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EDITAL DE LICITAçÃO
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL SRP N9OOLIaOaI

PROCESSO ADMINISTRATIVO N9. 2O21O2OO4-CPI/CMS/MA

(Pregão Presencial para contatação de empresa atrevés do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS para
fornecimento de Link dedicados de Internet, detentora de outorga da ANATEL, para prestação de serviços
continuados de comunicâção de dados para aterder a demanda da Câmara Município de São Bernardo, Estado
do Maranhão).

ABERTURA: 25 de fevereiro de 2021, às 0B:00horas.
Sala da Comissão Permanente de Licitação: situada rua cônego Nestor 215 - Centro - São Bernardo-Ma.

A Câmara Municipal de São Bernardo, Estâdo do Maranhão, através do Pregoeiro oÍicial designado pela
Portaria 006 de janeiro de 2027 torna público, para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto
processo licitatório, na modalidade PRECÃO PRESENCIAL. para Registro de Preço ripo MENOR PREÇO
GLOBAL, o refe do Pregão será regido pelâ Lei n' 10.5 20, de 17 de julho de 2 002, regulamentada pelo Decreto
n" 3.555, de 0B de agosto de 2000, Lei Complementar ne.123/2006 e pela Lei n" 8.666, de 2l de junho de
1993, §ubsidiariamente, e âinda 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 14:00horas do dia 25 de íevereiro de 2021, ou no primeiro dia útil subseqüente, rla hipótese de
não haver expediente naquela data, ocasião em que se dará início ao credenciamento dos licitantes e aos
demais procedimentos pertinentes.

1 - DO OBIETO

1.2 - 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 destalicitação encontra-se disponível no anexo I deste Edital

2 - DA DoTÂçÁo oRçAMENT/ÁRIA

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 a Câmarâ
conforme dotação abaixo.

01.031.0020.2107.0000 - MANUTENÇÃ0 DOS SERVrÇOS ADMTNTSTRATIVOS DA
139039 000- outros serviços de terceiros pessoajuridica

3 - DA PARTICIPAçÂo

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 da Câmara do Município de São Bernardo, Estãdo do
Maranhão.
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3,2.2 - Q\e por qualquer motivo tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgâo da Ádministração
Pública, direta ou indireta Federal, estadual ou Municipal, regido pela Lei nq 8.666/93, salvo as já reabilitadas,

3.2.3 - é vedada" a panir da habilitação, a manutençâo, aditamento ou prorrogação de contrato com empresa
que venha a contrâtar empregado que seiam 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 Atiüdades Econômicas) compatÍvel com o
obieto da licitação,

4 . DO CREDENCIAMENTO

4.1 - No local, data e hora indicados no preâmbulo deste editâl e na presença do Pregoeiro, será realizado o
credenciamento do interessado ou seu representânte legal. Para tanto, obrigatoriamente, será necessária a
apresentaçâo dos seguitltes documentos:

4.1.2 - Procuração particular ou carta de credenciamento, com firma reconhecida e com averbação da Junta
comercial do Estado do Maranhão/MÁ" podendo ser utilizado o modelo anexo a este edital, estabelecendo
poderes para representar o licitante, expressamente quaflto à formulação de lances verbais e a praticar todos
os demais atos inerentes ao Pregâq acompanhada, conforme o câso, 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
miçroempresa e empresa de pequeno porte que tenha intenÉo de comprovâr seu enquadramento em um dos
dois regimes oü uülizar e se beneficiar do tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma
do disposto na Lei Complementar nq 123, de 14 / L2l2006, COM DATA DE EMISSÃO A PARTIR DE MAlo DE 2011.

4.1.4, Para fins de confirmação de poderes para subscrevê-la, ou ainda cópia de traslado de procuração por
instrumento públicq na hipótese de representação por meio de p.epostos;

4.2 - O representânte da licitante presente à sessão deverá entregar o Pregoeiro o documento de

credenciamento juntâmente com a respectiva cédula de identidade ou equivalente e CNPJ da empresa
atualizado, bem como a declaração de atendimento aos requisitos de habilitação, em separado do§ envelopes

"Proposta de Preços" e "Documentos de HabilitaÉo".

4.3 - Os documentos necessários ao credenciamento poderão serapresentâdos em original, os quais farâo parte
do processo licitatorio, por qualquer processo de ópia desde que autenticada por cartório competente, ou

conferido por membros da equipe de apoio, inclusive o Pregoeiro no decorrer da sessão de licitação, ou
publicação em órgão da imprensa oncial, observados sempre o§ respectivos praz o§ de validade;

4.4 - A cada licitante que participar do certame será permitido somente um representânte para se manifestar
em nome do representado, desde que autorizado por documento de habilitação legâI, vedada à participaÉo de

qualquer interessado representando mais de um licitante.

4.5 A não apresentação 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 (sJ licitante
(s) no certame. Neste caso, o (s) portador (es) dos envelopes poderá (ão) as§istir apenas como ouvinte (sJ, não
podendo rubricar documentos ou fazer qualquer obsêrvaÉo em ata ou mesmo de se manifestar ou interferir no

desenvolvimento dos trabalhos, ressaltando que quando a documentação de credenciamento estiver, por lap§o,

dentro de quaisquer dos envelopes [1 ou 2], o respectivo envelope será entregue ao licitante que estará
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 disputa;

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

4.1.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado da alteração/aditivo eyentual da
gerência da sociedade, e demais que se achar pertirente, ou ato constitutivo consolidado, devidamente
registrado, em se katando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por âçõet acompanhado de
documentos de eleiçôes de seus administradores, quando o licitante for representado por pessoa que
estatutariamente tenhapoder para tal, comprovando esta capacidade iurídica;
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4.7 - Recomenda-se que todos os representantes dos licitantes permaneçam na sessão até a conclusão dos
procedimentos, inclusive assinando a atâ respectiv4 sob pena de decadência do direito ao recurso.

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

5- DA APRESENTAÇÃo DAs DECLÂRÂçôES E Dos ENvELopEs

5.1. Aberta a sessão pública, os interessados ou seus represêntantes, deverâo apresentar o Pregoeiro

5.1.1 - Declaraçâo de cumprimento dos Requisitos de HabilitaÉo, conforme modelo estabelecido neste
edital, e apresentada FORA dos envelopes 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 rubricados no fecho e, de preferência, opacos, contendo em suas partes
externas e frontais, em caracteres destacados, além da Raáo social da Licitante, os seguintes dizeres:

ENVELOPE 1 . PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃo PRESENCIAL sRP Ns Oo1/2o21

RAzÃo socrAL, cNP, DA PRoPoNENTE)

ENvELopE z - DocuMENTos DE HABtLTTAçÃo
PREGÃo PRESENcIÂI. sRP N9 Oo1/2021

RAzÁo soclAL, cNPl DA PRoPoNENTE)

6 - DA PROPOSTA DE PREçOS

6.1 - Á proposta de preços deverá:
6,1.1 - Preencher, necessariamente, os seguintes requisitos:
a) ser datilografada ou impressâ através de edição eletrônica de textos;
b) atender às especificações mínimas do objeto, conforme especificaçõ€§ constantes do Anexo I;
c) conter a cotação de preço unitário e global, em real, incluídos todos os impostos, taxâs e demais encargos
pertinentes;
d) estar datada e assinada por pessoa juridicamente habilitada de aceitação tácita
ê) número do CNPJ do proponente ou ainda da filial ou outro estabelecimento da licitante que emitirá a nota
fiscal referente a execução do serviço ora licitado, indicação ess4 indispensável para efeito de empenho da

despesa e realização do pagamento nos termos deste editâl;
f) Prazo de entrega dos produtos e serviços, de acordo com o termo de referência
g) Prazo da validade da proposta não superior a 60 (sessentâ) dias consecutivos, a contar de sua data de

apresentação;
h) Data e assinatura do representante legal,
i) (não será aceito proposta em papel condnuo)

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

6.3 -Aapresentação das propostas implicará plenâ aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas

neste edital, tais

6.4 - Os preços âpresentados devem:
a) refletir os de mercado no momento;
bl compreender todas as despesas incidentes sobre o obieto licitâdo, tais como impostot tarifas, taxas, fretes,
seguros etc.;
c) a falta de assinatura e/ou rubrica na proposta poderá ser suprida pelo representalte legal da licitante no

curso da sessão;
d) havendo divergência entre valores/percentuais grafados numeri@mente 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). A falta de tal informação
poderá ser suprida posteriormente, câso o licitante venha se sagrar vencedor do certamei
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6.5 - Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retiÍicaçôes de valores, alterações ou
alternativas nas condiçôes/especificações estipuladas. Nâo serão consideradas as propostâs que contenham
entrelinhas, emendas, rasuras ou borrões que não esteiam ressalvados;

6,6 - o não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item, observadas as condições previstas no
subitem 15.6 e 15.7 deste edital, implicará na desclassificação do licitante.

7 - DA HÂBILITÂçÂo

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

7,2 Encerrada a etapa competitiva e ordenada as ofertas, o Pregoeiro procederá a abertura dos envelopes
contendo os documentos de habilitação da licitante que apresentou a melhor proposta, procedendo a sua
habilitação ou inabilitaÉo.

7.3. - Rêlativos à habilitaÉo iurÍdica:
a) - Registro Comercial, no caso de empresa indiüdual;
b) - Ato constitutivo, estaurto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade
comerciais, e, no cÍlso de sociedades por açõe§, acompanhando de documentos de eleição de seus
administradores;
b.1) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as âlteraçôes ou da consolidação
respectiva;
b.2) Certidão Simplincada e Específica da|UNTA CoMERCIÁL
c) - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercÍcio;
d) - Decreto de autorizaÉo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no paÍ§, e

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

7.3.1 - Relativos à Regularidade Fiscal
aJ Prova de lnscrição no Cadastro Nacionalde Pessoas IurÍdica (CNPI);
b) Prova de inscrição no Câdastro de contribuintes Federal, Estadual e Municipal, se houver relativo ou sede da
licitânte, pertinente ao seu ramo de atiúdade e compatível com o obieto da licitaÉo;
c) Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual 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 Trit utos Federais e quanto à Divida Ativa da União.
cZ) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Estâdual:

. Certidão Negativa de Débito Fiscal {CND)

. Ceftidão Negaüva de Inscrição na Diúda Ativa.
c.3) faz parte da prova de regularidade com a Fazenda Municipal

. Certidão quarto à Divida Âtiva do Município

. Certidão Negativâ de Débitos Fiscais relativos ao tributo ISSQN

. Alvará de Localização e Funcionamento;

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

e) CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistâs - CNDT, em cumprimento à Lei 12.44O/2Oll e à
Resolução Administrativa ne L47OlaOl,, expedido pelo portal do Tribunal Superior do Trâbalho,
www.tstiu§.br/certidao, atualizado o aÊ29,v da Lei A.666 /93 e a Certidão de Débitos Âdministrativos do MTE

expedida com base na Portaria 1.421 de 12 de setembro de 2014.

7.3.2. euALrFrcAçÁo rÉcrrce:
a) Comprovação de aptidão paradesempenho de atividades pertinentes e compatíveis em câracterÍsücas com o
obieto da licitação, mediante a apresentação de ateslados fornecidos por pessoa jurÍdica de direito público ou
privado.

7.3.3 - Relativos à qualificação eonômico-financeira:

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

7.3.4 - 0s licitantes fornecedores deyerão anexar no envelope de Habilitação (Documentação Complementar),
declaraçôes, devidamente assinadas pelo representante legal da empresa, sob as penalidades cabÍveis, de que:
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a) Declara inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art 32 § 2q, da Lei 8.666/93
(modelo anexo)

â.1) No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 123/2006, possuir alguma
restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na
supracitâda declaração;
b) Declaraque não possuiem seu quadrode pessoal empregado (s) com menosde 1B 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 7e, )OOOll, da Constituição Federal e Aft 27,V, da Lei 8.666193 {modelo anexo);
c) declârâçâo da própria empresa de que não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos
exercendo funções de gerenciô administração ou tomada de decisão. (modelo anexol;

7.4 - Os documentos necessários à habilitação deverão serem apresentados por qualquer processo de cópia
autenticâda por cartorio competente ou publicação em órgão da imprensa oficial, observados sempre os
respecúvos prazos de validade; não poderãoser em hipótese nenhuma autenticada por servidor desta Comissão.

7.S - Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante, com o número
do CNP, e, preferencialmente, com endereço respectivo, devendo ser obsewado o seguinte:

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

7.5.2 - Se o licitante íor a filial, todos os documentos deverâo estar com o número do CNPJ da Íilial, bem assim
quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos
centralizado, devendo, destâ forma apresentar o documento comprobatorio de autorização para a

centralização, ou;

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

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

7.6 - O não atendimento de qualquer exigência ou condiçâo deste item, observadas as condições previstas nos
subitens 15.6 e 15.7 deste edital, implicará na inabilitação do licitante;

8 - DO PROCEDIMEI{TO

8.1 - No diA hora e local designados nestê instrumento, na presença dos interessados ou seus representantes
legais, o Pregoeiro receberá os documentos de credenciamento, a declaraÉo de atendimento aos requisitos de
habilitação, e os envelopes contendo as propostas de preços (envelope 1) e os documento§ de habilitação
(envelope 2);

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

recomenda que todos os interessados em participar da licitâção esteiam no local designado 15 (quinze) minutos
antes do referido horário, bem como de propostas/documentaçâo que não se façam acompanhâr de

representante do licitante devidamente credenciado;

8.3 - Após a verificaçâo dos documentos de credenciamento dos representantes dos licitantes, serâo abertos
primeiramente os envelopes contendo as propostâ§, ocasião em que será procedida à verificação da

conformidadedas propostas com os requisitos estâbelecidos neste edital, com exceção do preço, desclassificado-

se as incompatÍveis;

8.4 - No curso da sessáo, denFe as propostas que âtenderem aos requisitos do item anterior, o autor da

oferta de valor mais baixo e os das oÍertâs com preços até l0Írí (dez por ceoto) superiores àquela
poderão íazer novos lancesverbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, até a proclamaÉo
do vencedori

8,4.1 - Â oferta dos lances deveÉ ser eíetuada no momento em que for conferida a palavra ao licitante,
na ordem decrescente dos preços;

8.4.2 - Dos lances ofertados náo caberá retrataÉo;
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8.5 - não hâvendo pelo menos três ofertâs nas condiçôes definidas no subitem anterior, poderâo os autores das
melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances yerbais e sucessivos, quaisquer que sejam os
preços oferecidos [havendo empate nesta condição todos participarão da etapa de lances verbais);

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

8.7 - O Pregoeiro convidaú individualmente os licitant€s classiílcados, de forma sequencial, a
apreseDtar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em
ordem decrescente dê valoc

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

8.9 - Caso nâo se realizem lances verbais por todos os licitantes, seráverificada a conformidade entre a proposta
escritâ de menor preço e o valor esümado para a contratação;

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

8,11 - Declarada encerrada a etapa competit va e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço
apresentado, o Pregoeiro verificará 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 Pregoeiro procederá à abertura do envelope
contendo os documentos de habilitação apenas do licitânte que apresentou a melhorpropostâ, para verificaçâo
do atendimento das condições fixadas no edital;

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

8.14 - Nas situaçôes previstas nos subitens 9.9,9.11e 9.13, o Pregoei.o poderá negociar diretamente com o
proponente para que seia obtido preço melhor;

8.15 - Verificado o atendimento das exigênciâs fixadas neste edital, será classificada a ordem dos licitantes
sendo declarado vencedor e adiudicatário aquele queocupar o primeiro lugar, sendo-lhe adjudicado o ob,eto do
certame;

8.16 - O Pregoeiro manterá em seu poder os enyelopes dos demais licitantes contendo os "Documentos de
Habilitação", durante prazo de validade das propostâs (60 dias a contar da apresentaçâo no certame), Após as

empresâs poderão retirá{os no prazo de 30 (trinta} dias, sob penade inutilização dos mesmos. 0s licitantes que

não se habilitarem para ofertar lances verbais poderão, ao encerramento dâ sessão, desde que não haia
manifestação de interposição de recurso administrativo, retirar seus respectivos envelopes;

8.17 - Da Sessâo Pública será lavrada ata circunstanciada, sendo esta assinada pelo Pregoeiro e por todos os

licitantes presentes.

9, - DO RBGTsÍf,ÚI DE PnEça,§
9.1 - O Sistema de Registro de Preços é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos
à prestação de serviços e/ou aquisiÉo de bens, para contratações futuras da ÂdministraÉo Pública;
9.2 - a Atá de Registro de Preços é um documento únculativo, obrigacional, com as condições de comp.omisso
para a futura contratação, inclusive com preços, especificações técnicas, íoroecedores e órgãos participante§,
conforme as disposiçôes contidas neste instrumento convocatóao e nâs respectivas propostas aduzidas;
9.3 - órgão cerenciador é todo órgão ou entidade da Adminisüação Pública responsável pela condução do
coniunto de procedimentos do presente ceftame licitatório, bem como, pelo gerenciamento da futura Ata de
Registro de Preços;
9.4 - órçáo Participante é todo órgão ou entidade da AdministraÉo Pública que participa do procedimento
licitatório para Registro de Preços, bem como integrante da futura Ata de Registro de Preços;
9.5 - o Órgão Gerenciador do presente Registro de Preços será a Câmara Municipal de São Bernardo, através da
Secretaria Municipal de Administração e setor de Compras da Câmara Municipal.
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9.6 - o presente Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses a contarda data de assinâtura epublicação
da respectiya Ata de Registro de Preços;
9.7 - a existência de Registro de Preços não obriga aAdministração a firmar as contratações que deles poderão
advir, facultando-se a realização de procedimento especíÍico para a aquisição pretendida sendo assegurado ao
beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições;
9.8 - este Registro de Preços, durante suavigência poderá ser utilizado por qualquer órgão da Administração
Pública Estadual, Federal e Municipal, independentemente da condição de órgão participante do presente
certame licitatóriq mediante préúa consulta ao órgão gerenciador. O quantitativo decorrente das adesões à ata
de registro de preços nâo poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata
de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos paÉicipantes, independentemente do número
de órgãos não participantes que, desde que devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das
exigências da legislação vigente;
9.9 - homologado o resultado da licitaçâo, a Gerênciade Contratos da Câmara Municipal, respeitâda a ordem de
classificação e a quantidade de fornecedores a serem registIadog convocará os particulares para assinatura da
Ata de Registro de Preçot no prazo de 05 [cinco) dias útei§, a qual se constitui em compromisso formal de
fornecimento nas condiçôes estabelecidas, observados os requisitos de publicidade e economicidade;
9.10 - a Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposiçôes contidas no art 65, da Lei
a.666/93.

10 - DO IULGAMENTO DAS PROPO§T/IS

10.1 - Estâ licitação é do tipo MENOR PREçO, em estrita obsewância do disposto no inciso V do arL 8" do
Decreto n' 3.555/2000;

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

10,3 - Será considerada mais vantajosa para a Administração e, consequentemente, classificada em primeiro
lugar, as propostas que, satisfazendo a todas as exigências e condições deste edital, apresente o preço máximo
aceiável pela Admilistração.

10.4 - Havendo absoluta igualdade de yalores entre duas ou mais propostas classificadas, após os lances verbais,
se for o caso, o Pregoeiro procederá ao desempate, através de sorteio, na forma do disposto no § 2e do arü8o 45
da Lei na 8.666/93;

10.5- Será assegurad4 como critério de desempate, preferência de co[tratâção para as microempresas - ME e

empresas de pequeno porte - EPP, nos seguintes termos:

10.5.1- entende-se por empate aquelas situaçóes em que as propostas apresentadas pelâs
microempresas e emprêsas de pequeno porte §eiam iguâis ou até 59'o [cinco por cento) superiores à
proposta mais bem classincada;

10.5,2- ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova

proposta no prax o máximo de 5 (cincoJ minutos após o encerramento dos lance§, §ob pena de preclusão;

b) não ocorrendo a contratação dâ microempresa ou empresa de pequeno poÍte, na forma da letra "a" deste

item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do §ubitem 12 51, na

ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
c) no câso de equivalência dos valores apresentados pela§ microempre§as e empresas de pequeno porte que §e

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-contrâtação nos termos previstos na letrâ "a" deste item, o objeto licitado será adjudicado

em favor da proposta originalmente vencedora do certame;
e) o disposto neste item §omente se aplicará quando a melhor oferta inicial nâo tiver sido apre§entada por

microempresa ou empresa de pequeno porte;

10.5.3- no caso de divergência entre ovalor numérico e o porextenso informado pelo licitânte, prevalecerá este

úlümo, e entre o valor unitário e o global se for o caso, prevalecerá ovalor unilário.

1 1 - DO DTREITO DÉ PErtçÂO

11.1 - No prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa

poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnâr este instrumênto convocatório, cu;a petição deverá
ser dirigida o Pregoeiro;
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11.1.1 - Çaberá o Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de ,18 [quarenta e oito] horas;

11.1.2 - acolhida a petição contra o ato convocatóriq será designada nova data para a realização do certâme:

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

11.3 - o{sJ recurso(s), que não terá (ão) efeito suspensivo, será (âo) dirigido (s) à autoridade superior,
Presidente da Câmara Municipal, por intermédio do Pregoeiro, o qual poderá reconsiderar sua decisão, em 5
(cinco) dias úteis ou, nesse período, encaminhá-lo (s) à autoridade superior, devidamente informado, para
apreciação e decisão, no mesmo pravo;

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

11.5 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente
homologará o resultado da licitaÉo, e autorizaÍá, respeitada a ordem de classificaÉo e a quantidade de
fornecedores.

11.6 - A falta de manifestação imediata e motivada do (s) licitante (s) na sessão importará a decadência do
direito de recurso e a adjudicaÉo do obieto da licitafro pelo Pregoeiro aovencedor;

12 - DO PÂGAMENTO

12.1 - o pagamento será efetuado nos termos do item "6. LIQUIDAÇAO E PAGAMENTO" do Anexo I - Termo de
Referência, anexo a este edital.
12.2 O pagamento será feito através da funcional programática do exercício de 2021.

13. DAS PENATIDADES

13.1 A licitante vencedora que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente Pregão ficará
sujeita às penalidades previstas no arL 7a daLei lO.52O/2002 bem como dos arts. 86 e 87 d,aLei ne.8.666/93.

13.2 - Â recusa do adiudicatário em atender qualquer convocação preústa neste instrumento convocaÚrio
suieitará o mesmo as penalidades, garantida préüa defesa em regularprocesso administrativo, a ser conduzido
pela área competente destâ câmara Municipal, a saber:
a) decadência do direito de participar do pregão em t€la;
b) outras penalidades na forma da Lei;

13.3 - O valor resultante da aplicâção da multa prevista será cobrado pela üa administraüv4 devendo ser
recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da datâ de recebimento da comunicação, ou, se

não âtendido, judicialment€, pelo rito e com os encargos da execução Íiscal, assegurado o contraditario e ampla

defesa;

13.4 - o ticitânte que ensejar o retardamento da execução da licitação, não mantiver a proposta comportar-se
de modo inidôneo, nzer declaração fâlsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citâção e da

ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Admini§tração, pelo prazo de 05 (cinco) anos,

enquanto perdurarem os mohvos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitâção perante a

própria autoridade que aplicou a penâlidade, e, se for o caso, descredenciado no Cadastro de fornecedores do

Municípioi

13.5 a não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará decadência do direito
à contrataçâo, sem prejuízo das sanções previstas acima, sendo facultado a Câmara Municipal convocar o§

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, pâra prestação do serviço ora licitado ou revogar a licitação.

13.6 Demais penalidades/sanções sujeitas para quem descumprir quaisquer condições ou exigências deste

edital e/ou seus anexos estâo disciplinadas no rtem q " DAS SANÇOES ', do Anexo I deste edital

14 - DÂS DTSPOSIçÕES F|I{AIS
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14.1 - Após a declaração do vencedor da licitâção, não havendo manifestação dos licitantes quanto à intenção
de interposição de recurso, o Pregoeiro adiudicará o objeto licitado, que posteriormente será submetido à
homologação pelo Presidente da Câmara Municipal de Sâo Bernardo/MA.;
14.1.1 - no caso de interposição de recurso(sl, após proferida a decisão quanto ao mesmo, a autoridade
incumbida da decisão adjudicará o obieto licitado;

14.2 - A Administração poderá revogar a ticitaÉo por razões de interesse público decorrente de fato
superveniente deüdamente comprovado, peúinente e sunciente para justificar tal condutâ, devendo anulá-la
por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e deyidamente
fundamentado, nos termos do artigo 18 do Decreto n'3.555/2000;

14.3 - Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o interessado que a tendo aceitado sem ob,eção,
venha, após julgamento desfavorável, apresentâr falhas ou irregularidades que o yiciem;

14.4 - A paúicipação nesta licitaÉo implica na aceitação plena e irrevogável das respectivas exigências e
condições, bem como na obrigatoúedade do recebimento da Nota de Compra e ou Nota de Empenho, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis;

14.5 - 0 Pregoeiro, em qualquer mornento, poderá promover diligências objetivando esclarecer ou
complementar a instrução do processo;

14.6 - Não serão considerados moüvos para desclassificação, simples omissões ou erros materiais na proposta
ou da documentação, desde que seiam irrelevantes e não prejudiquem o processamento da licitação e o
entendimento da proposta, e que não Íiram os direitos dos demais licitantes'

14.7 - As normas disciplinadoras desta licitação serâo sempre interpretadas em favor da ampliação da disputá
entle os interessados, desde que não comprometâm o interesse da Adm inistração, a finalidade e a segurança do
fornecimento dos materiais;

14.8 - na hipótese de ocorrer lapso do licitante e o mesmo colocar a declaração de atendimento aos requisitos
de habilitação, bem como qualquer ouko documento pertinente à proposta de preços dentro do envelope de
habilitação, ou úce versa o respectivo envelope será entregue ao representante do licitante que estará
autorizado a abri'lo e reürá-la, Lacrando-o em seguida, uma vez que citado documento se encontra no recinto.

14.9 - 0 adjudicatiirio obriga-se a aceitâr, nas mesmas condiçôes da proposta, os acréscimos ou supressões do
valor inicial atualizado do obieto da presente licitação, nos termos do arL 65, § 14, da Lei n" 8.666/93;

14.10 - Os casos omissos nesta licitaÉo serão resolvidos pelo PreSoeiro, que se baseará na§ disposições
contidas nas legislações citadâs no preâmbulo deste edital;

14.11 - Os autos do respectiyo processo administrativo que originou este edital estão com vista franqueada aos

interessados na licitação;
14.12 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no acim4 implicará decadência do direito à

contratação, sem preiuízo das sançôes preüstâs no item 15 acima, sendo facultado aAdministração convocar os

licitantes remanescentes, na ordem de classiÍicaÉo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitaçâo.

14.13 - O extrato de aúso desta licitação estará publicado no Diário oficial do Estâdo do MA

Informações adicionais poderão ser prestadas pelo Pregoeiro na sala da Comissão Permanente

de Licitãção nos horários de funcionamento da Câmara Municipal de segunda a sextâ-feira das 08:30 às 12r00

horas.

DOS ANEXOS

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

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II - Formulário Padrão de Propostas de Preç6;
ANEXO Ill - Modelo de Carta de Credenciamento;
ANEXo lV - Modelo de Declaração (Empregador Pessoa Jurídica);
ANEXO V - Modelo de DeclaraÉo para ME e EPP

ANEXO VI - Modelo de Declaração que cumpre pleramente requisitos de habilitação;
ANEXO VII - Minuta da ATA de Registro de Preço
ANEXo Vlll- Minuta de Contrato.
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São Bernardo - MA, 10 defevereiro de 2021.

+*
N TEIXEIRA COSTA
Pregoeiro

João Batista de Lima Costa

Presidente da Câmara Municipal

',urf^
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TERMo DE REFERÊNCIA

1. DO OB|ETO

1.1. O presente Pregão Presencial SRP 001/2021- tem como obieto O Registro de Preço para contratação de
empresa para fornecimento de Links dedicados de Internet, detentora de outorgâ da ANATEL, para prestação
de serviços continuados de comunicaÉo de dados, destinados ao atendimento das secretarias.

2. MortvAçÂo

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

3. PU D MEÍÍ^çIO I^BGÁL E IIOI,ÁUDADE l"rctTÁrrÓru

3.1. A contrataÉo, obieto deste Termo de Referência, deverá ocorrer por intermédio de Pregão, cujo tipo
presencial será devidamente iustiÍicado pelo Pregoeiro designado para o certame. Ademais tem amparo legal,
integralmente, nas Leis Federais ne 10.520/2002 e na 8.666/ 1993, Lei Complementar ne 123/2006 e demais
legislações aplicáveis a este evento e nas condições e exigências descritâs no Edital e nas demais prescrições
legais aplicáveis as assunto.

4, DEscRrçÃo Dos PRoDUToS:
4.1. PLÁNILHAS ORçÂMENTARIAS:

26.400.00

DÁs oBRIGAçÕES DA CoNTRÂTÁDÂ:
a) A C0NTRATADA deverá fornecer o material conforme a demanda do CONTRATANTE, com as especificações
do contrato, mediante ordem de Fornecimento;
b) Responsabilizar-se pela entrega do material no prazo determinado;
c) Realizar os serviços de impressão com material de primeira qualidade;
d) Executar a entrega à medidaque forem solicitados pela CoNTRATANTE;
e) Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CONTRÂTANTE, atendendo prontâmente a

todas as reclamações;

oBRIGAçÔES DÁ CoNTRATNTE:
a) Efetuar o pagamento à empresa de acordo com o prazo e forma estabelecidos no Edital.
b) Atestâr a inexistência de falhas e imperfeições Ilo material fornecido.

D^ DorAçÃo oRçAMENTÁRta
As despesas com a execuÉo deste contrato correrão, no exeÍcÍcio de 2021/2020

01.o37.OO2O.21O7.OOOO - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA
339039 000- outros serviços de terc.eiÍos pessoajurídica

5. PRAZO, FORITÂ E lÍ)CÁL DE ET{TREGÁ
5,1.0s serviços serão requisitados de forma pârcelada, de acordo com as necessidades da CoNTRATANTE e

deverão ser fornecidos diariamente durante os 7 dias semaisi

ITf M DESCRIÇAO VLR
UNIT

VLR TOTAL
X 12 MESES

I PrestâÇão de serviÇos de linkes de internet. Mb 90,25 54. t 50,00

2

Serviços de Assistência tecnica paÍa
manutençâo corretiva em equipamentos de
informática e na rede computadores e da rede

de intemel

UND 0i

2.200,00
RS: 80,550,00

5.2. Os serviços serão prestado enquâhto durar o contrato-

UND I QUANT
I

50
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5.3Á Fiscalização e aceitação do objeto será do órgfio responsável pelos atos de controle e administração do
contxato deco[ente do processo de licitação, através de servidores da Unidade Administraüva em questâo,
mediante Portada

5,6, Só serão aceitos os serviços que esüverem de acordo com as especificações exigidas, estândo suâ aceitação
condicionada à devida Rscalização dos agentes competentes. Não serão aceitos serviços cuios preços unitiirios
excedam o valor médio de mercado.

5.7. O recebimento se efetivará nos seguintes termos

5.7.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificaçâo da conformidade dos serviços com a especificação;

6. DO PÂGAMENTO
6.1. Os pagamentos devidos serão conforme requisição e serviços devidamente prestados.

6.2. A CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do objeto e quantidade
discriminada e acompanhada da requisiÉo dos mesmo&

6.3. O Pagamento somente será efeüvado depois de verincada a regularidade fiscal da empresa, ficando a
CONTRÁTADA, ciente de que as certidôes apresentadas no ato da contratação deverão ser renovadas oo prazo
de seus vencimentos.

6,4Á CONTRÁTANTE se obriga a efetlar o pagamento nas condiçôes estabelecidas;

6.5, O pagamento será realizado mediante emissão de nota fiscal, em até 30 (trinta) dias após a efetiva prestação
dos serviços;

6,6. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pâgamento será contado a partir
de sua reapresentaÉo, desde que devidamente regularizados;

6.5. No caso de aplicação de alguma multa o pagamento ficará sobrestado até a integrâl quitação da mesma. A
CONTRÁTANTE poderá se assim enteflder, descontâr o valor de multas por ventura aplicadas, em quaisquer
pagamentos que realizar à CONTRATADA

7, VIGÊNCIA DÁ CoNTRATAÇAO
7.1. O Prazo de Vigência será de 12 meses a contar de sua publicação

8. PROCEI»ltBrtI)§ DE Fr§rC LtZ çJtO I GBRB{GUIBI{TO
B.l, Os itens deste TERMO DE REFERÊNCIÂ, a serem contratados após regular procedimento licitatório, serão

objeto de acompanhamento, conEole, fiscalização e avaliaçâo por servidor

8.2. Os atos previstos no item anterior serão exercidos no interesse da adminisBação 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 reieitar no todo ou em parte o objeto do CONTRATO, se em

desacordo com as especiÍicâções e as cláusulas contratuais;

8.4, Quaisquer exigências da Íiscalização inerentes ao objeto do C0NTRÂTO deverão ser prontamente atendidas
pela CONTRÁTADA sem ônus para a CONTRÁTANTE.

9. DÂ§ INFR ço§EDâSSI çÕ8S rDf,r rSTn flYrs
9.1. A disciplina das infrações e sânçôes administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é

aquela prevista no Edital.
10. DorAÇÃo oRçAMENTARIA
10.2. Âs despesas ocorrerão por contá da seguinte DotaÉo Orçamentária:

João Batista de Lima Costa
Presidente da Câmara

São Bernardo(MAJ, 10 de fevereiro de 2021
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ÁNEXO II (PAPEL TIMBRÁDO DA EMPRESÁ)

PROP0STAS DE PREÇ0S Licitação ns. 001/2021
Modalidade: Pregão - Tipo: Menor Preço por ltem
Consumidor: Câmara Municipal de São Bernardo-MA
Licitante
CNPI:
Telefone _ Fax
E-mail
Endereço
Cidade: _Estado_CEP:_

DEscRrçÃo Dos rrENs

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
oÍonostá dê dias, com
pagamento através do Banco _ Ágencia nq

_ C/C nP 

- 

na Cidade de
Cidade-UF,

de de 2O2l

legal

Valor Total da Proposta: R$ _(valor por
extenso). Prazo de Entrega:_ Nome
por extenso do representante

RG na

P- CPF/MF:
CARIMBO E ASSINATURA DOnq

REPRESENTANTE LECAL DA EMPRESA.
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/SSP- CPF ne

ANEXO III

MINUTA DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

(PAPEL TIMBRÁDO DA EMPRESAJ

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃo BERNARD0.MA
REF. EDITAL DE LTCITAÇÃ0 PUBLICA

M0DALIDADE DE PREGÃO Ns. OO1/2021

- TIPO MENOR PREÇO POR ITEM,

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

- 

portador(a) do R.G nq

a nos representar junto a CÂt.tene UUxlclPAL DE SÃO

BERNARDO, a fim de participar dos trabalhos de aberurra das Propostâs e Documentos Complementares de
HabilitaÉo para o Pregão Presencial Ne. -_------12021, marcado para o dia 

-/-------J2021, 
às 15:oohora§, o(a]

qual t€m amplos poderes para representar a empresa outorgante, formular ofertas e lances verbais, negociar
preços, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos e praticar todos
os demais atos pertinentes ao certâme. Local, _/J_ Xsinatura do representante legal sob carimbo RG:

CPFr CNPJ/MF da empresa

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

Assinatura do Representânte Legal sob carimbo
RGr

CPFlMF
CNPJ/MF da empresa
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARÂÇÃO (Empregador Pessoa JurÍdica) (papel timbrado da empresa)

A CÂMARA MUNrctpAL DE sÃo BERNARDo-MA

Ref. Edital de Licitação na Modalidade Pregão

Ne. 001/2021 - Tipo menor preço por item.

DEcLÂRÂçÃo

Município/Estado por intermédio de seu representante legal o (al Sr.(aJ

.- portador da Carteira de ldenüdade nq

inscrita no CNPJ ne

sediada na ns 
- 

Bairro 

- 

CEP _

P-e
do CPF nq abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de
Pregâo Presencial np.001/2021, DECLÁRÁ, sob as penas da Lei, que

- Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da habilitação;

- Não possui em seu quadro de pessoal empregados com menos de 1B (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz,
a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso )«Xlll do arL 7e da Constituiçâo Federal e Inciso V, ArL 27
da Lei 8666/93, com relação determinada pela Lei nc. 9.854/1999.

- Não possui em seu quadro de pessoâl servidor público do Poder Executivo Municipal/Estadual exercendo
funções técnicas, comerciais, de gerencia, administração ou tomada de decisâo, (inciso III, do arL 9q da Lei
a666/93 e inciso X, da Lei Complementar ns. 04/90), inexistência de fato supeweniente impeditivo de
hâbilitação, na forma do § 2", art 32, da Lei ns. 8666/93;

obs.: No caso de micro-empresa e empresa de pequeno port€ que, nos termos da LC 123/2006, possuir alSuma

restrição na documentaçâo referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva na
§upracitada declaração.

Local e data

Assinatura do Representante Legal sob carimbo
RG:

CPF/MF
CNPJ/MF da empresa
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ANEXO V
REQUERIMENTO DE BENIFIclo Do TRATAMENTo DIFERENcIADo E DECLARAÇÃo PARA MIcROEMPRESAS E

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

[Lei Complementar 123 /2006.)

ErL 

- 

portador (al da Carteira de Identidade R. G. ne

docPF/MFn9.-representantedaempresa-CNPJ/MFne.
solicitamos na condição de MICRoEMPRESAS/EMPRESA DE PEQUEN0 PoRTE, quando

da sua participação na licitação, modalidade de Pregão Presencial na -----112027, seja dado o hatamento
diferenciado concedido a essas empresas com base nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar ns. 123/2006.

Declaramos ainda. oue não existe qualouer inrpedimento entre os previstos nos incisos do § 4e do artigo
3q da Lei Complementar Federal nq. 123 /2006.

Como prova da referida condição, apresentamos em documerto anexo, CERTIDÃO emitida pela lunta
comercial para comprovaçáo da condiÉo de Microempresa ou empresa de Pequeno Port

2021.

Assinatura do representante legal sob carimbo
RG:

CPF/MF
CNPI/MF da empresa

de
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ANEXO VI

(MODELO DE DECLARAçAO DANDO CIENCIA DE QUE-CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE
HABILITAçAO}

Declaramos em atendimento ao previsto no Edital de Pregão ne, J2iZL, q\e cumprimos plenamente
os requisitos de habilitação exigidos para participação no presente certâme.

Local e data

Ássinatura e Carimbo Representante Legal
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NEXO VII

MINUTÂ DA ATÂ DE REGISTRO DE PREçOSN9, -.-..J2027

PREGÃo PRESENCIAT 5pp 1e. J2021

PROCESSO ADMINTS'1'p111yg Ne. _"-_r/2021

VALIDADE: 12 (doze) mesescontados a partir da data de sua pulrlicaÉo no Diário Oncial do Estado do
Irlârânhão.

Pelo presente instrumento, A Câmara de São Berrardo, Estado do Maranhâo, com sede
administrativa, na Câmara Municipal, localizada na Rua Cônego Nestor ne 215 - Centro - São Bemardo-Ma,
inscrito no CNPJ sob o ne.07.629.52O/OO01,07, representado neste ato pelos gestores: responsável _
RESoLVE, registrar os preços da empresa inscrita no CNPÍ sob o ns com
sede na CEPI 

- 

cidade representada pelo
nas quantidades estimadas na secçâo quatro desta Ata de Registro de Preços, de

acordo com a clãssiÍicaÉo por elas alcançada por item, atendendo as condições previstas no instrumento
convocatório e a§ constantes desta Âta de Regisko de Preçot sujeitando-se as paúes às normas constantes da
Lei ne. 8.666/93, Lei ne.70.52O /2OOZ, Lei Complementar nq. 123/2006 e suas alterações, e em conformidade
com as disposições a seguir:

1. DO OBIETO

1.1 - A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para futura e êventual fornecimento de de Links
dedicados de Internet, detentorâ de outorga da ANATEL, para prestação de serviços continuados de
comunicação de dados, para atender a Câmara de São Bernardo - MA, con[orme condições e especificaçóes
constantes nesta Âta" no Editale seus arexos.

1.1.1 - Este instrumento não obriga aos ÓnCÃOS/EUTIOADES a Íirmarem contrataçôes nas quantidades
estimadas, podendo ocorrer licitações especificas para aquisiÉo do[s], obedecidas a legislação petinente,
sendo assegurada ao detentor do registro a prefeÉncia de fornecimento, em igualdade de condições.

2. ADEsÃo DE o&GÃos NÃo PARTT0IPANTES

2.1 - A Âta de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
Administração inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de órgãos públicos, estatais ou ainda de
regime próprio que não tenha participado do certame licitatório mediante previaconsulta 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
os possíveis fornecedores e respectivos preços a s€rem praticâdoq obedecida a ordem de classificação.

2.3 - Cabetá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados
em Ata, desde que o fornecimento não preiudique as obrigações anteriormente assumidâs.

2.4 - As aquisiçóes ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por entidade, a 50%
(cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Âtá de Registro de Preços durante sua ügência, e ainda
o quantitativo decorrente das adesôes à ata de registro de preços não podeÉ exceder, na totalidade, ao dobro
do quantitativo de cada item regiskado na atâ de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que, desde que deüdamente
comprovada a vantâgem e o cumprimento das exigências da legislação vigente

3, DA GERÊNCA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 - O gerenciamento deste instrumento caberá a Câmara Municipal de São Bernardo - MA.
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3.2 - A Presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Íornal Oficial do
Estâdo/MA

4. DO CONTRATO

QTDE DESCRIÇÃo
DO ITEM

EMPRESA UN MARCA VALOR
UNITÁRIo

5. DA ENTREGA

5.1 - 0s itens regisEados deverão ser exeqrtados conforme termo de reÍerencia do Edital de forma íracionada
(se necessário) e conforme forem solicitados pelo setor competente.

5.2 - O prazo máximo para entrega será diário conforme solicitação e pedido efetuado pelo departâmento de
compras da Câmara Municipal de São Bernardo - MÁ"

6, DAs oBNcA@Es DA 0o,NTBATADA

6.1 - Executar o fornecimento dentro dos padrôes estabelecidos pela Câmara Municipal, de acordo com as
especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das
condições estábelecidas.

6.3 - Promover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

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

6.5 - Comunicar imediatamente a Câmara MuDicipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e

outrasiulgadas necessárias para o recebimento de correspondência;

6,6 - respeitâr e fazer cumprir a legislação de segurança e AdministraÉo no trabalho, preüstâ§ na§ normas
regulamentadoras pertinent€s;

6.7 - Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obriSou, cabendolhe, integralmente, os ônus
decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Câmara;

6.8 - Indenizar terceiros e/ou à própria Câmara em caso de ausência ou omissão de íiscalização de sua parte,
pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas
preventivas, com nel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentesj

6.9 - A contratada ncará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou supressões
que se Íizerem necessáÍias, até o limitÊ de 25Vo (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do objeto
adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acrrdo entre as partes;

6.10 - Fornecer os produtos, conforme estipulado nest€ edital e de acordo com a proposta apresentada;

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

4.1 - O preço a quantidade e a especificação dos seryiço§/produtos registrados nesta Ata encontram-se
indicâdos na tabela abaixo:

VALOR
TOTAL

6.2 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Câmara Municipal, cujas reclamaçôes se obrigam a
atender prontámente, b€m como dar ciência mediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que
verificar quando da execução dos atos de sua responsabilidade;
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7. DAs 0BNGAçÓE, DA O0NTRATANTE

7.1 - Convocar a licitante yencedora para a retirada da Ordem de Fornecimento dos itens registrados;

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

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

7.4 - Notificar por escrito, à empresa contratad4 toda e qualquer irregularidade constatada du.ante o
recebimento do objeto;

7.5 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação e
qualquer obrigaçâo. Esse fato não serágerador dedireito a reaiustamento de preços ou a atualização monetáriaj

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

7.7 - Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo contratado

8, DO PACA]úENTO

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

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

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

8.5 - O Contratante não efetuarápagamento de ütulo 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 vâlores para outras praças serão de
responsabilidades do Contratado.

9, DO REATUSTAMENTO DE PREçOS

9.1 - 0s preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a

revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico Íinanceira inicial deste instrumento a partir de

determinação municipal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

9.2 - Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado,
mantendo-se a diferença percentual apurada ent[e o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente
no mercado à época do registro;

9.3 - caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Câmara solicitará ao fornecedor,
mediante correspondência, reduÉo do preço registrado, de forma a adequá-la.

9,4 - Fracassada â negociaçâo com o primeiro colo€ado a Câmara poderá rescindir esta Ata e convocar, nos

termos da legislação vigente, e pelo preço da primeira, as demais empresas com preços registrados, cabendo
rescisão dêsta atâ de registro de preços e nova licitaÉo em caso de fraca§§o na negociação.

9.5 - Será considerado compatÍveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à

média daqueles apurados pela Câmara

70. DO CANCEUNíENTO DA ATA DE REGISTRO DE PBEçOS

8.3 - Caso constatâdo alguma irregularidade nas notâs fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor,
para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado
após a reapresentação das notas fiscais/faturâs.
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10 1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações;

a) Quando o fornecedor não cumprir com as obrigações constantes no Edital e nessa Ata de Registro de preços;

b) Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de
Preçot nas hipóteses previstas nos incisos t a Xtt, XVtt e Xvllt do arl 78 da Lei 8.666/93;

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

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

e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e rustificadas;

f) descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou sétima-

10.2 - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência a qual
será juntada âo processo administrativo da presente Ata.

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

10.4 - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços regishados poderá não ser aceita pela Câmara,
facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades preüstas no Edital.

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

10.6 - Caso a Câmara não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Atô a seu exclusivo critério, poderá
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, ate que o Fornecedor cumpra integralmente a
condição contrâtual infringida

al Por decurso de prazo de validade;

11.1 - Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despe§a§, tais como: custos diretos
e indiretos, tributos incidentes, taxâ de administraÉo, serviçot encargos sociais, trabalhistas, seguros, fretes,
lucro e outros necessários ao cumprimento integral do obieto desta Ata de Registros de Preços.

12. DAS PENALIDADES

12.1 - O descumprimento iniustificado das obrigaçóes assumidas nos termos deste edital, suieita à contratada a

multas, consoante o caput e §§ do art 86 daLeiA.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na
forma seguinte:

âl atraso até 05 (cinco) dias, multa de 02(% (dois porcentol;

bl a partir do 6a (sextoJ até o limite do 10e (décimo) dia, multa de 0496 (quatro por centol, caracterizando-se a
inexecução totál da obrigação a partir do 11e (décimo primeiro) dia de atraso.

12.2 - Sem preiuízo das sanções cominadas no aÉ 87,1. Ill e lV, daLeiA.666/93, pela inexecuçâo total ou parcial
do objeto adjudicadq o Município de São Bernardo, através da Secretaria Municipal de Administração poderá,
garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado;

12.3 - Se a adiudicaária reqNar-se a retirar a nota de empenho iniustificadamente ou se não apresentar
situação regular no ato da feitura da mesm4 garantida prévia e ampla defesa, sujeitar-se-á as seguintes
penalidades:

10.7 - A Ata de Registro de Preços será cancelada automaticamente nas seguintes hipóteses:
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12.3.1. Multa de até 10oó (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de cortratar com o MunicÍpio de São

Bernardo, por prazo de aÉ 02 (dois) anot e,

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

12.4 - A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentâr documentação falsa exigida
para o certame, enseiar o retardamento da execução de seu obieto, não mantiver a proposta, falhar ou ftaudar
na execução do contrato, comportar se de modo inidôneo ou cometer fraude nscal, garantida prévia e ampla
defesa, ficará impedida de licitar e conüatar com o MunicÍpio pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, o
Município de São Bernardo solicitaráo seu descredenciamento do Cadastro deFornecedores do Estado por igual
perÍodo, sem prejuízo da açâo penal correspondente na forma da lei;

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

12.6 - As multâs previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou
preiuízos que seu ato punível venha causar ao Município de São Bernardo.

12.7 - Se a Contratada nâo proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
intimação por parte da Secretaria Municipal de Âdministração e Planeiamento, o respectivo valor será
descontado dos créditos que esta possuir com a Secretaria Municipal de Administração, e, se estes não forem
suficientes, o valor que sobeiar será encaminhado para inscrição em Diüda Ativa e execuÉo pela Procuradoria
Geral do MunicÍpio;

12.8 - Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da
intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhála devidamente
informada para a apreciação e decisão superior, denb'o do mesmo prazo.

73, DOS ILICITOS PENAIS

13.1 - As infrações penais tipificadas M Lei 8.666/93 serão obieto de processo iudicial da forma legalmente
prevista, sem prejuÍzo das demais cominações âplicáveis.

14 DOS RECURSIO§ ORç,AITENTÁNOS

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

conta de dotação orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam vira aderir a presente Ata, ás quais

serão elencadas em momento oportuno:

1s. DAS DTSP]OSTçõES nuetS

15.1 - As partês ficam, ainda, adstritas às seguintes disposiçóes:

I - Todas as alteraçôes que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lawatura de t€rmo
aditivo â presente Ata de RegisEo de Preços.

ll - vinculam-se a esta Áta para Í'ins de aralise técnica,jurídica e deci§ão superioro Edital de Pregão na 

-/2021e seus anexos e âs propostas das licitantes classificadas

tll - É vedado caucionar ou uülizar o contlato decorrente do presente registro para qualquer operação

financeira, sem previa e expressa autorização da câmara.

16. DO FORO



rtl
ESTADO DO MARANHÃO

cÂr"íeRA MUNTCPAL or sÃo arnNmoo
CNPJ : 07.629.520/0001-07

Rua Cônego Nestor no 215 - Centro, CEP: 65.550
sÃo ernruRnoo/rqe

16.1 - As partes contratanês elegem o Foro da Comarcâ de São Bernardo, Estado do Maranhão, como
competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não
puderem ser resolüdos pelaúa adminishativa, renunciando a qualquer ouEo, por mais priúlegiado que seja-

16.2 - e por estarem de acordo, as partes firmam apresenteAta, em 03 (três) üas de igual teor e forma para um
só efeito legal, ficando umâ üa arquivada da sede da CONTRATANTE, na forma do ArL 60 daLei8.666l93.

São Bernardo-MÀ _ de_ de 2021.

MUNIcÍPIo DE sÃo BERNARDo

Presidente da Câmara:

EMPRESA

Sócio/Proprietário

PREGOEIRO

EQUIPE DE APOIO

TESTEMUNHÂS:

CPF: CPF
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CNPI: 07.629.520/0001-07
Rua Cônego Nesjor no 215 - Centro, CEP: 65.550

SAO BERNARDO/MA

PROCESSO ADMtNtSTRÁTM Ne ------------ CPL- CMSE/MÂ
Contrato ne ----------------- CPL- CMSB/MÂ
ÂTÂ DE REGISTRO DE PREÇO:

CONTRÂTO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, A
o{MARA MUNlctpÁL DE sÂo BERNARDo/MÂ E Do
OUTRO UIDO A EMPRESA; ---------------

A CÂMARA MUNICIPÂI DE SÃO BERNÂRDO, Pessoa luídica de Direito Público Interno,
inscrita no CNPJ ns 07.629-520/0001-07 ,com sede na Rua Cônego NestoÍ ne 215 - Centro, SÂO BERNARDO - MÀ
doravante denominada COI{TRATAI{fi, neste ato, representada por, ----------------------, residente e
domiciliado na cidade de -, no uso de suas atribuiçõ€s legais que lhe confere poderes para
celebrar com a empresa: -------------------------..---; Inscrita no CNPJ: ----..-----------, estábelecida ----*-.'
--'--'-----------------, neste ato representada pelo RC: ----------------------------- CPF: ---------

residente e domiciliado na Rua dorâvânte denominrdâ
CONTRÁTADÀ têm entre si justo e pactuado, nos termos contidos na proposta objeto do PP np --------'----'------, e
PROCESSO ADMINISTRÂTIVO N9 ..---- e da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 

-que 
se regerá

pela Lei n.e 8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes:

cúusuLÂ. PRIMEIRA - Do OBIETo o presente CoNTRÁTo tem por base leSal o PROCESSo ADMIÍ{ISTRÁTM
Ne ----------------------- - CPL-CMSB,tendo porobieto ------------.lntegram o presente contrato,
independentemente de transcrição, o Editâl seus anexos e a Propostá da Contratada Conforme preceituar o artigo
55 inciso XI de vinculação ao edital de licitação ou termo que a dispensou ou inexigiu, a proposta do licitante
vencedor.

cúusuLA sEcuNDA - Do vALoR
o Valor global pelos serviços do objeto contratual é de : ----------- (
-), que inclui os tributos, encargos, frete ou despesas de qualquer natureza que incidam sobre o objeto do contrato.

CúUSULA TERCEIRÁ. Dos RECURSOS FINANCEÍROS
Dos TER"tlos DE REFERÊNCn: As despesas decorrentes da contratação da presente licitação

correrão por conta de Recursos:

cúsuLA eUARTA - Dos ÁcRÉsrMos E supREssôEs
A CONTRÂTADÂ fica obrigada â aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressôes que se

fizerem necessários no fornecimentodos materiais, objeto destecontrato, até 250/6 [vinte ecincoJ porcento dovalor
inicial atualizado do contrato, em observância ao art 65 § 1o daLei8.666/93.

cúusuLA euINTA . Do pRÂzo DE vtcÊNctA
O presente contrato entrará em ügor na datã de sua assinatura e findar-se-á no dia ----- /-"* /-----, podendo

ser prorrogado, após manifestâção das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo, conforme artigo 57, inciso l, da

Lei ns 8.666/93, e suas alteraçôes.

cúusurÁ sExrA - DA FtscÁrtzAçÃo
A fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela Secretaria de --------------------.-- que poderá

a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização da faltâ do fornecimento observando, bem como
propor a aplicação das penalidades previstas deste instrumento.

CúUSUUI SÉTIMÂ. DO PÂGÂMENTO
O pagamento será efetuado após apresentação da Nota fiscal correspondente aos produtos adquiridos iá a Nota
Fiscal deve esú deyidamente atestada pelo Setor competente e será efetivado no prazo de até 30 (trinta) dias

contados da data do atesto.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os patamentos, serão credltados em nome da CONTRATÂDÁ, mediante transferência
bancaria em conta corrente da CONTRÁTÁDÁ do Banco --------------, Agência """-'""- Conta corrente "'
-----------, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas ne§te Contrato.
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SAO BERNARDO/MA

PAnÁGRÂFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentação fiscal será motivo de correção por
parte da CONTRATADA e haverá em decorrênciA suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja
definitivementê senâdô.

PARÁGRÁFO TERCEIRO - Â cada pagamento realizado, a CONTRÁTADÁ deverá comprovar sua regularizaçâo
fiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garanha por Tempo de Serviço - FGTS. TaI comprovação será feita
mediante apresentação de Certidão negativa de debito - CND, Bem como, manter conforme artigo 55 inciso XIll da
obrigação da contratada de manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por
eles assumidas, todas as condições de habilitaÉo e qualincâção exigidas na licitaÉo.

PAtuíGRÁFO QUARTO - A CONTRÂTANTE não pagará iuros de mora por atraso no pagamento, cobrado através
de documentos não hábil, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou descumprimento de
condições contrárias.

cúusut a ortlvl - no nrqusrr
0 valor do presente Contrato só poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigência se houver aumento
autorizado pelo governo Federal.

cúusulA NoNÂ - DAs oBRrcAcÕEs nÁ CoNTRÁTÁNTF
Â CONTRÁTANTE obrigar-se-á:

â) Acompenhar e fiscalizar a execuÉo do contÍato;
b) Designar um servidor da Secretaria Municipal de Administração que sêrá responsável pelo
acompanhamento e fisc2lizaÉo da execução do objeto do presente contrato. Ao servidor
designado, compete enue outras obrigaçôes, verificar a qualidade, inüolabilidâde das
embalagent estâdo de consewação evalidade dos produtos, anotardo em registro próprio todas
as ocorrências relacionadas a execuÉo do contrato determinando o que for necessário a
regularização das faltas ou defeitos observados;
c) Fornecer a qualquer tempo e com o Máximo de presteza, mediante solicitação escrita da
CONTRÂTÂDA, informações adicionai§, para dirimir duüdas e orienta-la em todos os casos
omissos;
d) As decisões e proúdencias que ultrapassarem as competências, do representante deverão
ser solicitadas, a seus superiores em t€mpo hábil pâra adoção das medidâs convenientes;
e) Receber o obieto do conhato na forma do ârL 73, inciso tl, alÍneas a e b da Let8.666/93.

cúusuÍ A pÉcÍMA - DÁs oaRÍcÂcÕEs nA coNTRÁTÁÍrA
0 presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferênci4 no todo ou em parte.
Â CONTRÁTÁDA obrigar-se-á a;

a) Entregar os serviços objeto deste contrato mediante emissâo de Nota de Empenho ou Ordem
de seryiços e cronograma de entrega fornecido pela secretaía Municipal de Administração, em
est ta 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 prestar esclarecimento§ neces§ários ao

servidor designado para acompanhar e nscalizâr a execução do fornecimento, e a secretaria
Municipal deAdministração, quando solicitado;
d) Observar o horário do expedient€ administrativo, compreendido eltre 08:00h as 12r00 como
sendo o horário administrativo para tratar sobre o çontrato e serviço§, de §egunda a §exta-feira;
e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e cordições do presente contrato e de seus

documentos integrantes, com obseryância dos requisitos, bem como da legislação em vigor para
perfeita execução do contrato;
0 Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao obieto do contrato respondendo
pelos encargos trabalhistas, previdenciários, e comerciais resultante§ da execução do contrato e

ouüos correspondentes;
g) Responder pelos danos causados diretamente a admi[istração ou a terceiros, decorrente§ de
sua culpa ou dolo na execução do co[trato não excluindoou reduzindo essa responsabilidade em

face da fiscalização ou acompanhamento efetuado pela Secretâria Municipal de Administraçãoj
h) Reparar, corrigir ousubstituir, as suas expensas, no total ou em parte, o obieto deste contrato
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreçôes resultântes da execução.

cLÁsuLA DÉctMA PRIMEIRÂ - DAs pE ÂLIDADES
O descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTRATÁDA de qualquer das obrigações ora estabelecidas,
sujeitará a CONTRATADA as sançôes previstas na Lei Federal ns 8.666/93, aplicando nos artigos B1 a BB.
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PARiíGRÁFO PRTMERO - O atraso iniu§tiÍicado no cumprimento do obieto deste Contrato sujeitará a
CONTRATADA, à multa de mora coüespondentg a O,3o/o (três centesimos por cento) ao dia, sobre o valor do
fo.necimento, até o limite de 10% (dez por cento).

PAR{GRÁFO SEGUNDO - Álém da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá, garantida a
prévia defes4 aplicarà CONTRATADÀ na hipótese de inexecução totalou parcial do Contrato, as seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor do Contrato;
c) Suspensão temporária de participaçâo em licitaÉo e impedimento de contratar com a
administraçâo, por prazo não superior a 02 (dois) anosj
dJ DeclaraÉo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniçào.
e) Ás sançôes previstas nas alíneas "a", "c" e "d" podendo ser âplicadas coniuntamente com
a prevista na âlínea'1",

pnnÁCUpO fnnCEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feitacomunicação escrita à CONTRATADA
e publicada no jornal Oficial do Municipio, Estado ou DOU, constando o fundamento legal, excluídas os casos de
aplicação das penalidades de advertências e multa de mora

cúsur-a DÉcrMÁ sEGUNpÁ - pÁ REscrsÃo
A inexecução total ou parcial deste contrâto enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas
em ]ei.
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:

a) - o não cumprimento de cláusulas contratuai& especificações, projetos ou prazos;
bJ - o cumprimento irregular de cláusulas contraqlais, especificações, proietos e prazos;
c) - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da conclusão da obrô do serviço ou do fornecimento, nos prazos
estipuladosi
d) - o atraso in ustificado no início da obra serviço ou fornecimentoi
el - a paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;

0 - a subcontratação total ou parcial do seu obieto, a associação da CONTRATADA com
outrem, a sessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporaçâo
não admiüdas no edital e no contrato;
g) - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor a comissâo
designadapara acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as Secretaria Municipal
de Secretaria Municipal de AdministraÉo;
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1p do arL
67 desta Lei Federal ns8.666/93;
i) - a decretação ou a instauraÉo de in§olvência civil;
jJ - a dissoluçâo da sociedade ou o falecimento da C0NTRATADA;
k) - a alteração sociâl ou a modincaÉo da nnalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que preiudique a execução do contrato;
lJ - razões de interesse público, de altâ relevância e amplo conhecimento, justificadas e

determinadas pelâ máxima autoridade da esfera admi[istrativa â que esá subordinado a

CONTRATANTE e exaradas no processo administraüvo a que se refere o contrato;
m) - a supressão, por parte da CONTRATANTE, compra§, acarretando modificação do valor
inicial do contrato além do limite permitido no § 1p do arl 65 desta lei;
nl - a suspensão de sua execução, porordem e§critâ da CONTRATANTE, por prazo superior
a 120 (cento evintel dias, salvo em caso de catamidade pública, grave perturbação daordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensôes que totalizem o mesmo prazo,

independentemente do
pagamento obrigatório de indenizaçôes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATAD4 nesses

caso§, o direito de optâr pela suspeusão do cumprimento das obrigações assumidas até que

§eja normalizada a situação;
o) - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamento§ devidos pela CoNTRÁTANE
decorrentes dos fornecimentos iá recebidos salvo em cáso de calamidade pública grave

perturbação da ordem int€rna ou guerra, asseguÍado a CONTRÁTADA o direito de optar
pela suspensão do cumprimento de suas obrigações ate que seja normalizada a situação;

PÁRÁGRAFO PRIMEIRO - O§ casos de rescisão contratual serâo formalmente motivados nos âutos do processo,

assegurando o contraditório e a ampla deíesa.
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PARIíGRÁFO SEGUNDO - A rescisão deste contrato poderá ser:
a) determinâda por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas
alÍneas 'a' a 'i' desta cláusulâr
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde
que haia conveniência para a CONTRÁTANTE;
judicialmente, nos termos da legislação.

cúsuLÂ DÉctMATERcETRA - Do REcEBTMENTo Dos sERvrços
0s serviços deverão ser executados conforme Cronograma constante nos anexos planilhas orçâmentárias, parte
integrante deste.

PAtu{GRÂFO PRIMEIRO - O objeto do contrato será recebido conforme Cláusula Décima, sendo que os serviços
que não satisfizerem as condições citadas na propostâ e no editâl serão recusados e colocados a disposição da
CONTRÂTÂDÂ, para serem corligidos, dentro do prazo estabelecidos entre as partes;

PARÁGRAFO SEGUNDO - A crirério da Câmara Municipal de SÃO BERNARDO poderá §er concedido novo prazo
para recebimento dos serviços rejeitado. ocorrendo a reieiÉo pela 2. vez, o contrato poderá ser rescindido. A
CONTRATADÁ será notificada para regularizar no prazo Maximo de 15 (quinze) dias corridos, sob o risco de incidir
nas penalidades previstas no Art 87 da lêi n'8.666/93;

cúsuu oÉcrul qurNTA - DÁs ÂLTERÁçôEs
Este contrato poderá ser alterado, com as deúdas justificâtivas, no caso previsto no arL dâ Lei n'8.666/93.

cúusuLA DÉctMA sExrA - DA puBLlcACÃo

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

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

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento
lavrado em 3 (três) vias de igual teor e forma assinado pela partes e testemunhas abaixo.

sÃo BERNARDo(MA),

CÂMARÂ MUNTctPAL DE sÃo BERNARDo
CONTRATANTE

CNPI: ..--------------.-..-
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

7?

CPF CPF:-


