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Diário Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernar

Folha
Rubílca: O

como objêtivo ê seleçâo da melhor proposta para Regisko de Preço para futura execução dos servaços cte tinks de int.."t ri" filãTãlã
aiender as necessidades da PreÍeitura lrunicipâl de São Bernardo/MA. Foi em toda sua tramitaÉo atêndida â legislaçâo pertinenle. Dêsse
modo, satisfazendo à lei e ao márito, HOMOLOGO o processo licitatório no PE04912o22 à(s) proponente(s) MATRIZ ÍELECOM EtREL|, CNPJ:
17.409.940/0001-31 , sediada na Rua Bêmárdo lima nô'1257 Centro São BeÍnârdo - MA, com o Valor vencedor (a) de R$: 342.500,00
(trezentos e quarenta e dois mil e quinhentos reais), desse certame nos temos da Ala de Sessão de Julgamento, o sêu objêto. Publique-se.
Ao departâmênlo competente pâra as providências de costume.

í#DAT SÃO BERNARDO.| A, 28 de novembro de2o22.

# ASS FÍancisco das Chagâs carvalho.

í#CAR Sec.etário Municipal de Finanças.

Árlqr Váldeê.ê Pssá dos Sântos
Cód t9 o d a i d e nt iic aç ão : b29bdf d 3e íc 3 8e 5a 1 8Og 8t4 49 8{88e 4c d 2 30 a 9 ba

PREFEITURA MUNICIPAL DE sÃo BERNARDo *#AÍo Av|so DÉ AoJUDIcAçÀo

d#ATo ADJUDtcAÇÃo pREGÃo ELETRôNtco N" o4st2o22

í}BTEX Pelo presente termo, a Comissão de Licitação do Município de SÀO BÉRNARDO, âkâvés da pregoeira, torna públaco para

conhecimento dos intêÍessados, o julgamento das propostâs de que tÍata o processo licitatório no PEMgl2022 que teve como objetivo a

selêÉo da melhor proposta para Registro de Preço paÍa íutura exêcuÉo dos serviços de links de internel viâ Ílbra óticá, para atender as

necessidades da Prefeitura Municipal de São Bernardo/l\4A. Foi em toda sua kamitação atendida à legislação pertinêntê. Dessê modo,

satisfazendo à lei e ao mérito, ADJUDICO o processo licitatórao no PE04912022 à{s) proponente(s) MATRIZ ÍELECOM ElRELl, CNPJ:

17.409.940/OOO1-31. sediada na Rua Bernardo Limâ no 1257 Cêntro São BeÍnardo - MA, com o Valor vencedor de R$: 342.500,00 (trezentos e
quarenta e dois mil e quinhentos reais) desse cêrtamê nos termos da Ata de Sessão dê Julgamento, o sêu objeto. Publique-se. Ao

departamento competente paÍa as providências de costumê.

##DAT SÃO BERNARDO-MA, 25 dê novembÍo de 2022.

##ASS Eliza dos Santos Araúio Lima

##CAR PREGOEIRA lúunicipal

Aulor Valdeané Pesw dos Sanlos
Côdigo de identiícaçao: 48c7a07cê4t42e3d2f4c1 aaa8e3889q1 dgf6bà63

ara oE REGtsrRo oE pREços N". 039/2022. pRÉcÃo ELETRôNrco sRp N" o,r9/2022 PRocEsso aDMlNlsrRATlvo No 2022058 -
CPL

ATA OE REG|SÍRO OE PREçOS No. 039/2022.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP NO 04912022

pRocEsso AoMtNtsTRATtvo N" 2022058 . cPL

VALIOADE: 12 (doze) mesGs contados a partir da dala de sua publicação no Oiárlo Oflcial da União ou do Estado do MaÍenhâo ou do

Ínunlcipio de São BêÍnardo/MA

Pelo presente instrumenlo, o Município dê São Bemardo. Estâdo do Maranháo, com sede administrativa, na Prefeitúra Àlunicipat, localizada na

Praça Bemardo Coelho de Almeida, inscrita no CNPJ sob o n".06.125.389/0001€8, representado neste êlo pelo geslor responúvêl
FR NCTSCO DAS CHAGAS CARVALHO, portador da Cédulâ de ldentidade no 572348 e do CPF n" 182.609.183-15, RESOLVE, regislrar os

prêços da eíhpíesa: MATRIZ TELECOM ElRELl. CNPJ: 17.409.940/0001-31, sediada na R BERNARDO LIMA, no 1257, CêntÍo - CEP:

65.550.000, São Bernardo-l\4A, por intermedio dê sêu represenlante legalSra. R€nata Nunes Araújo, CPF:073.057.013-43 nas quantidades

estimadas na seção quatro desta Alâ de Registro de Preçps, dê acordo com a clâssiÍcaÉo por elas alcânçada por item, âtendendo as

condições previstas no instrumento convocêtório e as constântes desta Ata de Rêgistro de Preços, sujêatando-se as partês às normas

constanles da Lei n". 8.666/93, Lei no. 10.520/2002, Decíeto no 10.024119, Lei Complementar n'. 12312006 ê suas alteráçôes, e em

conÍoímdadê com as disposiçóes a seguir
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Diário Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo

Pr@êsso:
Folha:

1. DO OBJETO Rubrica:

'1.1 Regastro de Preço para futúra execução dos serviços de Links de inlernet via fbíê óticâ, para atender as ne.éssadades da Prefeitura de São
Bernardo/MA.

1.1.'1 - Este instrumento não obriga aos ÓRGÃOS E ENTIDADES â Íimarem contrataçôes nas quantrdâdês estimadas, podendo oconer
licitaçôes especifcas para aquisição do(s), obêdêcidâs a lêgislaçáo pertinente, sendo assegurada ao dêtêntor do registro a preferência de
fornecimento, em igualdade de condjções.

2.1 - A Ata de Regist.o de Preços, durante sua vigência, podêrá sêr uiliizada poÍ qualquer órgão ou enlidade da Adminislraçào inclusave
autaquias íederais, estaduâis ou municipais de ó.gãos públicós, estãtaas cu ainda de regime próprio que não lenha partacipado do certame
licitatório mediante prêvia consulta ao órgão gêrênciador.

2.2 _ Os órgãos e enlidades que não participaram do registro de pre@s, quândo desejarem fazer uso da Ata dê Registro de Preços, deverâo
manifestâr seu intoÍesse junto ao órgão gerenciador dâ Ata, pãra que este indique os possíveis fornecedores e aespecüvos preços a serem
píaticâdos. obedêoda a ordem de classificaÉo.

2.3 - Caberá âo fomecedor beneÍciário da Ata de Registro de Prêços, obsêrvâdas as condições nela estabelecidas, optêr pela aceitação ou
não do fornecimenlo, indêpendêntemente dos quantitativos regiskados em Ata, desde que o fomecimento não pÍejudique as obrigaçôes
antêriormênte assumidas.

2.4 - As aquisições ou contrâtações adicionâis, não podêrão exceder. por ôrgão ou por entidade, a 50% (cinquentâ porcênlo) dos quantitativos
registrâdos na Ala de Registro dê PreÇos durantê suâ vigêncrâ, ê ainda o quantilativo decorrenle das adesões à êta dê registro de preços não
poderá exceder, na tolalidâdê, ao dobro do quêntilativo de câda ilem regiskado na ata de regastro de preços paÍa o órgão gerenciador e para
os órgãos participantes, independenlemente do númêro de órgãos não participantes que, desde que devidamentê comprcvada a vantagem e o
cumprimento das exigências da legislação vigênte

3. DA cERÊNctA DA qRESENTE ATA DE REctsrRo DE pREços

3.1 - O gerenciamênlo deste instrumento caberá a Prefêiturâ Municipâl de São Bernardo - MA.

3.2 - A Presenle Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicaÉo no Jomal OÍicial do Estâdo/MA.

3.3 - A Secrêtariã pârticipante desta Atâ de Rêgistro de Preços é a Secrêtaria Municipal de AdministraÉo;

4. DO CONTRATO

4.1 - O preço a quanlidâde e a especiflcação dos sêrviços ou produtos rêgistrados nesta Atâ encontram-se indicados na tabela abaixo:

|TEM DrscRrçÃo UND. QNT V, UNT V. TOTAL

ConÍatâção de até 250 pontos de acêsso à
internet via íbra óptica com velocidade de 150
Mbps, com gâranÍa de banda de upload de 50%
do valor conlraládo ê 100% de download de
banda conlratiada, com ROTEAOOR E TAXA DE
INSTALAÇÁO inclusos. (Valor L,nitário do Ponro

TOÍÂL GERAL {trezentos e quarenta e dois mit e quinhenlos reais)

[.!Ês R$ 250.00 R§ 1 370,00 R$ 342.500,00

5. DA ENÍREGA

R$ 342.500,00
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Rubrica:
5.1 - Os itons registrados dêverão sôr executados conÍorme têrmo de referênciâ do Editâl dê forma fracionada (se necêssário) e conforme
forem solicitados pelo setor competente.

5.2 - O prazo máximo para entrega sêíá diário conÍorme solicitâÉo e pedrdo êÍetuado pelo departamento de compras da Prefeitura lúunicipal
dê São Bemardo - l\4A.

6. DÁs oaR,GÁÇÔEs DA ooNTRATADA

6.1 - Executâr o Íornecimento denho dos padrôes estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de acordo com as especificações do editâ|,
responsabilizando-se pôr eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das condiçõês êstabêlecidas.

6.2 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se obrigam a atênder pronlamente, bem
como dar ciência mêdiatamente e por êscrito, de qualquer anormalidade que verificaí quândo da execução dos êtos dê sua rêsponsabilidade;

6.3 - Prcmover todos os meios nêcessários à gaíanlia da plêna operacionâlidâde do fornecimento. inclusive considêrados os casos de greve
ou paralisaÇáo de qualquer nalureza:

6.4 - A falta de quaisquer itens cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, náo poderá ser alegada como motivo de força
maior para o atraso, má execuçáo ou inexecuÉo dos serviços objeto destê edital e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não
cumprimênto dos prazos e demâis condiçôes aqui estabelecidas;

6.5 - Comunicar imediatamente a PreÍeilura Municipâl qualquer âlteíâção ocorrida no endereço, conta bancá.ia e outaas julgadas necessárias
parâ o rêcobirnento de corÍespondência;

6.6 - Rêspeitar e fazer cumprir a lêgislação de sêgurânça ê Administrâçào no kabalho, pÍevistas nas normas regulamentadoras pertinentes;

6.7 - Fiscalizaro perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, inlegralmente, os ônus deconentes. Talflscalização daí-
se-á independentemenle da que será exercida por esta PreÍeitura;

6.8 - lndenizar têrcêiros e/ou à própria Prefeitura êm caso de ausênciê ou omissão de fiscalização de súâ pârtê, pêlos dânos ou preluizos
causêdos por sua culpa ou dolo, dêvendo a contratadâ adotâr todas âs mêdidâs preventivas, com fiel obseNáncia às exigências das
aulondades competentes e às disposiçôes legais vigentes;

6.9 - Fornecer os produtos, coníorme estipulado nesle êdital e de acordo l]om a proposta apresentadal

6.10 - O atraso na execuÉo cáberá pênalidadê ê sançôes prêvistas no item 12 da presente Ata

7. DAS OaR,GÁÇÕES DA ooNTRÀÍANTE

7.1 - Coôvocar a licitiant€ venc€dora pâra a rêürada da Ordem de FomeciÍhento dos itens Égishados;

7.2 - FoÍnecer à empresa a ser contratada todas as rnformações e esclar€cimentos que venham a sêrsolicitados rêlativâmente ao objeto dêste
Editâl;

7.3 - Efetuar o pagamenlo à empresa nas condiçôes estabelecidas neste Edital;

7-4 - NotmcaÍ por escrjto, à empresa conkâtada, todâ ê qualquer inegularidade constatada durante o recebimento do objêto;

7.5 - Nenhum pagamenlo sêrá efetuado à empresa detêntora do regisho, enquanto pondente d€ liquidação e qualquer obrigaÉo. Esse fato
não será gerador de direito a reajustamênto dê preços ou a atualizaÉo monetádai

7.6 - Náo haverá, sob hiÉlese alguma, pagamento antecipado;

7.7 - Fiscalizar a execução das obrigaçôes assumidas pêlo contratado.

8. DO PAGAMENÍO

8.1 - O pagamenlo será eíetuado até 30 dias após a emissão da nola Ílscâl devidêmêntê ãteslada pelâ Secretâíâ rêsponsávêl;

8.2 - O Contratado/fomecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/Íatuía, descrição do itom fornecido, de acordo com o ospecificado no
Anexo I e sua píoposta de preço.
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8.5 - O Contratânte não efetuará pagamênto de tÍtulo desconlado, ou por meio de cobGnçã êm banco, bem como, os que Íorem negociados
com tercêiros por intermédio da operação de'factoring";

8.6 - As despesas bancárias decorrêntes de transferência de valoíes para cukas prâças seÉo de responsabilidadês do Contratado.

9. DO REAJUSIAMENTO DE PREçOS

9.1 - Os preços registrados manter-se-âo inalterados pelo periodo d€ vigência da presentê Atâ, admitida a revisão no câso de desequilíbrio da
equâção econômico financeira inicial dêstê instrumento a partir de determinação municípal, cabendo-lhe no máx{mo o repãssê do percentual
dêlêrminado.

9.2 - Os preços regislrados que sofrerem rêvisão não poderão ultrupassar os prêços prâticâdos no mercado, mantendo-sê a diferenÉ
percentual apurada enlre o valor originalmente constante da proposta e aquêlê vigentê no mercado à época do rêgistro;

9.3 - Caso o preço registrado sêja superioí à média dos prêços de mercâdo, a Prêfeitura solicitará ao fomecedor, mediante correspondêncta,
redução do preço registÍado. de Íorma a adequá-la.

9.4 - Fracassâda a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura poderá íescindir esta Ata e convocar, nos lermos da legislação vigente, e
Pelo proço da píimeira, as demais êmpresas com preços regislrados, cabendo rescisâo desta ata de registro de preços e nova licjlação em
caso de ftâcêsso na negocjaÉo.

9.5 - Será considerado compatíveis com os de mêrcado os preços registrâdos quê Íorêm iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela
Prefeilura.

10.1 - A prêsente Ata de Registro de Preços poderá ser câncêlada dê plêno dkêilo, nas sêguintes situações;

í. a) Quando o fornecedoí náo cumprt com as obrigaÉes constantes no Edital e nessâ Ata de Registro de Preços;

2. b) Quando o fornecedor der causa ê rescisáo administrativa da No:a de Empenho deconente deste Registro de Preços, nas hipóteses
previstas nos incisos I a Xll, XVll e XVIU do art. 78 da Lei 8.666/93;

3. c) em quaisqueí hipótêses de execuÉo total ou parcial da requisição/pedido dos produtos decorrenle deste regislro;

4. d) os prêços registrados se apresêntarem superiores aos praticados no mercado;

5. e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justiíicadas;

6.0 descurnprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou sétima.

10.2 - Ocorrendo cancelêmênto do preço registrado, o fornecedor será ir formado por correspondência, a qual será juntada ao processo
adminiskativo da presente Ata.

10.3 - No caso de sêr ignorado, incerto ou inâcessívêl o endereço do Íornecedor, a comunicâçáo será feita por publicaÉo no Jornal Olicial do
Estâdo/MA, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicêÉo.

10.4 - A solicitaÉo do fornocedor para c€ncêÍâmênto dos prêços Íegistrados poderá não ser aceila pela Prefeiturâ, fâcultândo-se a esta neste
caso, a âplicação das Frênalidades previstas no Edital.

10.5 - Havendo o cancelam€nto do preço í€gistrado, cessarão todas as alividades do Fomecedor, relativâs ao Íornecimento do item.

10.6 - Caso â Preíeitura não se utilize dâ prerrogativa de cancelar esta Ala. a sêu exclusivo critério, podeÍri suspender a sua execuÉo e/ou
sustaÍ o pagamento das faturas, até que o Fomecêdor cumpra integralmente a condiÉo contratual infringida.

10.7 - A Ata de Regisko de Preços será câncêlada automaticamente nas seguintês hrpótesês:
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8.3 - Caso conslatado alguma inegularidade nas notas íiscais em faluras, estas seÍáo devolvidas âo fornecedor, para as nêcessárias
coraeções, com as informaçôes quê motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentâÉo das notas ílscajs em faturas.

8.4 - Nenhum pâgêmento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suâs responsabilidades e obrigações, nem implicârá aceitação
d€finiliva do fornêcimento.

10. DO CANCÉLAMENTO DA AÍA DE REGISTRO DE PREçOS
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F

1. a) Por deqJrso de prazo de validêdê;

2. DOS PREçOS

Rubrica

í1.1 - Os preços apresentados na proposta dêvem iôcluir todos os cusios e despesas, tais como: custos dirêtos ê indiretos, tributos incidêntes,
taxa dê administÍaÉo, serviços, encârgos sociais, trabalhistâs, seguros, Íretes, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto
desla Ala de Registros de Preços.

12.1 - O descumprimento iniustificâdo das obrigações assumidas nos teíÍros deste edital, sujêrta à cont.atâda a múltâs, consoante o caput e

§§ do art- 86 da Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:

1. ê)âtraso até 05 (cinco) dias, multa de 02% (dois por cento);

2. b) a panir do 6" (sexto) até o limite do 10" (décimo) dia, multa dê 04% (quatro por cento), caracterizando-se a inêxêcuçáo totâl da

obrigaÉo a partir do 11o (décimo primeiro) dia de atraso.

12.2 - Sem prejuízo das sançóes cominadas no art.87, l. lll e lV, da Lei 8.666/93, pela inexecuçáo total ou parcial do obieto adiudicado, o
[4unacípio de São Bernardo, através da Secretaria Municipal de AdministraÉo poderá, garantida a prévia e ampla defêsa, aplicar à Contratada
multa de até 10% (dez por cênlo) sobre o vaior adjudicado;

12.3 - Se a adjudicatária se recusâr a retira. a notâ dê êmpênho injustmcâdâmênte ou se não apresêntâí situaÉo regular no âto da feitura da

mesma, gârantida prévia e ampla defesa, suieitar-se-á âs seguintes penãlidades:

12.3.1. Multa de até 10% (d6z por cênto) sobre o valor adjudicâdo;

12.3.2. Suspensão têmporáría de paÍticipar de licitaçóês ê impedimento dê conkatar com o Município de São Bêmardo, por prazo dê até 02

(dois) anos, e,

12.3.3. Dêclâração de inidoneidado para licitâr ou contratar com a Adminis:râÉo Pública Muhicipal.

12.4 - A licilante, adjudicalária ou contrâtada que deixar de entregar ou apÍesentar documêntaÉo falsa exigidâ para o certame, ensejar o

retardãmento da execução de seu objelo, não mantiver a prcposta, falhar ou fraudaÍ na execuçáo do contrato, comportar se de môdo inidônêo

ou cometerfiêude fiscâ|, garanüda prévia e âmpla defesa, Íicará impedida de licitare contÍatar com o Município pelo prazo de até cinco ânos e.

se for o caso, o Municipio de São Bernardo solicilaÉ o seu descrêdenciamento do CâdastÍo de Fomêcedores do Estado por igual período, sem

prejuizo da açáo penal correspondêntê nâ ÍorÍna dê lei:

12.5 - A multa êvêntuâlmente imposta à contratadâ será automaticamente desmntada da falura a que fizer,us, acrescida de juros moratórios

de 17ô (um porcenlo)ao mês. Caso a contratada não tenhê nenhum valorê receber deste órgão da Prefeitúra Municipalde São Eemardo, ser_

lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados de suâ inlimaÉo, para êfêtuar o pagamento da multa, após essê prâzo, não sendo

efetuado o pagamento, sêus dados serão encaminhados ao órgáo competenle pâÍa qúe seja inscrita na divida ativa do Município, podendo,

ainda a PÍeÍeitura proceder à cobrênça judicial da multa:

12-6-As multas previslas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparaçáo dos eventuais danos, perdas ou píejuízos que sêu ato punível

venha causar ao Municipio dg São Bemaado.

12.7 - Se a Contratada não prcceder ao rocolhimonto da multa no prazo de 05 (cinco) dias Útêis, contados da intimação por parte dâ Secretaria

Municipal de Administraçáo, o respectivo valor seíá descontado dos crédilos que êsta possuir com a Secretaria Municipal de Administraçáo, e,

se est6s não Íorem suflciêntes, o valor quê sobêjar será encáminhado para inscrição em Dívida Ativa e execuÉo p€la Procúradoriâ Geíal do

Municipio;

12.8 - Do ato que apticar penálidâde caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a mntar dâ ciência dâ intimação, podendo â

AdministraÉo reconsideaar suâ decasão ou nesse prazo encaminhá-la dev d.r,nente informada para a apreciação e decisáo supe.ior, dentro do

mesmo prazo.

13. DOS IL'C'TOS PENÁ'S

13.1 - As infraçôes penais tipiíicadas nâ Lei 8.666/93 serão objeto de processo judic al da forma legalmentê prêvisla, sem prejuízo das demals
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cominações aplicáveis R

't4. Dos REcuRsos oRÇaMENTÁRtos

'14.1 - As despesas decorrentes das contrataçôes oriundas da presente Ata de Rêgistro de Preços, correrão à conta de dotaçáo orçámentária
do ano êm curso, ou das demars que possam vir a adeir a presente Ata, às quais serão elencádas em momento oportuno:

í5. DAs DÍsPosrÇoEs Ftt'rÁrs

15.'l - As partes Ílcam, ainda, âdstritas às seguintes disposiçóes

I - Todas âs alteraçóes que se Íizerem necessárias seráo registrâdas por intermédio de lavratura de termo aditivo â prêsênte Ata de Registro
de Preços-

ll - Vinculâm-sê â estâ Ata para fins de análise técnica, juridica e decisão superior o Editâl dê Pregão Eletrônico ISRP no049/2022 ê sêus
anexos ê as propostas das licjtantes classiíicadas.

lll - E vêdado caucionar ou utilizar o contÍato dêconente do presente Íêgistro para qualquer operaÉo Íinanceirâ, sem previa e expressa
autorização da Prefeitura.

16. DO FORO

'16.,| - As partes contratantes elegem o Foro da Comârca de São Bemardo, Estado do Maranhão, como competente para dirimir quaisqueÍ

questôes oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que náo pudêrem ser resolvidos pelâ vía administrativâ, renunclando a

quâlquer outro, poí mâis privilegiado que seja.

16.2 - e por estarem de acordo. as partes firmam a prêsente Ata, em 03 (Yês) vias d€ igual teor e forma pâra um só efeito legal, Íicêndo uma

via arquúada da sedo dâ CONTRATANTE, na forma do Aít.60 da Lei E.666/93

São Bernardo - MA, 29 de novembro de 2022

Prêfeitura Municipal São Bêrnardo

Fíancisco das Chagas CaÍvalho

\/ Secrêtário Municipalda Fazenda

IVATRIZ TELECOM ÉIRELI

CNPJ: 17.409.940/0001-31

RENATA NUNES ARAÚJO

CPF: 073.057.013-43

Responsável legal

Á./ro.' Vâldoáne Pêssoa dos Sánlos
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