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PreÍeitura Municipal Sáo Bemardo

Francisco das Chagas CâÍvalho

Diário Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo

p:-esso:fi0u Ii trro.l I D l)
:^lh-. I i !

P,$ltca:-L--

INOVE EDUCACIONAL LTDA

CNPJ: 35.'187.27810001-02

Sr. Edson Pinhêiro Costa Junior

CPF: 417 .3§.273-15

Contratada

Ádou Yaldffre Pêsso€ dos Sar,os
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ara oE RÉctsrRo DÉ pREços N.. 003/2023. pRÉcÃo ELETRôNrco sRp N'0022023 pRocEsso ADM|NlsrRATlvo N'
20230í 003/2023 - CPL§B/MA

ATA DÉ REGISTRO DE PREçOS N". OO3/2023.

pReoÃo elerRôttco sRP No oo2t2o2g

pRocEsso aDMtNtsrRATIvo No. 20230í00í2023 - cPL-SB/MA

VAIDADE: í2 (dozg) mêses contadog a partir da data do sua publicação no Diário Oricial da União ou do Estado do lraranhão ou do

municipio ds São Bemardo/IÍA

)êlo proser{e insfumento, o Municipo de São Bemardo, Éstado do Maranhão. com sede administrativa, na P.eÍeitura Municipal, local2ada na
vpraça 

Bemardo Coêtho dê Almeida, inscrita no CNPJ sob o no.06.í25.389/0001-88, rêpÍêsentado noste ato pelo gesloí responsável

FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO, portâdor da Cádula de tdentidade n' 572348 e do CPF n" 182.609.18915, RESOLVE, regi§trar os

preços da empresa: FSS ENTRÊTENIÍíENTOS, CNPJ: 12.200.459/0001-18, sedjada na R COELHO DE RESENDE (ZONA SUL), Cenbo,

CEP: .OOí-370 TERESINA- Pl, por inteÍmádio dê sêu representante legal Sr. Fábio dos Santos Silva CPF: 99.246. 108-82nas quantidade§

estimadas na seÉo qúáro desta Ata de RegistÍo de PÍeços, de acoído com a classificáÉo por elas alcançadâ por item, atendendo as

condições previstas no instÍumê.Ío convocatôrio E as constantss desta Ata d€ Regisko de Prêços, sujeitando-sê as pâítês às normas

constantes da Lei n". 8.666/93, Lei no. 10.520/2002 Dêcroto no 10.024/19, Lei Complomentar no. 12312006 ê súas altsraçõ€s, e em

confomidade com as d'sposiçóes a seguir:

1, DO OBJETO

1.1 Registro de Preço para ContíataÉo dê empÍesâ para execuçáo dos serviços de locaçào, implantação, supoÍte técnico e manutenção de

soflwâí€s paía o portal de noticias, poítâl d6 tíansparência, sastêma de lançamento ê â@mpanhamento de licitaçÔês ê contratos do município

da cidade de Sâo Bemardo/Ma.

1-1.1 - Estê instÍumênto não obriga aos ÔRGÃOS E ENTIDADES a firmaíêm contrataçôes nas quantidades êstimadas, podendo ocoreí
licitaçôes especificâs para aquisiÉo do(s), obedecidas ê lêgislação pertinente, sêndo assegurada ao detentor do registro a preÍeÉncia de

sêrviços, em igualdade de condiçôes.

z. ADEsÃo DE oRGÃos NÂo pARÍtctpANtEs
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2.1 - A Ata de Rogistro de Preços, durante sua ügência, podeíá ser uúlizada por qualquer órgão ou entidade da Adminiskação inclusive

autâ.quias íederais, estaduaas ou municipais dê óígãos públicos, estatais ou ainda dê regime próprio que não tenha participado do certame
licitatório mediante preüa consulta ao ôrgáo gerenciador.

2.2 - Os órgãos e entidades quê não particjparam do rsgistro dê prêços, quando desejarsm fazeÍ uso da Ata de Registro de Prêços, deverâo

manifestar seu intercsse junto ao óMo gerencbdor da Atâ, para que este indique c possíveis Íomecedotes e respêdivo§ preços a serem
praticados, ob€dEcida a ordêm d6 dassmcaÉo.

2.3 - CabêÉ ao íornêcedor bêneficiário da Ata de RegistÍo ds Prs@s, obsgrvadas as condiçôês nela estabelecidas, optar p€la acsitaçáo ou

não dos servi@s, independêntem€nte dos quantitaüvos registrados em Ata, desde que não prejudique as obrigaçõ€s anle.ioÍmente assumidas.

2.4 -As aquisiçõês ou contratações adicionais, não poderão sxceder, poí órgão ou por entidadê, a 50oÁ (cinquenta por cento)dos quantitativos

regisÍados na Ata de Registro de Preços durante sua ügência, e ainda o quantitatvo decorrente das adesões à âta de regisko de preços não

poderá excôder, na totalidade, ao dobÍo do quantitatúo dê cáda itêm rêgistÍado na âta de rêgislÍo de preços para o órgão geÍ€nciador s para

os órgãos participantes, indepêndeítemente do número de órgãos não participanles que, desde que devidamente comprovada a vantâgem e o

CrrmpÍimeoto das exigências da legislaçáo ügente

3. DA cERÊNctA DA PRESENTE aÍA DE REGísrRo DE PREços

3.'1 - O gerenchmgnto desto inskumento caberá a Preíeitura Municipal de Sâo Bomado - MA.

3.2 - A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados â partir de sua publicaÉo no Jomal Ofrcial do Estado/MA.

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

4. DO CONTRATO

4.j - O prBço a quantidade e a êspêcificação dos sgNiços ou produtos regiírados nesta Ata encontram-se indicâdos na tabelâ ebaixo:

VALOR

MÉNSAL

2.950,00

UND QTD

12ContrataÉo de emp.esâ especializeda na píestaÉo de seívços de MÊS

locaÉo, implanlâção, suportê tácnico e manulonçâo de softwares pare

porlal dê nolioas, Por de
fanspeíênciâ, sistema de lançam€nlo e

acompanhamenlo de licilaçóes e conlÍatos.

5. DA ENÍRÉGA

5.1 - Os itens registÍados dev6Íáo ssr exêqúados coníorme teÍÍno de rêÍeíência do Edital de forma fÍacionada (so necêssário) e conÍoÍn€

forem solicitados polo setor @mpetent€.

5.2 - o prazo máximo para entÍega será diário conÍorÍne solicitação e pedido eÍetuado pelo departamento de compras da Pref€itura Munkjpal

dê São BemaÍdo - MA.

6. DÁs oBR cÁçóEs DA coNtRATADA

6..1 - Executar o sêNiços d€ntro dos padrõos ostabêlocidos psla Píofeiturâ Municipâ|, de acordo com as s§pscificações do edital'

rêsponsabilizando-sê po; eventuais preiuizos dêcoÍÍentes do dosoJílpíimeíto das c.ondiÉ€s estabslêcidas'

6.2 - prestar os esdaÍecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cuias redamâçôês se obrigam a atonder prontamente, bem
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como dar ciência medialamente e por escÍito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execuÉo dos atos de sua íesponsabilidade;

6.3 - Proínover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do sêrviços, inclusive considerados os cãsos de gleve ou

paralisação ds qúalque. naturaza;

6.4 - A falta de quaisquer itens cüjo serviços incumbe ao detentor do preço registrddo, não poderá ser alegada como motivo de força mâioÍ

para o atraso, má ex€cuÉo ou inêxocuÉo dos sêÍviços objeto desto edital ê nâo a eximiÍá d€s penalidades a quo €stá suj€ita polo nào

qimprimento dos prazos e demais condiçôes aqui ostabêlecidas;

6.5 - Comunica. imediatamente a Prefeitura Municipal gualquer alteração ocorÍida no endereço, conta bancária e outras julgadas nece§sárias

para o rgcebimênto de conespondência;

6.6 - Resp€itar e fazer ormpdr a legislaÉo de sêgurança e Adminiíração no trabalho, preüstas nas normas regulamentadoras pertinerÚes;

6.7 - Fiscalizar o perfeito cumpÍimento do sewiços a quê se obrigou, cabendo-lhe, integralmento, os Ônus de@rÍentes. Tal fiscalizaçào dar-sê

á indêpendgntemente da que será 6xeÍcida por esta Prêíeitura;

6.g - lndenizar te.ceiros dou à própria Preteitura em caso de ausência ou omissáo de í§cálizãÉo dê sua paÍte, pelos danos ou prejuízc

causados por sua culpa ou dolo, dovsndo a contratada adotaÍ todas as m€didas preventivas, com fi61 obsêNâocia às exigências das

autoridades competentes e à§ disposições legais vigent€s;

6.9 - Fomecer os produtos, conlorme esüpulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada;

6.10 - O aúaso na êxecuçáo câbaá penalidade e san@€§ previ§las no itsm 12 da presênte Ata'

7. DÁs oBR 6ÁÇôEs DA coNÍRAfANÍE

7.'1 - Convocar a licitântê vencedora pêra a rotirada da Ordem de seÍviços dos it€ns registÍâdos;

7.2 - Fornêcer à gmpresa a sgr contEtada todas as infoínâçó€s ê €§darecimentos qu6 vonham a ser solicitados rêlativamente ao objêto dêste

Edital;

7.3 - EÍeh.ta o pagamento à smpresa nas @ndiçõss ostabelscida§ nêíe Edital;

7.4_NoliÍjcarporêscrito,àempGsacontratada,todaequalqueÍirregulaÍidadeconstâtadadurantêoÍecsbirn€ntodoobioto;

7.5 - Nenhum pagamento será êfêtuado à empresa detêntora do registro, enquanto pendente de liqÚidação ê qualquêr obrigaçâo Esse Íato

náo será geradàrãe direito a reâjustamento de preços ou a atualização monetária;

7.6 - Nâo haverá, sob hipoiesê alguma, pagamonto antscipado;

7.7 - FiscalizaÍ a êxeqrÉo das obÍiga@s assumidas p6lo contratado

8- DO PAGAA'ENÍO

8.1-opagamenloseráeíetuadoaté30diasapósaemissáodanotafiscaldêvidamontegtêstadap€laSecÍêtariaresponúvel;

g.2 - O Cont-dtado,,fomecedor deverá andicar no corpo da Nota Fiscal/íatura, descrição do item fomecido, de acordo com o especificâdo no

Anoxo I e sua proposta de Preço.

8.3_casoconst]atadoalgumairregulaídadenasnotasfiscâisêmÍatuías,estassgÉtodevofuidâsaoíomec€doÍ.paraasneca§SáÍias
á*ç0e", -- as i,,tormartes que Ãolivaram sua reieição, sendo o pãgamento realizado após a reapresentaçáo das notas fiscâis em Íaluras

8-4 - Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das SUas re§ponsabilidades e obdgaçÕes, nem implicará aceitação

definitiva do ssrviços.

8.5 - O Contratante não eÍefuará pagamento de título descontâdo, ol, por meio de cobrançâ em banco, bem como, os que forem negociados

com tercêkos por inteÍmédio da opôraçâo de "factoring":

8.6 - As desp6sas bancáÍias de@ííentes de lransferância de valoÍe§ para outrEls pÍaças sêÍâo de Íêsponsábilidadês do contratâdo'

J3

9, DO REAJUSTAMENTO DÉ PREçOS
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9.1 - Os preços registrados mânter-se.ão inaiteràdos pelo período de vigência da present€ Ata, admitida a reüsâo no caso dâ

equaçáo econômico íinancêira inicial deste instÍumênto a partir de detoíminaçáo municipal, cabôndo.lhe no máximo o repasss do p€rcêntual

determinado.

9.2 - Os pÍeços registrados qu€ soÍreÍem reüsão nào poderão ulfapassar os pr€ços praticâdos no mêrcado, mantêndo-se a difsrença
percentual apurada entÍe o valor originatmente constante da proposta e aquele ügente no mercado à época do regi§tro;

9.3 - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prêfeitura solicitaÉ ao fomecêdor, mediante conespondência,

redução do preço registÍado, de Íorma a adequ&la.

9.4 - Fracassada a negociaÉo com o primeiÍo colocado a Prefeitura poderá rescindir esta Ata e convocâr, nos termos da legislaÉo ügeÍÍe, e
pelo preço da primeira, as d€mais €mprêsas com p.sços rêgistrados, cabêndo rescisáo dêsta ata de íêgistro de pÍeç.s e nova licitação 6m

caso de hacâsso na negociaÉo.

9.5 - Será Çonsidsrado compativêis com os de mercado os píeços regi$l.ados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados poÍa

P.eÍeatura.

10, OO CANCELÀITENTO DA ATA DE REGISÍRO DE PREÇOS

10.1 - A presente Ata ds RegistÍo de Preços podeÍá ser cancelada de plêno direito, nas seguintes situaçôes;

.1 
. a) Quando o fomec€dor não cumprir @m as obriga@es con§tantes no Edital e nêssa Ata de RêgistÍo de Preços;

2. b) euando o fomgcsdor dêr causa a Gscisão adminisüativa da Nota dE Emp€nho decononts destê Rsgistro de PÍêços, nâs hipótê§ss

previstas nos incisos I a Xll, XVll ê Xvllldo art. 78 dâ Lsi 8 666/93;

3. c) em quaisquer hÍpótese§ de execuÉo total ou parcial da requisiÉdpedido do§ produtos dêcorÍente deste registro;

4. d) os pre@s Íegistràdos se apres6ntaÍêm supeíoíês aos píaticadcs no mêrcado;

5. ê) poÍ razóes dê intsresse público devidamenlê demonstradas o justificadas;

6. Í) dêscumprir qualquer dos it€ns da cláusula sexta ou sélima'

10.2 - Oconendo cancelamento do prÊço rcgistrado, o Íome@dor seÍá infoímado por conespondêncía, a qual será iuntada ao pro@sso

administÍativo da Presente Ata.

10.3 - No cãso de ser ignorado, inceÍto ou inacessívêl o endeÍeço do Íomecedor, a comunicação sêrá feita por publicaçáo no Jomal Oíicial do

Estadc,/MA, consideranào-se cancolado o preço regis{rado a partir da última publicaÉo'

v 'l0.4 - A solicitaÉo do fomêc€dor para câncêlamento dos pÍ€ços registrados poderá não s9í aceita pela PreÍsitura, faoJltando-so a êsta nestê

caso, a aplicaçâo das peôalidades p.eüstas no Edital'

10.5 - Havendo o cancelamento do preço regisaado, cessarão todas a§ atividades do Fomecedor' relativas ao s€wiços do item-

10.6 - Caso a prêleitura não s€ utitiz6 da prsrrogativa do cancslar esta Ata, â seu exdusivo cÍitâÍio, poderá sugpendor a sua ExgcÚção ê/ou

sustâr o pagamento dâs faturas, até que o iomeiedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.

í0.7 - A Ata de Registro de Pre@s sêrá cancelada automaticamente nas seguintes hipóteses:

1 . a) Por decuÍso de Prazo d€ vahade;

2. DOS PRECOS

.11.1 - os prêços aprêsêntados nã píoposta dêvem indüí lodos os C,§tos e d6pesas, tais corno: olsto§ diretos o indiretos, tributos incidêntss'

taxa de adrninispação, 
".*ço", 

,norgo" úais, trabalhislas, segur6, ffies, lucto ê out os necessáíios ao cumprimento integral do obieto

d6stâ Ata de R€qistros de Prêço§.

12. DAS PENALIDADES
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í2.2 - Sem prejuízo das sançÕes cominadas no art.87, l. lll e lV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou paÍcial do objeto adiudicado, o

MunicÍpio deSáo Bêmardo, airavás da Secretaria Municipal de AdminjstraÉo pod€rá. garantida a préúa e ampla deÍe§a, aplicar â Contíatada

mutta de até í0% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3 - Se a adjudicatáíia recrJsar-s€ a ÍetiÍar a nota de empenho injustificadamente ou sc não apres€ntar §ituaçáo regular no ato da íeilura da

mêsma, garantida prévia e ampla defosa, sujeitar-se-á a§ sêguintês penalidades:

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

12.3.2. Suspensáo temporária de paÍticipar de licitações e impedimento de çontratar com o Município de São Bemardo, por prazo de até 02

r-- (dois) anos, e,

12.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratiar com a Administração PÚblica N4unicipal'

i2.4 - A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentaÉo falsâ exigida para o ca aÍno' ensejar o

Íetardamênto da exêcução de s€u objoto, não ímnüvsr a pÍoposta, Íalhar ou Ííaudar na exocr]Éo do contrato. comportaí sê dê modo inidôneo

ou cometer fraude íiscai, garantida púvia e ampla defesa, ficaÉ impedida de licitar e contratar com o Municlpio pelo prazo de âté cinco anos e

se foí o caso, o Municipio d6 São Bêmarúo solicitaÍá o s€u dêscrêdonciamonto do Cadastro de Fomêc€doros do E§tado por igual pêÍíodo' sêm

projuízo da açáo pênal conêspondênte na forma da Iêi;

12.S - A multa gvêntualmente imposta à contratada será automaticámênte d€scontada da Íatura â quê fizsrjus, acrêscida de iuros moratóÍios

de 1ol" (um por cento) ao mês. Caso a conü'atada não tenha nenhum valor a receber deste órgâo da Preieitura Municipal d€ São Bomardo. seÍ-

lhe-á concêdido o prazo de 05 (cinco) dias utêis, contâdos d6 sua intimaçào, para ofetuaí o pagâmento da múlta, apôs €sso píElzo, não s€ndo

GÍetuado o pagamento, sêus dados serão ehcaminhados ao órgão competente para que §eja inscrita na dÍvida ativa do MunicÍpio, podendo'

ainda a PreÍeitura procêder à cobrança judicial da multa;

í2.6 - As multas previstas nesla seçáo não eximem a adjudicatáÍia da reparação dos evenluais danos, perdas ou preiuizo§ que seu ato punÍvel

venha causaÍ ao Municipio de Sâo Bemaído.

12.7 - Ss a Contratada não pÍocodEr ao recolhimeoto dâ multa no prazo de 05 (cinco)dias úteis, contados da intimação poí parte da SecÍetarja

Municipal dê Administração, o respêctivo valoí s€rá descontado dos créditos que esta po6suií com a secret'aria Municipal de AdministraÇáo' e'

s€ estes não Íorem sun"i"nt"", o rátiq* *O"rai será encaminhado para inscÍiçâo em Dívida Ativa e execxÉo pela Procuiàdoria Geral do

MunicíPio;

V t2.g - Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) diâs úteis, a contar da ciência da intimsÇáo, podendo a

Adminiíração Íeconsio"r", 
"r" 

0."i"ão ou n"sse prazo encaminhá-la dêvidamente inÍormada para a apreciaÉo e decisâo superior, dentro do

mêsmo prazo.

í3. rxrs rlrcrros PE vÁrs

13.1 - A§ inÍraçÕes penais tipmcada§ na Lei 8.Ô6ô/93 §eÍão objeto de proce§so judicial da Íorma legalrnent€ preüsta, §em prejuizo das demais

cominaçõos aplicáveis.

í4. DOS RECURSOS ORçA ENÍÁRIIOS

.t4..1 - As despêsas dêconentes das conrataçõEs oriundâs da pressnte Atâ dg Registro de Prêços, corÍerâo á conta dê dotaç6o oíçamentária

doánoemcu.so'oUdasdeÍhaisquepossamüraaderirapr€sonteAta,àsquaiss€rãoelencadasemmomenlooportuno:

í5. DÁS OISPOSTçôES FrrvÁrs

15.1 - As pa.tes fcãm, ainda, ad§fitas às seguintes di§poBiçõês:

Diário Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo 
,

Prc."*,ÚÚnlr0llr,'rârhâ. )rL:i.:licafu
12.1 - O descumpnmento inju§iticado das obrigaçôes assumidas nos termos deste edital, sujeita à contratada a multas, consoante o caput e

§§ do art. 86 da Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota dê Empenho, na íormâ sêguintei

1. a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de 02% (dois por canto)i

2. b) a paÍtir do 6ô (soxto) até o limite do '1Oo (dácimo) dia, multa de 04% (quatío por c6nto), cáÉctêúando-so a insxecução total da

obrigação a partir do 11o (décimo pdmeito) dia de âlraso.
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P.'.:bdcr; u-
| - Todas as alteíaçôês quo ss ,izssm ne@ssárias ssÍão Íêgistradas por intermédio do lavratura de tErmo adiüvo a prêsentê Ata de Registro

de Preços.

ll - VinculaÍÍFsê a esta Ata para fins de análise técnica, jurÍdica e decisão superior o Editâl de PÍegâo EletÍônico ISRP n'.00ry2023 e seus

anêxos ê as proposlas das licitantos classificadas.

lll - É vedado cauctonar ou úilizar o contrato deconente do presente registao para qualquer operaÉo fnanc€ira, sem previa e exprossa

autorizaÉo dâ PÍeÍeituÍa.

16. OO FORO

16.1 - As partês contratantss elegem o Foro da Comarca de Sáo Bêmardo, Estado do Maranhào, como compstente para diíimir quaisquêí

questões oriúndas do pÍesênte contrato. inclusúê os casos omissos, que nâo pudeÍêm ser resolüdos pêla üa administraüva, renunciando a

qualqueÍ oulro, por mais privilegiado que seja.

16.2 - e por estaÍem de acordo, as partes firmam a preseíúe Ata, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um §ó eíeito legal, ficando uma

via arquivada da sede da CONTRATANTÊ, na forma do AÍt. 60 da Lei 8.666/93.

v São Bemardo - MA, 07 de janeiro de 2023

Prefeitura Municipal São Bemardo

Francisco das Chagas CaÍvalho

J1

FSS ENTREÍENIMENTO LTDA

CNPJ: 12.200.45710001-í8

Fábio dos Santos Silva

CPF: 9s.24ô.10&42

Contratada

Áuio,: Valdaar€ Po§soa dos Sanlo§
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PREFEÍruRA DE SAO

Um oovolêÍnPo, uttta novô tallróÂÉ

JoÃo lcoR vlElRA caRvalHo

Píeíeiio

Adrianâ da SilYâ Poíêla

Vice-Prsfeito

VALDÉÂNE PESSOA DOS SAI{TOS

Rssponsavel técnico

dom@caobêm.Ído.me. gov.bÍ

E{neil paÍa coniato

httos., /s góeraarÇlqlla-govii

Prêfêitura Municipal de São gornardo

PÍacâ Municipal Eô3, São Bêmsrdo - MÀ CEP: 65550400 - São BemaÍdo - MA

contslo: (98) 34771892

lnstituÍdo pola Lei Municigal Íf 12A2c17 de 23 de Janêiro de m17
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