo preço da primeira, as demais empresas com preços registrâdos, cabendo rescisão desta ata

de registro de preços e nova Iicitação em caso de fracasso na negociação.

9.5 - Será considerado compat,veis com os de mercado os preços reSistrados que forem iSuais ou inferiores à média

daqueles apurados pela Prefeitura.

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

a) Quando o fornecedor não cumprir com as obrigaçôes constantes no Edital e nessa Ata de Registro de Preço§;

b) euando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços,

nas hipóteses previstas nos inci§os I a Kl, XVII e XVIII do aú 7a daLe\a 666193;

c) em quaisquer hipóteses de execução totâl ou pârcial da requisição/pedido dos produtos decorrente deste regi§tro;

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

e) por razões de interesse público deúdamente demonsEadas e iustificadas;

0 descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou sétima-

10.2 - Ocorrendo câncelamento do preço reSistrado, o fornecedor será informado por colrespondência, a qual será

juntada ao processo administrativo da presente Ata

10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessívelo endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação

no Jornal oficial do Eúdo/MÁ" considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

10.4 - A solicitâção do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Preíeitura,

facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas no Edital'

10.5 - Havendo o cancelamento do preço leSistrado, çes§arão todas as atividades do Fornecedor, Ielativas ao

íornecimento do it€m.

PC. Bern.rdo Coelho dê Almeldr, D" 86J, CcDtro,Sio Bern"do - MA, CEP:65 5s0-000 @õL
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11. D$ PREçOS

11.1 - Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e

indiretos. tributos incidentes, taxa de administração, seryiços, encargos sociais, trabalhistas, segulos, fretes, lucro e

outros necessários ao cump mento integral do obieto desta Ata de Registros de Preços'

Rubrice
PREFEITURA MIINICIPAL DE SÃO BERNARDO

ESTADO DO MARANEÃO
PRAÇA BERNARDO COELEO DE ALMEIDA N' S62 - CENTRO - SÃO nrrurenOOltl.l

CNPJ: 06.125.3E9l0001-t8

10.6 - Caso a Prefeitura não se utilize dapreÍrogativa de cancelar estâ Ata, aseu exclu§ivo critério, poderá §u§pendêr â

sua execução e/ou sustar o pagamento das feturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a condição contraual
infringida,

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

a) Por decurso de prazo de validade;

12, DAS PENALIDADÊS

12.1 - O descumprimento iniustificado das obrigâções assumidas nos termo§ deste edital, suieita à contratada a multas,

consoante o capute 5§ do arL 86 da Lei 8.66ó/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:

al atraso até 05 (cinco) dias, multa de 02% (doi§ por cento);

b) a partir do 6e [sexto) até o limite do 10! [décimo) di4 multa de 04% (quatro por cento)' caracterizando-se a

inexecução total da obrigação a partir do 11e (décimo primeiÍo) dia de aÍaso'

12.2 - sem prejuÍzo das sanções cominadas no arL 87, l. tll e lV, da Lei 8 666/93, pela inexecução total ou parcial do

ob,eto adjuàicado, o Municííio de são Bernardo, através da Secretaria Municipal de Adminisuação poderó Earantida a

piá"i" 
" 

ampf" Oeiesa, aplicàr à Contratada multa de até 1Oolo [dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3 - Se a adjudicaÉria recusar-se a reürar a notz de empenho iniustifiçadamente ou §e não apresentaÍ situação

regular no ato âa feitura dâ mesma, garantida préúa e ampla defesa, suieitar-se-á as seguintes penâlidades:

12.3.1. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor âdiudicado;

12.3.2. Suspensão temporária de pârticipar de licitações e impedimento de contratar com o MunicÍpio de Sâo Bernardo'

pot ptazo de alÊ 02 (doisl anos, g

12,3.3. Declaração de inidoneidade para licitarou contratar com a Administração Pública Municipal

12,4 - Á licitânte, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o

ãt me, 
"n.ei". 

o rátaraamenm Aa execufão d'e seu objeto, não m;ntiver.a proposta falhar ou fraudar na execuçâo do

"áni."iã,..r'p"*. 
se de modo inidôneo áu cometer fraude Íiscal, garantida préüa e ampla defesa,ficará impedidâ de

licitar e contratar com o ttunicipio páto prazo de até cinco anos e, sã for o caso, o Município de são Bernardo solicitará

o seu descredenciam"nto ao C"a""t o ãe Fomecedores do Estado por igual perÍodo' sem preiuízo da ação penal

correspondente na forma da lei;

12.5 - A multa eventualmente imposta à con$atada será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus'

""iÀaJ, 
a" 1u.o, .oratórios de 1% (um por cento) ao mês. caso a contratâdâ não tenha nenhum valor a receber deste

ãigao aa rrereitura t"tunicipal de sãdBernardo, seilhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados de sua

intimação, para efetuar o pagamenm ãà mutta, após esse prazo, não sendo efetuado o pagâmento' seus dados serão

encaminhados ao órgão competente para que seià inscrita na dÍvida ativa do MunicÍpio, podendo, ainda a Prefeitura

proceder à cobrança iudicial da multâ;

12.6-A§multa§prevlstasnestaseçãonãoeximemaadjudicatáriadarepalaçãodosevenfuai§dano§,peldâsou
prejuÍzos que seu áto puÍIÍvel venha causâr ao MunicÍpio de são Bernardo'

ww:PC. Bernardo Coelho de Almeidâ, D't63, Centro,São Bertrrdo - MA' CEP:65'550-000
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12.7 - Se a Contratada nâo proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 [cinco) dias úteis, contados da intimâção
por parte da Secretariâ Municipal de Administração, o respectivo valor será descontado dos créditos que estâ possuir
com a Secretaria Municipal de Administração, e, se estes não forem suÍicientes, o valor que sobejar será encaminhado
para inscrição em DÍvida Âüva e execução pela Procuradoria Ceral do Município;

12.8 - Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias útei§, a çontar da ciência da intimação,
podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la devidamente iníormada para a
apreciação e decisâo superior, dentro do mesmo prazo.

73, DOS ILICITOS PENAIS

13.1 - As inÍiaçôes penais üpiÍicâdas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial da forma legalmente previstâ,

sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

14, DOS RECURSOS ORçAMENTÁNOS

14.1 - As despesas decorrentes das contrataçôes oriundas da presente Ata de Registro de Preços, correrão à conta de

dotação orçamenúria do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a presente Ata, à quais serão elencadas

em momento oportuno:

15. DAS DISPOSIçÓES FINATS

15.1 - As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes di§posições:

I - Todas as alteraçôes que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a

presente Ata de Registro de Preços.

ll - Vinculam-se a esta Ata para fins de análise tecnica, iurídica e decisão superior o Edital de Pregâo Eletrônico ISRP

ne.O10/2022 e seus anexos e as propostâs da§ licitantes clas§ificadas.

III - É yedado caucionarou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira §em

previa e expressa autorizaÉo da Prefeiturâ.

76. DO FORO

16.1 - As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Sâo Bernardo, Estâdo do Maranhão, como competente para

dirimir quaisquer questôes oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolüdos
pelavia administrativa, renunciando a qualquer outro, por mai§ privilegiado que seia

16.2 - e por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata, em 03 (três) vias de iSual teor e forma para um só

efeito legal, ficando uma üa arquivada da sede da CoNTRATANTE, na forma do ArL 60 daLei 8.666/93.

o - MA, 29 de novembrc de 2022

MunP refei

São Ber

São Ber
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MATRIZ TELECOM EIRELI

CNPJ: 17.409.940/0001-31
RENATA NUNES ARAUJO

CPF: 073.057 013-43
Responsável Legal
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