
ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DESÃOJOÃO DOS PATOS - MA
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000

CNPJ N9 06.089.668/0001-33
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PREGÃO PRESENCIAL N s 13/2021 - CPL
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP

REGIDO PELA LEI NS10.S20/02, LEI COMPLEMENTAR N' 123/2006, ALTERADO PELA LEI
COMPLEMENTAR Nai47/2014, DECRETO FEDERAL NS7.892/13, ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL NS 8.250/14,LEI N'

8.666/93 EDEMAIS LEGISLAÇÕES PERTINENTES.

ÓRGÃO INTERESSADO:

SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE EASSISTÊNCIA SOCIAL
PROCESSO:

0202001/2021

REGIME DE EXECUÇÃO: ^ . .
EMPREITADA POR PREÇaUNITÃRIO
TIPO DE LICITAÇÃO: /, - •
MENOR PREÇO 1 .

FORMAOE ADJUDICAÇÃO: - .
POR ITEM

OBJETO i • , , i
Registro de Preços para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de
licença de uso de software de gestão eacompànhamdntd}le phcéssos para a Preféltura Municipal do Município
de São João dos Paios- MA. ' '• I t -,' . 1
LOCAL EDATA DO RECEBIMENTO EABERTURA DÒSÊNVELOPES DAS PROPOSTAS DE PREÇO;E DA DOCUMEN]
HABILITAÇÃO ' ' ' C

• /" ; _ , .
tOCAt;5AL4 DA COMISSÃO PERMÀNENÍe DEIICITÀÇÃO ^AVENIDA GETÚÜÓ VARGAS, 135-CE
000. ) V-,; ' •' —; .
DATA: 18/Ò3/2021 . V • 0''
HORÁRIO: OShÒOmIn (HORÁRIOLp^L)'

AÇÃO DE

\ITRO. CEP 65665-

!•" iFirri: .. ||j|
DIA, HORÁRIO, LOCAL E MEIO DE COMUNICAÇÃORARA OBTENÇÃO DO EDITALfin , , ^
Dia: Segunda asexti-fáira- jÍI
Horário: OahOOmInàs 13h00min (hò^riòloçaíjK/v;^. : -
Local: SALA DA COMISSÃO PERMANÈNTEDÈüCITAÇAb'-AVENiDAGEXÚLIO VARGÁS,,Í35 -CENTRO. CEP 6'

1 - ,

Í665-000..

Pregoelroresponsável:

FRANCISCO EDUARDO DA VEIGA LOPES '

Portaria Ns 151/2021

-.7,1.-' '•

"/'' T
; ^ EsteInstrumentocontém:

" Editale seus anexos com 47 pág

j' • - /
nas

Senhor Licitante,

Objetivando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA e o licitante,
solicitamos a V.Sa. o preenchimento e remessa do RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL, emanexo, ao Departamento de
Licitações e Contratos, pormeio doe-mall: colsipma@gmall.com, oupessoalmente noendereço Indicado acima.
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PREÂMBULO

APrefeitura Municipal de São João dos Patos/MA,por intermédio da Secretária Municipal de Administração,nomeada
por meio da Portaria n» 001/2021-6PM, torna público para conhecimento dos interessados que realizará ücitação na
modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por Item, de interesse do Município de São João dos Patos-MA,
conforme descrito neste Editai e seus Anexos.

A licitação reger-se-á pelas disposições da Lei federal n^ 10.520/2002, da Lei Complementar n^ 123/2006, e suas
alterações, aplicando subsidiariamente a Lei Federai ns 8.666/1993 e demais normas reguiamentares pertinentes à
espécie.

ASessão do Pregão terá jníciò às OShOOmIn dó dia.18 de março de 2021, na Sala da Comissão Permanente de Licitação
- Avenida Getúlio Vargas, 135- Centro. Cep 65665-000, quando serão recebidos e injciada a abertura dos envelopes
contendo aproposta^comercial edocumentos de habilitação.

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data
marcada, o recebimento e o início da abertura dos envelopes referentes a este Pregão serão realizados no primeiro dia
útil subsequente, tio mesmo horário e local anteriormente'estabelecido, desde que não haja comunicação do
Pregoeiro em contrário. -. .

ll.OBJETO,pALICITAÇÃO _ 1 .U, . -| V- •
1.1 O presente Pregão tem por objeto o Registro'de Preços para a. contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de locação dé, licença dé uso deTpft^áfè de gestão éacompanhamento |de processos para a
Prefeitura Municipal do Município de São João dos Patos - MA", conforme aV especificações e condições descritas no
Anexo 1-TERMO DÉ REFERÊNCIA desteEdital. '

1.2 Ofornecimento será prestado por demanda, de acordo:com'as necessidades do Órgão Gerenciador da Ata de
Registro de Preços. ' i .

! • • * " / í _• ;
1.3 Apresente licitação é por Preço Unitáfio,.se'ndo que ovalor total estimado é de R$ 218.817,02 (duzentos edezoito
mil, oitocentos e dezessete reais e dois centavos).

1.4 Os órgãos e entidades públicas poderão aderir como!toarticipante"/a-^po'sterior'' às Atas dé Registro de Preços
efetuadas pela Prefeitura Municipal dé.sio Joâo dos"Patbs/MAf^—^

J " '
RÜBRÍCÃORÇAMENTÁRIA . . . „

2.1 Édispensada acertificação de dotação orçamentária rios processos, licitatórips paja registro dé preços, nos termos
do art. 15 da Lei Federai n2.8.666/93, devendo ser informada no ato compra. Aemissão da nota de empenhoficará a
cargo doSetor de Contabilidade da Prefeitura, devendo constar no mesmo número do Processo Licitatório ou número
dó Contrato, anexando a cópia ao Processo Administrativo de Licitação. O Setor de Compras solicitará ao Setor de
Contabilidade, a emissão da nota de reserva de dotação orçamentária, bem corrio,"^* nota de empenho que deverá
conter a autorização do ordenador de despesas.

3..CÒNPJÇÕES PARA.PART^^^

3.1 Poderão participar deste Pregão os interessados que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à
documentação exigida neste Editale seus anexos.

3.2 Ficam impedidos de participar desta licitação os interessados que se encontrem sobfalência, concordata, concurso
de credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, pessoas
Jurídicas que explorem ramo de atividade incompatível com o objeto desta licitação e com sócios comuns concorrendo
entre si, empresas estrangeiras que não funcionem no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para
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licitar ou contratar com a Administração Pública, punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a
Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA.

3.2.1 Poderão participar empresas em situação de recuperação judiciai ou extrajudicial, desde que comprove que o
respectivo piano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do artigo 58 da Lei ns 11.101, de 09 de fevereiro
de 2005, sob pena de inabilitação.

3.2.2 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o iicitante às
sanções previstas neste Editai, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei.

3.3 A simples apresentação da proposta implica, por parte do iicitante, de que inexistem fatos que impeçam a sua
participação na presente licitação, eximindo assimo pregoeirodo disposto no art. 97 da Lei 8.666/93.

3.4 Os itens constantes do Termo de Referência que tiverem seu quantitativo total subdividido em cota principal
(referente a 1$% do objeto) destinada à djsputã entre todos os interessados (ME, EPP, MEi, Empresas de Médio e
Grande Porte, etc.) e cota reservada (referénte a 25% do ob/etolexciusivamente para disputa entre MiCROEMPRESAS
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE e cota de Itens exclusivos á participação de MiCROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE, serão julgadosém consonância com a Lei Complementar 123/06 e alterações.

' ' . • 'y f • .

3.5 Para efeitos de iaarticipação das Microempresãs," Empresas de Péqueno Porte e M[cro Empreendedor individual
MEI, nesta licitação,'nos termós'do ãrt.-3,5,'incisõ i,da Lêi'Complemerifarn5 123/2006,''serão considerados:

3.5.1. MIcroempresá - Pessoa Jurídica,ou a ela equiparada, que aufira, em cada ano calendário, receita bruta igualou
inferior aR$ 360.000,00 (trezentos ejsessenta mil reais), r.|

k. - ^ < 1
3.5.2. Empresa de Pequeno Porte - Pessoa Jurídica, ou a ela equiparada, que aufira, em cada ano calendário, receita
bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual oúinferior a RS 4.800.000,00 (quatro milhões e
oitocentos mil reais). ' •

3.5.3. Microempreéndedor IndivIduarT MEI': Pessoa Jurídica,-pu'a ela'equiparada, que aufira, em cada ano-
caiendário, receita bruta inferlor.a RS.81.obp;oo (oitenta e um miijréais) corifofme Lei Complementar n^ 123/2006 §
19, Art. 18-A; ' • •' ' ' ' '

3.6 Não fará jus ao regime diferenciado^e,favorecido,nasücitações.públicas previsto na Lei Complementar n® 123/2006
a Microempresa ou^Empresa de Pequènd Porte ou Micro Èmpreendedór individual - MEI, que estejam enquadradas
(os) em alguma das hipóteses previstas nos ihcisõs i á'Xi do''§-49, Àrt..32, da Lei Complementar
alterações.

4. CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES
/

n°. 123/2006 e suas

/4.1 Na data, hora e locai designados para asessão, às empresas iriteressadas deverão a^esentar-se e identificar-se
para credenciamento junto o pregoeiro.

4.2 O credenciamento far-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos:

a) originai ou cópia autenticada da procuração passada em Instrumento público ou particular, com firma
reconhecida, com poderes especiais para formular ofertas e lances de preços-e praticar todos os atos pertinentes ao
certame, em nomeda proponente, ou conforme modelo do Anexo 11 (Carta Credencial) com firma reconhecida;

b) original ou cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social e suas alterações ou consolidado,
devidamente registrados na Junta Comercialou no órgão competente;

c) originai ou cópia autenticada da carteira de Identidade.
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4.3 No caso de comparecimento de proprietário, sócio-gerente ou dirigente da empresa, deverá ser apresentada
originai ou cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, e suas eventuais alterações ou consolidado,
devidamente registrados na Junta Comercial ou no órgão competente, no qual estejam expressos poderes para
exercer direitos e assumir obrigações decorrentes de tal Investidura, bem como carteira de identidade.

4.4 A documentação necessária para o credenciamento deverá ser entregue fora dos envelopes da proposta de

preços e dos documentos de habilitação, iuntamente com as declarações abaixo;

4.4.1 Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, para aquelas que
desejarem usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n^ 123/2006, conforme modelo de
declaração constante do Anexo III ou Certidão de enquadramento^xpedida pelaJunta Comerciai.

4.4.2 Declaração de Curnprlnhento dos RequisItosda HabilItação> conforme modelo sugerido no Anexo IV.

4.5 As informações:^ contidas nas declarações apresentadas terão presunção relativa de veracidade, podendo ser
contestadas por qualquer interessado, p qual terá o ônus de comprovar suas alegações.

4.6 O pregoeiro poderá, a qualquer momento, requerer á documentação que entender necessária à comprovação das
informações declaradas, tais como;

4.6.1 Balanço Patrirnoniai e Demonstração.do' Resultado do Exercício^DRE.córhprovando ter receita bruta dentro dos
limites estabelecidos nos ÍnclsosJ_e' ii &ò'Att{go 3B^da LC'123/06;

4.6.2 Cópia da Declaração de informação Econômicp^Fiscals^da Pessoa {Jurídica - DiPJ e respectivo recibo de
entrega, em conforrnidade com o Balanço e a DRE. ; i V"/',

4.7 Não serão admitidos mais de umVep7esentãnte credenciado ^ofempresal nem um único repiesentante para mais
de uma empresa. ' -

4.8Anão apresentação ou incorreção nos documentos de credenciamento deste editai, bem como a apresentação de
documentos ilegíveis, não excluirá a emjíresa^iicitante do certame^ mas impedirá o(representante dese manifestar e
responder pela mesma, e de praticar qualquer outro ato inerente a este certame.

4.9 Aempresa iicitánte poderá, a.qualquer tempo, substituir o.representa'nte legal por outro, desde que apresente
todos osdocumentos.necessáriós parà^crédénciamentõr '.*•''

4.10 após o encerramento do credenciamento e recebirhento dós envelopes não serão mais admitidos novos
participantes aeste certame. |

!

4.11Quando se tratar de certidões ou documento equivalente, em que não possueni validade oü a validade nãoesteja
expressa, serão considerados válidos os documentos expedidos nos 60 (sessenta) dias que-antecederem a data da
abertura das propostas .... ... —

PEdIdOS DpSCURECIMENTÓ EIMPU AO EDjTAL , ;

5.1 Quaisquer pedidos de esclarecimento deverão ser enviados ao pregoeiro até dois dias úteis anteriores à data
fixada paraa aberturadaSessão Pública ao e-mail indicado no preâmbulo desteeditai.

5.2 Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá apresentar
impugnação a este instrumento convocatório, nos termos doart.12do Decreto Federal n® 3.555/2000.

5.3 A impugnação deverá ser dirigida o pregoeiro e protocolizada no Setor de Protocolo, nos dias e horário de
expediente, conforme informado no preâmbulo deste editai, sob penade nãoconhecimento da impugnação.
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5.4 A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente editai, implicará na piena
aceitação, por parte dos interessados, das condições neie estabelecidas.

5.5 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da proposta.

ÜrSESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

6.1 Após 0 encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas proponentes, o
pregoeíro declarará aberta a Sessão,dando início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os
documentos de habilitação, correspondentes a este Pregão.

L^INIBEGADOSlNyELpPES _ .. .

7.1 Os iicitantes deVerão apresentar proposta de preços e toda a documentação de habilitação
citados no preâmbulo deste Editai, em 2 (dois) envelopes lacrados e rubricados no fecho, em cuja
da razão social, esteja escrito;

no dia, hora e locai

parte externa, além

RAZÃO SOCIALDA EMPRESA - CNPJ

PREGÃO PRESENCIAL SRP Ns 13/2021

DATA E HORA

ENVELOPE NS 01 - PROPOSTA DE PREÇO

'8. DA PRORO_STA DE PREÇOS

RAZÃOSOCIAL DA EMPRESA - CNPJ

PREGÃO PRESENCIAL SRP NS 13/2021

DATA E HORA

ENVELOPE NS 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

:r
8.1 A proposta deverá ser digitada quMmpfessa por qualquer meio usual,'em papel'timbrado do proponente, sem
cotações alternativas, emendas,-.rasuras,'\ehtreiinhas ou omissões,-'encadernada ou grampeada e numerada
seqüencialmente (número de fojhas\é! número jptai), devidamente. da^da^.;devendo estar rubricadas e a última
folha assinada por representante lègaí da emprés'ã,'-é consignar: S.']-:/}

8.1.1 Número do Pregão, nome ou Razão Sociai do proponente, número do-CNPJ, endereço com jleto, telefone, fax e
endereço eletrônico (e-maii), para contato, bem como.."dados-'bancárjos (nome e número do ba íco, agência e conta
corrente para fins de pagamento), conforme-mõdêlo..constai}te clo Ànexo'V - Modelo de Proposta dePreços;

8.1.2 Preço unitário decada item, valor total de cãdá itém-é valor global da proposta, que será o somatório dos itens
do GRUPO, expresso em reais, com duas casas decimais e por extenso, incluindo todos os impostos taxas, fretes e
demais despesas decorrentes da entrega dos produto/serviço, em atendimento ao estabelecido no Termo de
Referência - Anexo I. , /

8.1.3 Indicação de-endereço-e-telefone-de-escritórlo,-bem-como- o-nome do-representante e número de
telefone/celular de contato.

8.2 Não se admitirá registro com quantitativo menor que o previsto no grupo, conforme Termo de Referência
(Anexo I), sob pena de desclassificação.

8.3Os preços deverão sercotados em reais e serão irreajustáveis, ressalvadas as exceções previstas nesteeditai.

8.4 O prazo de entrega dos produto/serviço será de acordo com o indicado no Termo de Referência e serácontado
a partirda data do recebimento da Ordem de Fornecimento/Serviço.

8.5 O prazo de validade da proposta deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
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apresentação, podendo a Administração solicitar a prorrogação do prazo de validade da proposta, sendo facultada ao
licitante a aceitação;

8.6 Caso o prazo definido neste edital não esteja expressamente indicado na proposta, este será considerado como
aceito para efeito de julgamento deste Pregão.

8.7 Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente
e aceito pelo pregoeiro.

8.8 Considerar-se-á que os preços apresentados e os lances formulados pela licitante são completos e suficientes para
assegurar a justa remuneração pela entrega dos produto/serviço objeto desta licitação, incluindo todos os tributos e
demais despesas, seja qual for o seu título ou natureza, tais como fretes, encargos sociais, trabalhistas e fiscais,
despesas de transporte, !pcom"oção,"estadia,""alimentação e"quaisquer outras, segundo: a legislação em vigor,
devendo o preço ofertado^corresponder, rigorosamente àsespecificações dg objeto licitado.

8.9 A demonstração da legitimidade do signatário da proposta se dará mediante apresentação da seguinte
documentação: [

8.9.1 No caso de Procurador: ,

a. Instrumento de rriandato público, ou; ' >
b. Instrumento de mandato-pa.rtlcular,-ãsslnado-i'pelo^representante; legal da enpresa, com firma
reconhecida em Cartório, juntàmènte^córh dpcumentoide constituição da*empresa e alterações, conforme o
caso, em atendimento ao art. ^slia Lei 8.666/93,,onde', se verifique que o sócio subscritor possui legitimidade
para outorgar a procuração referida. '

i • ••• • i-:'."
í ' - ' •• '8.10.2 No caso de sócio-gerente: .^j
! •' j VI

a. Documento dexonstituição da'empresa—e-alterações;;^no-qual-estejarh expressos poderes para exercer
direitos eassumir obrigações decorrentes dé^tal inyestidura. ^ Ijjl
Fica dispensado aiapresentação'da. documentação exigida ncyitem 8.9/se- çaso já tiver sdo apresentada no
credenciamento. í ""'V'

19. HABILITAÇÃO DOS LICITANTES _ -

9.1 Os documentos apresentados nesta licitação deverão:. .

a) estarem nome dó Hcitante, com um único número de GNpj, ressalvado o caso defilial;
b) estar no prazodeValidade estabelecidopeloórgão expedldor;
c) ser apresentados em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autentlcada^por cartório, ou por
membro da Equipe ^e Apoio e neste caso, somente será efetuado mediante aapresentação do .original.

• ' yf'
9.2 Quando se tratar de certidões vencívels em que a validade não esteja expressa,-ou certidões em que não
possuem validade serão considerados válidos os documentos expedidos nos 60 (sessenta) dias que antecederem a
data da abertura das propostas.

9.3 Para participar da presente licitação a empresa deverá apresentar toda a documentação comprobatória da
necessária qualificação no que se refere à:

a) habilitação jurídica;
b) regularidade fiscal e trabalhista;
c) qualificação econômica e financeira;
d) qualificação técnica;
e) cumprimento do disposto no incisoXXXIII do art. 7° da Constituição Federalde 1988.

Página 6 de 47



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DESÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 • Centro. CEP 65665-000
CNPJ N9 06.089.668/0001-33

unicef'^f^

9.4AHABILITAÇÃO JURÍDICA serácomprovada, mediante a apresentação daseguinte documentação;

9.4.1 prova de registro comercial, no caso de empresa Individual;

9.4.2 ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas alterações ou contrato consolidado,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no casode sociedades porações, acompanhado
de documentos de eleição de seus administradores, no qual deverá estar contemplado, dentre os objetivos sociais, a
execução de atividades da mesma natureza ou compatíveiscom o objeto da licitação;

9.4.3 inscrição do ato constitutivo no órgão competente, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da
diretoria em exercício;

9.4.4 Decreto de autorização,no caso de empresa ou sociedadeestrangeira em funcionamento no país.

9.4.5 Cédula de identidade e CPF do Adrninlstrador ou proprietário em caso de empresa individu: I.

9.5 A REGULARIDADE FISCAL.E TRABALHISTA será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos;

9.5.1 Prova de regularidade com. a Fazendà'FederaKe(çom;à'SêgurIdade SocÍàr-. INSS mediante Certidão Conjunta
Negativa de Débitos Relatiyps a Tributos Federais éíà":'Dívidâ;Âtivá^da. União, expedida pela Secretaria da Receita
Federal, abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas áííneas "a" a "d" do parágrafo único do art. 11 da
Lei n® 8.212, de 24 de julho de^Í991;j—^

' '• '' "i"'' í' /'< r—
9.5.2 Prova de Inscrição no Cadastro^Naclonal dé Pessoa Jurídlca (CNPJ); ^

j 'I . _ i'''.jí' . •
9.5.3 Prova de inscrição no Cadastro) de ContrIbulntes'Estaduai,^Veiativo ao'dómicílio ou sede da
ao seu ramo de atividade ecompatível com oobjeto contratuaijV. _ \ j

9. " "'
Débitos i

licitante, pertinente

.5.4 Prova de regularidade com a FazênUa Estadual, do domicílio ou-sede dàílicitante, mediante Certidão Negativa de
® ' i'"») M tiil

lébitosFiscais; ' \;\\ • • t. / 5 / ;
' 'T—• - .•'•lyí'"

íaridàde com^á-Fa^kncla^E^dual, do domicílibíoo;sede-'dá licitante,
itiva;

9.5.4 Prova de regularidade
Inscrição na Dívida Átjva

9.5.5 Prova de reguiáridade com aFazèníájMunidp^, relíivíâolS^Nrlm^^ sobre Serviços dê Qualquer Natureza,
através da Certidão Negativa de Débitos Fiscai^e Certidão Negativa de InscriçãoIje Débitos ná pívida Ativa;

mediante Certidão Negativa de

9.5.6 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garaiitla/por Tenípo de Serviço - FGTS, mediante Certificado de
Regularidade do FGTS-CRF, emitida pela Caixa Econômica-Federal;j

9.5.7 Prova de regularidade com aJustiça Trabalhista, mediante aapresentação da, CertÍdãp''Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT)] emitida por órgão competente da Justiça do Trabalho. (Conforrrié Art. 3^dáLei n* 12.440/2011).

! ' • „ • -
9.6AQUALIFICAÇÃO'ÉCONÔMICO-FINANCEIRA serácõmprovacla mediante apresentação dos seguintes documentos:

9.6.1 Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial, expedida pelo cartório distribuidor da
sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial, no domicílio, emitida até 60 (sessenta) dias antes da data do
recebimento dosenvelopes ou que estejadentrodo prazo de validade constanteda própria certidão.

9.6.1.1 Caso seja positiva a certidão de recuperação judiciai ou extrajudicial, o Pregoeiro exigirá que a licitante
apresente a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, naforma do artigo 58
da Lei n® 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação.

9.6.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social Já exigível e apresentado naforma
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da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, em que sejam nomeados os valores do ativo
circulante (AC) e do passivo circulante (PC), de modo a extrair-se índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1
(um), aplicando-se as seguintes fórmulas:

ILG= ATIVO CIRCULANTE -f REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + EXiGÍVEL A LONGO PRAZO

ISG=. ATIVO TOTAL

PASSIVO CÍRCULANTE+ EXIGÍVELA LONGO PRAZO

ILC = . ATIVO CIRCULANTE

As fórmulas dos índlces^ntábeis deverão estar devidamente aplicadasjem memorial de cálculo'Juntado ao balanço,
PASSIVO CIRCULANTE

com no máximo duas'casas decimals.apósa vírgula. Casoo memorial não seja apreséntado, o pre
Apoio efetuarão os cálculos.

^ceiro e a Equipe de

Obs: O Balanço Patrimonial deverá vir acompanhandoCdos Termos de Abertura e Enceramento devidamente
* 1 •-

registrado. t •-

]V.'- , . comprovar sua qualificação
sobre o valor vencido pelo

9.8 Serão ccnsiderádcs aceitos como "'na forma da lei o.ibalanço patrimonial' e demonstrações contábeis assim
1 P.ít'

.li «.'-.'mapresentados:

a) publicados em DiárioOficial; ou
b) publicados em jornal de grande cirwÍação;^i^
c) registrados na Junta Comercial da sede oUidorriicilio do licitante; ou "i

I .Cânfi ^

de 2017.

9.9 As empresas.com menos de um exercíciÇfin^nceirÔ'dèvem cumprlri,a exigência desteltem mt
deBalanço deAbertura ou do último Balanço Patfimonlal1evantádôr co>iforme ocaso. .

; • Xx//''.- - - " ' •
9.10 AQUALIFICAÇÃO TÉCNICA será comprovada através da aprésentação de: .

diante apresentação

9.10.1 No mínimo |oi (um) atestado/declaração de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito
púbiico ou privado,! que o licitante forrieceu ou está fornecendo de modo satisfetófio, prodüto/serviço da mesma
natureza e/ousimilares aos dapresente Ljcltação. ^

9.11 Deverá ser apresentado ainda peio licitante:

9.11.1 Declaração de cumprimento do disposto no Inciso XXXIII do art. 72 da Constituição Federal de 1988
emitida peio representante legal do licitante, em que declare, sob as penas da lei, que não emprega mão de obra que
constituaviolação ao dispostonaquelepreceitoconstitucional, conforme modelo constante do Anexo VI;

9.11.2 A Declaração da Inexistência de Fato impeditivo da sua habiiitação, conforme modelo do Anexo VII deste
Edital;

9.11.3 Certidões Simplificada e Específica expedida pelaJunta Comerciai do Estado domicílio dasede da licitante.
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9.12 Disposições gerais sobre habilitação:

9.12.1 Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documento" em substituição aos documentos
requeridos no presente edital e seus anexos.

9.12.2 Parafinsde habiütação, a verificação peloPrefeitura Municipal deSãoJoão dos Patos/MA nossítios oficiais de órgãose
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

9.12.3 Caso haja divergência entre os n^s do CNPJ mencionados na proposta e nos documentos exigidos, tal
situação somente será aceitase os tributos forem recolhidos de forma centralizada, sendo que essa informação deverá
constar do próprio documento ou ser^ comprovada aUayés de declaração do órgão exi^edidor, a qual deverá
acompanhar os documentos de habilitação;

9.12.4 Se alicitante fpr^a matriz, todos os documentos deverão estar em nome desta, ese alicitante for afilial, todos
os documentos deverão estar em riome dá filial, exceto os documentos que, pela sua natureza, sejam emitidos
somente em nome da,matriz.

i
9.12.5 Para as micrcempresas e empresas de pequeno/porte,, a comprovação da regularidade fiscal observará a
disciplina estabelecida nos artigos 42 e43 da leI^ÇòmpÍernéntÍr,1^3, de 14 de dezembro de 20 J6, alterado pela Lei
Complementar n2147/2014.

10. JULGAMENTO

10.1 Classificação das Propostas ' ^ ^ >
l

10.1.1 Proceder-se-á à abertura dos envelopes "Proposta^e Preços" e aos_segulntes procedimentos:

a) rubrica e análise preliminar das! propostas.em,conformidade;:com .o;b.bjeto e exigências
anexos, sendo imediatamentedesclassificadas aquelas qué estiverern^em desacordo;

s . í- 'v - t;-' I
b) classificação parada fese de Iarice's.da}p_ropp^a de MENOR PREÇO'UNITÁRIO,.e.daquelas apresentadas com valores
sucessivos e superiores em até 10% (dèájsbr cehtòj.em relação ao menorpreço;'.j •''

i '-"1
c) classificação de'até três propostas, .quaisquer..-queyS.ejam'Òs valores ofertados, quando não houverem, no
mínimo,três propostas válidas nas condiçõesdefinidasjiaáiíneab; rV' - >

d) a não classificáção da proposta para .a fase de. Iances^impbrta'.á perda do direito de participar da fase
competitiva. , j
10.1.2 Existindo discrepância entre os valores unitários e totais, prevalecerão os unitários e, havendo discordância
entre os valores em algarismos epor extenso, prevalecerá ovalor deste último. j
10.1.3. Serão desclassificadas as propostas que:

deste edital e seus

10.1.3.1 contiverem cotação de objeto diverso do requerido nesta licitação;

10.1.3.2 não atendam às exigências deste edital;

10.1.3.3ofereçampreçosou vantagensbaseadas nas ofertas dos demais licitantes;

10.1.3.4 contenham preços manifestadamente inexequíveis, assim considerados aqueles que, comprovadamente,
forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida e não comprovarem sua
exequibilidade, cabendo o ônus da comprovação da exequibilidade dos preços ao autor da proposta, no prazo a ser
estabelecido pelo pregoeiro.
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10.2 Caso o envelope com a indicação externa "Proposta de Preços" não possua o conteúdo exigível neste
procedimento lícitatório, estará o licitante automaticamente excluído, independentemente do conteúdo do outro
envelope.

10.3 A desclassificação da proposta do licitante importa preclusão do seu direito de participar da fase de lances
verbais.

10.4 Fase de Lances Verbais

10.4.1 Aos licitantes classificados será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais,
sucessivos e decrescentes, correspondente ao valor global do grupo da proposta, a partir do licitante detentor da
proposta de maiorvalor globale os demais,-em:ordemdecrescente dos valores ofertados. —

10.4.2O licitante somente poderáoferecer lance inferiorao último por elè ofertadoe registrado.

10.4.3 Se duas ou rrjais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será realizado sorteio para
definir a ordem de apresentação dos lances, ressalvados bs casos de "empate ficto" .previsto no art. 44 da Lei
Complementar n® 123/06; - .

10.4.4 Não havendo mais interesse das-1idtántes-em .apresentah.lance verbal-é não ha\
encerrada a etapa competitlvae ordenadas àsofertas pelo critérlò doTMÉNOR VALOR UNITÁRIO.

r.'

10.4.5 As ofertas serão orderiàdasrpélo crlténo dó:Menor Preço Unitário.^ / //'' l
\ i.vw T-. • \-i/ J'

10.4.6OlicitantequeofertaroMENORVALORseráf'""' "
5 / M-

(K:-

11. ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS

e?á classifícado.em primeiro lugar.

, ,1 \
10.4.7 Se estiverem!participando do|,certame microempresas, empresas'de pequeno porte e soe
será observada a disciplina estabelecida nos.artÍgo5.44.e.45'da LeI.Çomplementar 123/06. -

I- . " - {']r P''
10.4.8 OpregoeÍro| poderá alndá-fa^Vicontraproposta ap licitante qu^ tenha apresentado p lance mais vantajoso,
observado o critério dejulgamerito e^o valor ertimado pára a contratação.' /' ;

10.4.9 Alicitante que seabstiver de apresentaniancé^erb^, quando convocada pelo pregoeiro, ficará excluída dessa
etapa e terá mantido o seu últimovalor apresentado pàraiefeito.deprderíação das propostas.

10.4.10 Não poderá haver desistência dos^lance5]pfertados,>suje!tando-se ó proponente desistente às penalidades
constantes deste editale na legislação pertinente." ' ' ' "

endo empate, será

edades cooperativas

11.1 Encerrada a etapa competitiva, ordenadas as propostas e efetuada a negociação, o-pregoeiro procederá ao
Julgamento pelo crit'érÍo do menor preço unitário.

11.2 O pregoeiro realizará a acéitação da proposta;

11.3 O preço ofertado finai de cada item deve ser Igual ou menor ao valor estimado pela Administração para o
respectivo item.

11.4 Em seguida, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao
atendimento dos requisitos e especificações constantes no editale seus anexos, decidindo motivadamente a respeito e
verificará a habilitaçãodo licitanteconforme as disposições do edital.

11.5 Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do ato convocatório, o pregoeiro
examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta válida, sendo o
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respectivo proponente declarado vencedor.

11.6 O licitante vencedor terá o prazo estabelecido pelo pregoelro para apresentação da proposta readequada ao
último valor ofertado.

11.7 A proposta readequada não poderá, em hipótese alguma, ter valor superior ao último lance ofertado pela
empresa.

11.8 Em havendo apenas umaofertae desde que atenda a todos os termosdo edital e que seu preço seja compatível
com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita.

11.9 Em caso de dIvergênÊia entre Informações contidas em documentos anexos à proposta
prevalecerá o conteúdo^da proposta.

11.10 Não se consid/rará.qualquer oferta de vantagem riiò prevista no o^eto deste edital eseus a
12. JULGAMENTO Ja HABILITAÇÃO
12.1 Ultrapassada a fase de anáji^e das propostes^e'ab"ertos_;;osj^en^ "docurnentos de habi
desclassificar os llcítantes porrmotivo-relacjòna^So com-a[propòsta^ajvo em;razÇ;jde Tato supervenientes ou só
conhecidosapósojúlgamentòií^f)^—^ ' \ / " VvO

12.2 O licitante que deixar de'aVresentar_"quaisquer-'dM^doçumentos7éxÍgÍdós no. envelope "documentos de
habilitação", ou os apresentar em desacordo com.o^estabeieado neste edItaPou coni irregularidades, será inabilitado,
sem prejuízo da aplicação da sanção prevista no art. 7eWLe'riÒ":52p/02,'não^se'admitindo complementação posterior
àsessão. ! . "' \) : r"- .''U)

i—
12.3 Para as microempresase empresais'dé.^^equeno porte, acomprovação dàíregularidade fiscal observará adisciplina
estabelecida no artigo .43 da Lei Complementar.123, de 14/12/06.' i'7'fj Itjl

' f A\\ "/'fí"
12.4 Da sessão lavrar-se-á ata circúhstanc]ada^na•qual serãcregistradas as ocorrências irelèvantes e que, ao final, será
assinada pelo pregoelro e pelos licitantes.presentes.'.

12.5 Se não houver Umpo suficiente pára ^aber^ura ejulga^nto dqs eriyilòpes "proposta de, preços" e"documentos
de habilitação" emjuma única sessão,'̂ ouJjiÍnda,j;S^lufiirèm dúvidas J"ue'não possam ser dirirnidas de imediato, os
motivos serão consignados em atare a sessão-será'susp'ensãJíetTdo.;ccntinuÍdade em nova sessão, para a qual serão
intimados OS licitantes./^ , j
12.6 Após encerrada a licitação, os envelopes contendo a"documentação ficarão em posse do pregoelro de modo a
garantira execução contratual. . • • , ' ' ' /

) ' • . • • /
13. RECURSOS \ , ^

13.1 Dos atos do Pregoelro neste processo llcitatório cabe recurso, a ser interposto no final da sessão pública, com
registro em ata da síntese das suas razões, podendo o licitante interessado juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias
corridos, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias,
que começarão a correr do término do prazo do recorrente, as quais deverão serentregues diretamente na saia do
Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal deSão João dos Patos/MA, em sua sede.

13.2 O Pregoelro fará juízo de admissibilidade da intenção de recurso manifestada, aceitando-a ou, motivadamente,
rejeitando-a, na própria sessão pública.

13.3 Serão rejeitadas as manifestações de recursos, cujas razões não possuam fundamentação defato ou de direito e
que sejam meramente protelatórias.

e o descrito nesta.

nexos.

Ilitação" não caberá
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13.4 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.5 Se não reconsiderar sua decisão o pregoeiro submeterá o recurso, devidamente informado, à autoridade
competente, que proferirá decisão definitiva.

13.6 Os autos permanecerão com vista franqueada na saia do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de
São João dos Patos/MA a todos os interessados.

13.7 Identificado o iicitante declarado vencedor do certame, o pregoeiro indagará aos licitantes remanescentes,
respeitando a ordem de classificação, sobre o interesse de integrar, com os mesmos valores apresentados pelo iicitante
vencedor, o Cadastro de Reserva da Ata de Registro de Preços.

14. HOMOLOGAÇÃO /.

14.1 Não havendo manifestação de recurso, opregoeiro declarará aproponente vencedora (Beneficiária da Ata de
Registro de Preços) je submeterá oprocesso àapreciação.da autoridade superior, que poderá homologar, revogar ou
anular o procedimento iicitatório. v

14.2 Ocorrendo a manifestação de lnterposlçã^de5"ecuRO,<caberá..^à autoridade competeq'
homologação da licitação.

te a adjudicação e

f \ i15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-., n/--

15.1 Homologado p resultado desta ^licitação, a/Pref^turá;'̂ Municipal/de'São JoãO'dos Patos/MA convocará os
fornecedores ciassifícados, para assinW\ira daÃta'de Registfp\'de Preços,'no prazo de até 5(cincoj dias úteis, podendo
esse prazoser prorrogado uma véz, por iguai,períod,o,^quandò'Solicitado^ pé!o.fornecedor e desde que ocorra motivo
justificado aceito peiaadministração.!, ' ' [

JV

15.2 A

ensejar

recusa injustificada em assinaria Ata'de Registro^dé Preços dentro dcTprazp assinalado no i:em anterior, poderá
•aaplicação daspenalidades estabelecidas neste edital., llll ' - ' ' v

15.3 Éfacultado a P^refeitura Münjcipaj de^SãáJoão dos Patos/MAyjqüando^o^çònybçado não ass nar aata de registro
de preços no prazo e condições estabelècidòs^^néste.edital,..çonvocar],ós/'licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazd e.has.mesmás^còndiçõês propostas pelo primeiro classificado.

15.4 Será incluído, na respectiva ataJró>régistrp;;;doS(IlcitantésfC|ue'áçeItáremícotar os bens ou serviços com preços
iguais aos do Iicitante vencedornasequênciadablassificaçãó;dp.certarhe!'' \.-

15.5 O registro a que se refere o iterh 15.4 tem por/objetivo a formação de cadastro, de
impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata. . ' - .

15.6 Se houver mais de um Iicitante que aceitar cotar os bens ou serviços com preços iguais aos'̂ o Iicitante vencedor,
serão classificados segundoa ordem do.último lanceapresentado durante a fase competitiva.^'

! •
15.7 Aordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nascontratações.

15.8 Ao assinar a Ata de Registro de Preços a empresa adjudicatária obriga-se a fornecer os materiais/serviços a ela
adjudicados, conforme especificações e condições contidas neste edital, em seus anexos e também na proposta
apresentada, prevalecendo, no casode divergência, as especificações e condições do editai.

15.9 É facultado a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, quando o proponente vencedor recusar-se a
assinara ata de registro de preços ou retirar a nota de empenho no prazo e nas condições estabelecidas, ou ainda
quando rescindir o contrato por inadimplência, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar a Ata de Registro de Preços, para
fezê-lo em igual prazo, ou revogar a licitação, independentemente das sanções previstas neste edital e demais normas

reserva no caso de
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pertinentes.

15.10 AAta de Registro de Preços nâo obriga a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MAa firmar contratação na
quantidade estimada, podendo ocorrer licitações específicas para a aquisição do objeto, obedecida a legislação
pertinente, sendo asseguradapreferência de fornecimento ao detentor do registro, em igualdade de condições.

16. DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

16.1 O órgão participante será responsável pela manifestação de interesse em participar do registro de preços,
providenciando o encaminhamento ao órgão gerenciador de sua estimativa de consumo, loca! da entrega dos
produto/serviço, quando couber, cronograma de contratação e respectivas especificações ou termo de referência ou
projeto básico, nos term^da'lei'-n2-8;666/93"e'-da-Lei-nS-10;520/20p2,-adequado ao-registro de preços do quai
pretende fazer parte,Revendo ainda;
a) garantirque os atos relativos à suá inclusão no registro de preçosestejam formalizados e aprovados peiaautoridade
competente; ^ |
b) manifestar, junto, ao órgão gerenciador,. mediante'iá, utilização da Intenção ,de Registro de Preços, sua
concordância com oiobjeto aserlicitado, árites da reáilzação'do,procedimento iicitatórlo; j

! " - I
c) tomar conhecirnento da ato_^ de regIstros':.de'̂ preçps,jin(:lu"sive ^de eventuais alterações, para o correto
cumprimento de suas disposlções;:<;;^.; z'.'"'-"-- , j

i l I
d) aplicar, garantidata ampla defèsà.e~o'c6htfaditó.rio, as.penaiidades>decbrrentês.do'dekumprimento do pactuado na

'o descümprimehtõ dáTobrigações contratuais^iém-reiãção às suas próprias contratações.
Órgão gerenciador.-• líW//

•vv.r '

ata de registro de preços ou do
informando as ocorrências ao

17. VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE RREÇO

17.1 Avalidade da Ata de Registro de Preços.será de 12 (doze) meses contínuos, incluídasas eventuais prorrogações.
, \ ' i''.U , " • L •

18.CONTRATAÇÃO [ • {•• •'.
• il f' .

j

\v.'.

18.1 Quando da existência de dematída^^iDara p^jeto registrado/^a^PreféiturajMunicipal de Sãp
convocará o detentor do menor preço registrado para.o-itern-dérnandadolpãra retirada dà Nota de Empenho e/ou
assinatura do contrato (Anexo IX), no'prazo.dJÒ5 (cirico)-diàs,"úteÍs;:dJúal;ppderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, quando solicitado pelo licitanté've'hcedqr^durarite'õ'seultranscürso/e desde que ocorra motivo justificado,
aceito peia Prefeitura Municipal deSão Joãòdbs P.atos/MA.

João dos Patos/MA

empenho dentro do18.2 A recusa injustificada do fornecedor beneficiário do\régÍstro de preços em retirar a nota de
prazo estabelecido Ihé sujeitará, além dasdemais penalidades previstas em lei, as dopresente edital.

18.3 A nota de empenho deverá ser retirada e/ou o contrato assinado por represejitante do fornecedor
beneficiário do registro de preços, devidamente habilitado.

i '

18.4Aretirada da nota'dê empenho e/ou assinatura*do contrato está condicionada à'manutenção da regularidade da
habilitação.

18.5 Oscontratos decorrentesdesta licitação, deverãoser assinados ou as notas de empenho emitidasdentro do prazo
de validade da Ata de Registro de Preços.

18.6 Avigência doscontratos decorrentes desta licitação obedecerão aostermos doArt. 57da Lei n° 8.666/93.

18.8 Os contratos decorrentes desta licitação poderão ser alterados, observado o disposto no art. 65, da Lei ns
8.666/93.

Página 13 de 47



SAO JOÃO
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DESÃOJOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP65665-000
CNPJ NS06.089.668/0001-33

unicef'^

19. GERENCIAMENTO DA ATADE REGISTRO DE PREÇOS

19.1 O gerenciamento da Ata de Registro de Preços, nos aspectos operacional e contratual, caberá a Prefeitura
Municipal de SãoJoão dos Patos/MA, através de servidordesignado, competindo-lhe:

a) efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos fornecidos e das especificações do produto/serviço
registrado:

b) efetuar os pedidos, juntando aos autos osquantitativos necessários e demais informações necessárias à emissão da
nota de empenho ou contrato se for o caso;

c)notificar a empresa beneficiária da ata, via fax, telefone ou e-mall, para retirada da notade empenho;

d) observar, durante a vigência da ata, que nascontratações sejam mantidas as condições de'habi
exigidas na licitação, bem como a compatibilidade com asobrigações assumidas, inclusive, solicite
documentos vencidps; . ^ T '

e) conduzir eventuais procedimentos-administrativos.de renegociação de preços registrados, para fins de
adequação às novas condições de mercado; .

f) subsidiar a administração nos processos de^^,aplicaçãO''de;penalida^ Inclusive quanto ao
obrigações pelo fornecedor; ^

t

g) coordenar as fo rmalidades fiscalizar "o cumprimer)tq «das condições/ajustadas no edital da licitação e na
presente Ata. j UX'-' 'C' v.'̂ X V'•> '

20. ALTERAÇÕES NA ATA EREVISÃO DOS PREÇOS REGÍSTRAbOS-V---^ ,?\V„fv
! |í;]iz=:r=3|

20.1 Évedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela.ata.de.registro de preços.
1 I^ ^ ^ j

20.2 Os preços registrados poderão ser^revlstos^m decorrência de.evehtuai reduçâo dbs preços praticados no mercado

itaçâo e qualificação
r novas certidões ou

descumprimento de

20.3 Quando o preço registrado tornaVrse. s^èrIpr'ap-preço?.praticádp-"ho m por motivo superveniente, a
Prefeitura Municipal de São João dos PátgVMArcòJivdcara:os^fpm^^ negociarem a redução os preços aos
valores praticados pelo mercado. • X'"

20.4 Os fornecedores que não. aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do
compromisso assumido, sem aplicaçãode penalidade. '• » J

20.5 Aordem de classificação dos fornecedores queaceitarem reduzir seuspreços aosvalores de mercado observará a
classificação orlginaL ' . ' -

20.6 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o
compromisso, a Prefeitura Municipal de SãoJoão dos Patos/MA poderá:

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento/prestação dos serviços, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e convocar osdemais fornecedores para assegurar Igual oportunidade denegociação.

20.7 Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA deverá proceder à
revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
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20.8 Em qualquer hipótese, cs preços decorrentes da revisão nâo poderão ultrapassar os praticados no mercado,
mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e
aquele vigente no mercadoà época do registro, momento em que se estabelecea equação econômico-financeira.

21. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

21.10 registro do fornecedor será cancelado quando, este:

a) descumprir as obrigaçõesassumidas na Atade Registro de Preços;
b) não retirar a notade empenho ouInstrumento equivalente, noprazo estabelecido, sem Justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preçojegistrado, quani^ esse se tornar superior ao praticado no mercado;
d} sofrer sanção prevista nos Incisos iíl ou iV do capui do art. 87 dá Lei 8.666/93 ou.no art. 7^ da Lei ns 10.520/02.

21.2 Ocancelamento^^do registro, nas hipóteses previstas nas alíneas ànteriores, será formaliza io por despacho do
órgão gerenciador,assegurado o contraditório e a ampia.defesa.

de caso fortulto ou21.3 O cancelamento do reglstro-de preços poderá ocprrèj por fato superveniente, decorrente
força maior, que prejudique pcumprimento da ata, devi^mérite,comprovados ejustificados:

a) por razões de interesse público_ou apedld^~do^-^rn^cg^r.,,..^;ja^^ ,'^
I 'rnl.

22. CONDIÇÕES PARA ENTREGA ERECEBIMENTO DO OBJETO )

22.1 Os pedidos dos produtos/serviços^a'serem entregues'a'(PrefelturaMuniciparde São João.t
realizados ao longo jda vigência da Ata "'cie Registro, derfreçbs:^/^ soiiçitàçõés'serão formalizada
Contratada, nos prazos indicados no" jTermo de Referênciaj- Anexd l," çor, meio de fax, e-mall,.(u outro meio, onde
estarão detalhados os produtos/servÍços'a'serem entregues. j 1/
22.2 As quantidades prevlrtas no Termófdf Referência -A^nFxõXlâ^rt^ para o período de validade da Ata de
Registro de Preços, reservando^^se^aiPrefeitura Municipal de São/Jpão dós|Patós/MA o direito de adquirir o
quantitativo que julgar necessáfio,-^íodendVser^arciai, integral ou-mesmo âbster-se de adquirir oobjeto.

I 'U'X'•\s\íá L //'/-''s''

22.3 Orecebimentojdo objeto será nos mpÍdes!doJA"ít. 73 a76 dalei,8:666/93.^/^-^..

22.4 APrefeitura Municipal de São^J^^"''doi_^os/MA"'-reje|̂ ^ ou êm parte; os produtos/serviços
entregues em desacordo com o respectIvoCtèrmb-de'Referência;.esp'eciflcações ecohdições desteEdÍtai, da proposta
de preços e do contrato. - ' --—

Patos/MA, serão
e encaminhadas à

V7
22.5 O recebimento do objeto, não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade civil, nem da ét

/

- /

ico-profissional, pela

perfeita execução dó contrato.

23. FISCALIZAÇÃO

23.1 Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, o contrato será ftscailzado pelo CONTRATANTE,
mediante servidor designado pela Prefeitura Municipal deSão João dos Patos/MA, designado Gestor daAta e Fiscal do
Contrato.

24. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

24.1 Os pagamentos serâo efetuados por melo de ordem bancária emitida em nome do proponente vencedor, para
crédito na conta corrente por ele indicada, em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias úteis, após a
entrega do produto/serviço e após entrada no protocolo desta Prefeitura Municipal deSão João dos Patos/MA da Nota
Fiscal devidamente atestada pela Fiscalização;
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24.2 Para pagamento, a Beneficiária da Ata/Contratada deverá apresentar Nota Fiscal discriminativa, devidamente
atestada, acompanhada das certidões negativas do INSS, FGTS, Receita Federai, Estadual e Municipal e CNDT (Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas), e da solicitação de pagamento (Anexo X}.

24.3 A nota fiscal em duas vias, acompanhada das certidões negativas e solicitação de pagamento (Anexo X),
deverá ser entregue no setor de protocolo, o qual encaminhará à Secretaria Municipal de Finanças para juntada ao
processo de contratação Juntamente com os documentos relativosao pagamento.

24.4Opagamento somente será efetuado após o adimpiemento das obrigações contratuais pertinentes, conforme art.
40, § 38, Lei na 8.666/93.

24.5 Não será efetuado qualquer pagamento à BENEFiCiÁRiA DA ATA/CONTRATADA, enquanto houver pendência de
liquidação da obrigação ou-irfadimpiêncla~contratual,'~inciusive~quando~for~constatada'*ausência, divergência ou
irregularidade na documentação apresentada pela Contratada, A, existência de qualquer pendência incorrerá na
suspensão do prazo de pagamento especificado no item 24.1,, áté que a Contratada regularize a pendência, não
acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE.

24.6 A Contratante efetuará a retenção e o recclhimento^detrlbutós/ quando a legislação assim exigir.

i- " I
24.7 Em caso de atraso no pagamento. efetuadorpelp^pNTRAT^NTE da fatura apresentada pela BENEFICIARIA DA
ATA/CONTRATADA, esta fará Jus àçompensaçãò'financeira"_na2orm.a^df;ãtuaiizaçâo^m do respectivo valor, na
qual poderá
ao índice

centoloderá incidir juros moratórios à taxà de 7,-14% (sete?inteiro's'e.;quatof7e décimos por
ice de0,0001956, "prorata die".-%\'''"'. '̂ , 1 .. '/ «
r.— sejajantecIpado.-pelo-ÇONJRATANTÈiNp. res'̂ ®'̂ ""^ "

ições é^abelecidás no item 2Ü.7^ • /'\v U
'>N/ ' ' rd.'(

24.8 Caso o pagamento devido
proporcionai, nas mesmas condições

respectivo montan

\n
I '

ao ano, equivalente

e sofrerá desconto

25.1 Além das obrigações previstas ndiTermo de Referência, Anexo^^i deste edital, aPrefeitura Municipal de São João
dos Patos/MA, compromete-se a: _ íV\l í-^

25.2 Prestar as informações e os'esciàreçimentos.^ue venham a seV,spiicjüdo.s-pé|à/beneficiária da Ata de Registro de
Preços; j
25.3 Comunicar à beneficiária da Afa"^e!^Registro_dèvRreçós?quájquei>irregularidade verificada na execução dos
produtos/serviços elinterromper imediatament"e!aexécuçâo,-'se for q'caso;><,^^

25.4 Proporcionar todas asfeçilidades indispénsávéis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo
o acesso de empregados, prepostos ou representantes^^da beneficiária da Ata de Registro de Preços, devidamente
identificados, quando necessário, às dependências da Prefeitura Municipal deSâoJoão dos,Pátos/MA;

25.5 Rejeitar, no toclo ou em parte, os produtos/serviços a serem entregues em desacordo com as especificações e
obrigações assumidas pelo fornecedor;, . - . , /

I °
25.6 Fornecer atestados"de''capacidade'técnica,~quando~soiicitado'e desde"que"a"érnpresa tenha cumprido com
suas obrigações;

25.7 Notificar a beneficiária da Ata de Registro de Preços quanto à requisição do objeto mediante o envio da nota de
empenho, aserrepassada via fax, e-maii ou outro meio, ouretirada pessoalmente pelo fornecedor;

25.8 Efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços e no
Contrato.

26. DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA DA ATA

26.1 Além dasobrigações previstas noTermo de Referência, Anexo 1desteeditai, o fornecedor beneficiário do registro
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fica obrigado a:

26.2 Assinar a Ata de Registro de Preços e o Contrato, quando houver, e retirar a respectiva nota de empenho, no
prazo máximo de 5 (cinco)dias úteis, contado da convocação;

26.3 Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação, e ainda pelos encargos
trabalhistas, previdenclários e obrigações sociais em vigor, impostos, tributos e contribuições, obrigando-se a saldá- los
na época própria, vez que os seus funcionários não manterão qualquer vínculo empregatíclo com a Prefeitura
Municipal de São João dos Patos/MA;

26.4 Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de
trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus.empregadosjijrante a_exe^^^ do objeto, ainda
que acontecido em dependência da Prefeitura.Municipal de SãoJoão,dos Patos/MA; • -

26.5 Providenciar todos os recursos e Insumos necessários ap .perfelto cumprimento do objeto,, devendo estar Incluídas
no preço proposto ^todas as despesas com materlals/servlçòs, ajlmentação, equipamento, Insiimos, mão de obra,
fretes, embalagens,{seguros, Impostos, taxas, tarifas, encargossociais e trabalhistas e dernais despesas necessárias à
perfeita execução do contrato; - .

. - ! k" •

26.6 Disponibilizar jcom antecedência mínirnaí dé 3Ór.mlnutos,^de;toçla infraestrutura. necessária à entrega dos
produtos/serviços em conformidade com a solicitação da Prefeitura Municipal de^ão Jpão dos Patos/MA, e conforme
estabelecido no Termo de Reféfênclà7*Anéxo I;; '̂ —^

1
26.7 Entregar os pròdutos/serv
solicitação feita pela Prefeitura

vlços^ nasycondlções.^ho^ehdereço, prazo" e.-quantidades solic
Municipal de Sãp João dosfjátosVMÀ; . ^ i

26.8 Responsabilizar-se pelos danos;càúsados_dlreta _o_uJncilretam^ente apj Góhtratante ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo jquando da entrega 'dos-produtos/serviços, nao-excíulndoyou reduzindo essi responsabilidade a
fiscalização ou oacompanhamento pçlo CONTRATANTE; ...ir.j

ítadas, a contar da

26.10 Deverá estar apta a fezer subcontratações para^atender^s neces^da^s.específicas dos eventos, quando assim
solicitado eautorlza'do pela Prefeitura'Münlcl^T^de São JòãVdos PatosyMÀ;^-.,^, -
26.11 Apresentar para entrega dos prddutos/sérvjços,.profissionais capacitados e treinados dentro dos padrões de
qualidade queassegurem a satís^ção dos cliehtes dírêtos e indiretos';-

26.12 Designar e Informar ao Contratante um •profissional (Preposto - nome e telefone) para acompanhar e se
responsabilizar pelajentrega dos produtos/serviços, oqual reportar-se-á diretamente àFlscalizaçã^contratual;
26.13 Corrigir, alterar e/ou refa.zer no prazo definido pela'FISCALIZAÇÃO ps produtos/serylços/que, a juízo desta, não
forem consideradosísatisfatórlos, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado;^^/
26.14 Substituir Imediatamente, qualquer um dos Integrantes da equipede trabalho, em casode falta, de entrega dos
produtos/serviços em desconformidade com o exigido e/ou se solicitado pela Prefeitura Municipal de São João dos
Patos/MA.

26.15 Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados quando da
execução do objeto contratado;

26.16 Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a execução do objeto para verificar as condições
em que está sendo prestado;

26.17 Respeitar as normas e procedimentos de controle interno. Inclusive de acesso às dependências, do
CONTRATANTE;
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26.18 Fornecer sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco] dias corridos, a contar da notificação,
documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas.

26.19 Atender as instruções, recomendações e determinações da Fiscalização que será exercida pela Prefeitura
Municipal de São João dos Patos/MA.

26.20 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos
produto/serviço, até 25% (vintee cincopor cento) do valor inicial atualizado do contrato.

27. DO INADIMPLEMENTO ESANÇÕES

27.1. Olicitante que, convocado dentro do-prazo-de*validade'da-sua:^proposta,-não-retlrar a-nop de empenho, não
celebrar ocontrato ou a/a^tá de registro de preços, sefor o caso, deixar de entregar ou apresentandocumentação falsa
exigida para ocertame*^ ensejar oretardamento de seu objeto, não mantiver aproposta, falhar ou jfraudar na execução
do contrato, componar-se de modo Inidôneo, fizer declaração falsa òu cometer fraude fiscal, mediante procedimento
administrativo que lhe assegurará o contraditório e a .ampla defesa, ficará impedido de licitare contratar com a União,
Estados, Distrito Federal ou Municípios eserá descredericiado no SICAF e/ou Sistema de Cadastro^ de Fornecedores do
Município, pelo prazo de até 5(cinco) anos, sem.prejuí^^dás'multas previstas neste Edital é das demais cominações
legais. i , '.5; ' •.. f

27.2. Em caso de inexecução^pârçla^-^^totalfdás condições fixadas^ést^edit^l^ erros^ou atraso e quaisquer outras
irregularidades não justifícadàsl;ppÜerâaserapliçadas isola^a.ou cumulãtívàménte, garantidos ocontraditório eampla
defesa,as seguintes'penalidades:'^

1 •' ? i '•} ij mV '.bv '/
27.2.1. Multa de:

•\\í:
í /. í

.11

a 20 (vinte) horas) contadas da solicitação :(çhamado).. Após a(2p3](vlgésimaj hora de atraso e a critério da
Administração, podèrá configuraíVnessà\hlpót'ese, Inexecuçâo totalida' obrlgáçiç assumida, sem prejuízo da rescisão
unilateral da avença; -HO );

II. 0,5% (meio por cento) por hora sobre ò-vajor dà"Not^de'̂ penho;.em.casp de atraso superior a 48 (quarenta e
oito) horas no refazimento'dé serviços^ '̂d«conforjiildad^com^exigldò '̂'ou Incompletos, llipitada a24 (vinte e
quatro) horas. Após a24^ hora dè atraso4'?critérío^da'̂ mlnlsuãçã^ppderá ocorrer anão àceitação do objeto, de

3 /•/infimirai-1 naeea hInAfoco inovori7?3n^arrifll niYytnfãI'-Ha-nhriparSn sem DreiuÍ70 dâ rescisãoforma a configurar; nessa hipótese, inexécução-parciàl^ ou-total^daiobrlgação assumida, sem prejuízo da rescisão
unilateral da avença;

1.10% (dez porcento)sobreo valor dacontratação, em casode Inexecuçâo parcial da obrigação assumida;

IV. 10% (dez por ceritp) sobre ovalor da.contratação, em caso de Inexecuçâo total da obrig^id assumida.

27.3 Asanção de Impedimento do direito de licitar ou contratar com o Município poderá ser aplicada ao fornecedor
juntamentecom a de multa. As penalidades são Independentes e a aplicação de uma nãoexclui as demais.

27.4 Objetivando evitar dano ao Erário, a Administração poderá adotar medida cautelar suspendendo o pagamento à
Contratada na proporção de eventual multa a ser aplicada após a condenação em regular processo administrativo.

27.5 As multas previstas nesteEdital serão descontadas após regular processo administrativo dospagamentos devidos
pela Administração.
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27.6 Se não restarem pendentes valores a serem pagos ao fornecedor ou se os valores das multas forem superiores
aos pagamentos devidos, fica o FORNECEDOR ou ADJUCATÃRIO obrigado a recolher a importância devida no prazo de
15 (quinze) dias, a partirdo recebimento da notificação, atravésdo DARE, devendo ser apresentado o comprovante de
pagamento a esta Administração, sob pena de cobrança Judicial.

27.7 Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e condições
especificados no § 19 do art. 57 da Lei 8.666/93, sendo considerados injustificados os atrasos não precedidos da
competente prorrogação.

27.8 A solicitação de prorrogação, com sua Justificativa, deverá ser formulada por escrito e encaminhada com
antecedência mínima de 01 (um) dia do vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela
Contratada.

27.9 Aaplicação dasr'penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla dêfes;
parte da CONTRATADA, na forma da lei.

e contraditório por

27.10 As sanções descritas neste Item também; se.apJiçarn'̂ aos^integrantes do cadastro de reserva que, convocados,não honrarem ocompromisso assutriido semJustifiçativaiOU^corffjKtificativa recusada pela adminjstração pública.
27.11 As penalidades serão obrigãtbrlaniente f/gistradas.no SICAFj^^np.casp.deimipedl^ dp direito de licitar, o
licitante deverá ser| descredençiado^--"—
cominações legais. L

28. DISPOSIÇÕES GERAIS

lénclado-porv Igual período', sem préJuízo;''das-múltas'previstas no Edital e das demais
/\ r~nj Jl X"Y/V']

28.1 Opregoeiro poderá solicitar parecer^de técnicospertencentes.ap quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de
São João dos Patos/MÀ'OU, ainda,.depessoas.físJcaspuJundicasprtran!ias:a,eíe,ípara orientar sua Jecisão.

o e incluir-se-á o do

)al de São João dos
28.

vencimento. Só se iniciam e vençe_m

Patos/MA.

.2 Na contagem dos prazos estabelecidd^neste edital eseus anCTps,'"'excJuÍr|-se-á odia do iníc
! _ rX MJL. ..Ia A\/AA..|lanf DrAfAil*! 1ra MliinTrIncemíosprazosicm dias de expediente destaiPrefeitura Munici

.1,^.....28.3 Opregoeiro pu a Autòridade^Wperlor,CnOwinteresse.da'-A'dmirÍis^açãp;'~poderá relevar omissões puramente
formais, desde que'não comprometam'a^pro'ppsta,"a .lêgi^çâo ylgente^è. a^ lisura desta" licitação, reservando-se o
direito de promover! diligências destinadas]aYfc|areçe/bu-axo*riTplèmehtar-bJnstrução do processo, em qualquer faseda licitação, vedadaja,Inclusão.posterior dê'dqciWe~rit^uInfor^^lquydê^^^ constar np.ato psessão pública.
28.4 As normas que disciplinam este Pregão serão _sempré?interpretadas em favor da ampliaçãO| da disputa entre os
proponentes, desde'que não comprometam oInteresse da'Administração, afinalidade éasegurança da contratação.

28.5 Em casode discrepância entre os ahexose o Edital prevalecerá.a redaçãodeste. J

28.6 O Beneficiário ^do Registro deverá manter atualizados,'durante toda a.validade a Ata,'todos os seus dados, como
representantes, endereço) téléfonèj e^ail, etc. sob pena de, não sendo devidamente informado a Prefeitura
Municipal deSão João dos Patos/MA, as notificações/comunicações serem consideradas efetivamente realizadas.

28.7 As decisões referentes a este processo iicitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer
meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial Eletrônico da
Prefeitura Municipal de São Joãodos Patos/MA ou no Diário Oficial do Estado do Maranhão.

28.8 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data
marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário
anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
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28.9 Os casos omissos serão decididos pelo pregoeiro em conformidade com as disposições constantes das Leis no
preâmbulo deste edital e demais normas pertinentes.

28.10 Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca de São João dos
Patos • MA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

28.11 A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.

28.12 São partes integrantes deste Edita! os seguintes Anexos:

Anexo I

Anexo II

Anexo ti!

Anexo IV

Anexo V

Anexo VI

Anexo Vil

Anexo VIII

Anexo IX

Anexo X

Anexo XI

Anexo XII

Termo de Referência

Modelo d^carta credencial.
Modelo dè Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação
ModeíOideproposta,de preços •' .
Modelo de Declaração de cumpriménto do Inciso XX.XIII dó art.T^, CF/88
Modelòi

I

Minuta

Minuta do Contrato 1. * p-- i
Modelo de solicitação de pa^gamentb .—"
Modelo dedeclaraçâo'deopçâo:pelo simples! "'V. —'
Recibo de retiradá'de'éditaK ^ A. f—5 Li A -x,.

i (M i Vt A .vil í-v j

São Joãodos Patos - MA, 03'dè:marçp,de-2021.

lUUCIW wcwiai oyaw MC uui i ipi ii i ici iw mm i> ivi^m mm mi mi / mm

lodelò de Declaração de inexistência ^ fatos.ijTipeditivos da habilitação
linuta daAta de Registro dePreços;^ Ç

- n:'

• v^\ Secre^ária'Municipal de Aárnínistração^jJj
l^,P^aria n^

L.

r\

%

J /,\^ '̂ç!^riúany Costa de Sá G?mes

r'

-7
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ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

unicef^^

1.1 - Registro de Preços para a contratação de empresaespecializada paraprestação dè serviços de locação
de licença de uso de software de gestão e acompanhamento de processos para a Prefeitura Municipal do
Municípiode São João dos Patos - MA, para o exercício de 2021.

1.2 - Aempresa Contratada deverá disponibilizar üm banco dé hõrás para a execução de serviços técnicos
especializados destinados a irriplèmentação da solução, devaçordo com'o descrito, neste Termo de
Referência. . " . ; ^ ^ -

ITEM i • DESCRIÇÃO UNID QUANT. p.uNít P. TOTAL

1 Licença de uso deSóftware - Folha de.Pagamerito/àpp^ '̂' Mês li . RS 4.ep53,33 RS51.186,63

2
Recadastramento deServidores com digitalização»"'̂ ^
documentos (Sem equipamentos} ..

Mês
. •

. iy í RS 7.300,00
? 1

RS 7.300,00

3 Licença deusp deSoftwareY ProtocòJd " ' ; < " ' Mês/ J ; RS 3.3X67 RS36.483,37

4
Licença deuso deSoftwàre^dVpubiiçação/hospedãgêmrde
dados para atender as Leis 12!527/2011',e LC Í31/20Ò9 '̂ Mês/^F

' 1 ,r - ;-R$'3.3jl6,67 RS 36.483,37

5 Licença deuspide Software - Licitação '—'F \ Mês\'i 11. ' RS 685,99 RS7.545,89

6 Licença de uso déSoftware - Pa'trimônio^—- •"'7^ j: ''v -.Mes \'e 11 11 RS'̂ 85,99 RS 7.545,89

7 Licença deuso deSoftware -Arrecadação Tributária^—— -^Mês-j ;| 11 RS3.066,23 RS33.728,53

8 Licença de usò deSoftware - Contabilidade Pública. if. jMês II í 11 , RS 2.3;49,65 RS25.846,15

9 Licença deusp Software -jAimpVanfa^Jpje/ControIe de Frota, ífj i-—11 . RS 459,66 RS5.056,26

10 Licença de usp deSòftwaf4-1'ainerGoVi%c- - ." F A^'J/ <aLÍí • RSd94,63 RS7.640,93
] • . r • -í- •. ' W V. •' TOTAL: 218.817,02

-4 \

2. JUSTIFICATIVA

2.1 - Acontratação tem como objetivo modernizar o Município deSão Joâo.dòs^Patòs/Ma com Sistemas de
Gestão Municipal>»ao quãi permitirá a integração das diversas áreas da .Prefeitura,^gerando um maior
controle Administrativo, Financeiro,'Funcional, diminuindo os. retrabaihds,^ melhorando a eficácia dos
serviços públicos no Município. . " - : - / - ^

2.2 - Os Sistemas integrados deverão garantir que os serviços prestados sejam eficientes e eficazes, com
ganho significativo nos controles das ações da Gestão Municipal, visando fornecer aos Munícipes uma
melhor qualidade no atendimento público e maior clareza nas prestações de contas da gestão. Visando
melhoraro atendimentoe agilidade no envio das exigências do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

a) O presente objeto possui disponibilidade no mercado próprio, isto é, que o objeto está disponível para
compra ou contratação a qualquer momento;
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b) Possui padronização, pois são pré-determínados os atributos essenciais do objeto, de forma objetiva e
uniforme, cujas características são Invariáveis ou então, sujeitas a diferenças mínimas;

c) Desnecessidadede peculiaridade para satisfação da Administração, ou seja, o bem é comum pois satisfaz
necessidades comuns, não precisando conter características peculiares para atingir seus fins.

4. ENTREGA ECRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

a. O prazo de entrega dos bens é de 05 dias, contados do(a) emissão da Ordem de Fornecimento, em
remessa parcelada. ' 7" ' j

;dícb. O prazo de validade na data da entrega não poderársèr iriferior a 90; (noventa) dias, do prazo total
recomendado peloífabricante. . " • , |
c. Os bens ^erão recebidos provisoriamente rio prazo: de 03 (três) dias, ipeio{a)^ responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efejto. de posterior verificação de sua conformidade com
as especificações constantes neste termo de^Referêriciale^a^proposta.
d. Nos termos do art. 74 da Lei nr 8i666í^e4|93,{^deráserdíspensado orecebimento provisório.
e. Os bens poderão ser.rejei_tadòs,^oltoâd^u em-p^i:^eJ'̂ qi^ndo em.desacordb con as especificações
constantes neste Termo de'.R'efêrência.emá^propostã]!devend(í,sér,substituídds no,prazo de 03 (três) dias, a
contar da notificação da conj:r^ada; às^suas.custas,.semjprejuízo'da-apiicaçâo das penaiic ades.
f. Os bens serão recebidos ^definitivãmenté" no^prazo ,de 03/(três) dias, contados do recebimento
provisório, após averificação da^q^uaiidade-e qua_ntidáde;^dò rtiateriai ,e^ conseqüente aceitação mediante
termo circunstanciado. ' 'j'\v; |
g. Na hipótese de a verlficaçâò*a que se-refere o sutíitem^ahtérior não ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-á como reaiizada,-consumando-se-o;recebimento;definitivo no dia do esgotamento do

" Fí'" Ir
isório ou'definitivo do objeto não exclui ajresponsabilidade c
irreta execução do contrato. í.] lif y- ,)

prazo.

h. O recebimento provisório
prejuízos resultantes da incorreta

5. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ^
S.-

V-

5.1 - Os serviços

6.1 - ENTREGA DA SOLUÇÃO-— -

VF3'-Fi'
deverão ser prestados ha sede\dâ'''Préf§Itufa Municipal de São João dos Patos/MA

localizada na Averilda Deputado Carlos>iyièio,,n2 167b/Aeroporto, São João dos Ratos/Ma|.
6. DA FUNCIONALIDADE ECONTRATAÇÃO DA SOLUÇÃO

a contratada pelos

/

6.1.1 - A empresa CONTRATADA deverá entregar duas cópias dos manuais dos produtos fornecidos em
português, em forma eletrônica, e duas cópias dos manuais em forma impressa, na data da assinatura do
Contrato e em plena compatibilidade com as especificações deste Termo, e com a Proposta Técnica
apresentada. Acópia dosmanuais deverá ser atualizada apósas customizações necessárias.

6.2. TREINAMENTO ECAPACITAÇÃO DE PESSOAL DO CONTRATANTE

6.2.1 - A CONTRATADA deverá prever treinamento e capacitação de servidores do CONTRATANTE, de
acordo com o número de licenças de uso contratadas, visando o domínio:
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1- Dasopções de operação da solução fornecida;

2- Dos procedimentos requeridos para que a CONTRATADA mantenha o atendimento contínuo das
solicitações do CONTRATANTE.

Ao término da capacitação os colaboradores designados deverão estar aptos para uso da solução e
devidamente certificados pela CONTRATADA. Acapacitação prevista deverá ser feita pela CONTRATADA de
acordo com o conteúdo necessário ao pleno domínio da solução fornecida, e contemplará:

a) Treinamento para pessoal da área Técnica - Relativo à manutenção das bases de dados, integrações e
todos os requisitos para sua funcionalidade {uma turma);

b) Treinamento par^os'AÍT^istradorés da solução -Treinar usuários técnicos que ião estabelecer as
permissões de acesso à solução (uma turma); e

c) Treinamento dps operadores dos softwares aplicativos - Treinar os usuários (Consi Itores, Gestores e
Técnicos), que serão responsáveis por "Inserir", "AJterar", "Apagar", "Pesquisar" e "Extrair Relatórios",
utilizando os aplicativos dá solução. Estes usuátjo^se^ncarregarão de replicar o treinamento aos novos
usuários (duas turinas).

6.2.2 - Otreinarríento obedeçerá:ao:estabeIecidp:neste^Item:è dev^^^ilizar facilltadores e material
didático da CONTRATADAk'dévéndo.s^^xecutado nas^.depend'ências do CONTRATANTE. Os custos com os
treinadores correrão por parte'da-ÇpNTfWTÀDA.-Qsiçustos decòrfehtes cle^deslocamet]to e hospedagem,
quando houver tréinanientos em'rnais de üm-localj-serâadé resporisabiridade do^CONTRATANTE.

i\ I li

6.3 - SUPORTE j ; J\ ]
6.3.1 - Os pedidos de suporte, emitidos.-pelo-CONTRATANTE;-podefão ser atendidos
CONTRATADA deverá obedecer à'dbrlgação de cumprimento íritegral,'dòJhorário comerei
6.3.2 - Os pedidos de suporte;v emitidos' pelo CONTRATANTE,/poderão ser atenddos rn loco,
CONTRATANTE, deverá agenhsr^atriyés^òe^ÇRONOGRAMA^^^ de 72 h eainda d'»"
CONTRATADA disponibilizar um assisterite^técriico in.loco;que devèrá'atender em horário comercial.

j KrCr-'--
7-CRONOGRAMA FÍSICO -''V - ' r ' '

por telefone, e a
al.

e a

e ainda deverá a

.w.7.1. - Para a execução do OBJETO dèste termo a.^CONTRATÀDÁ deverá elaborar, em conjunto com a
CONTRATANTE e em até S (cinco) dias úteis contados da assinatura do contrato, um cronograma completo
levando em consideração todas as fases do projeto, incluindo o contrato de 11 (onze) meses de
manutenção corretiva e suporte. 0 cronograma deverá ser elaborado em ferramenta-própria de gestão de
projeto, detalhando todas asjases do projeto eaquantidade, de profissionais eny.olvídos em cada tarefa.

7.2 - Estratégia de Implantação e Treinamento:

7.2.1-Implantação

7.2.1.1 - Todas as condições técnicas necessárias à instalação e configuração dos Sistemas delineados neste
Termo de Referênciadevem ser concebidas e apresentadas à CONTRATANTE para aprovação;

7.2.1.2 - Estes devem estar dentro de um plano lógico e operacional, estabelecendo os responsáveis
envolvidos em cada área que o sistema vai atuar.

7.2.1-Treinamento:
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7.2.2.1 - A Implantação de sistemas deve passar pela necessidade de capacitação de pessoal técnico,
administrativo e operacional, orientando-os para o uso dos sistemas e ferramentas a serem
implementadas.

• Software núcleo;
• Softwares adicionais;
• Serviço de instalação;
• Serviço de implementação;
• Parametrizaçâo;

• Customização (adequação dos programas aos processos administrativos);
• Acesso a bancos de-dados contendo dados-dos sistemas-legados;'

Testes;

impiantaçãp em produção;
Operação Inicialassistida;
Treinamento;

Manutenção/garantia; -4- •
Saneamento e migração de base dedadosjlòs^.si^ernás legados;
Operação'do àmbiente.de produçâò;y*-*^,

* —li . -

8. DOINÍCIO DOS SERVIÇOS • - . ''!iV

8.1 - Cs serviçosj serão iniciadpsfpela Contratada,-, no pt^zo de^,até'̂ p5 (cinco) dias

Manutenção do banco de^dados.vr

•"•y-v-N" H-'

assinatura do Contrato.

9. PAGAMENTO

Uj-
iíl

i " -A '
V". \\

. A

'P' Mi'

. li't

9.1. - Opagamento será efetuãdp,^np pr^^zp.'" de até 30j;;(trintá)^-^ias,-ápós a assinatura do Termo de
Recebimento Definitivo, desde qu^^não^hajâ fatoHmpe^^^ pela CONTRÃjrADA, mediante a
apresentação de Nota Fiscal/faturá^^oniVanha^J^da^respectlva^^dè^ de Serviços e das certidões de
regularidade fiscal: Prova de regüIárídadéirelativ^ã^Certi^p^onjüritá Negativa «de Débitos Relativos a
Tributos Federais) Dfvida Ativa da UníãoTSiguridade SociaOÍfíva de regularidade rdativa ao Fundo de
Garantia por Ternpp de Serviço,-FGJS, Prova de regularidade relativa à Justiça.dp Tfabalho, mediante
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), Certidão Negativa de Débitos e Dívida
Ativa Estadual e Municipal, diretamente na conta que o fornecedor apresentar noato da contratação, para
o que deverá, na «oportunidade, informar o nome do Banco e núrnero da agência je''conta corrente onde
deverá ocorrero crédito, nãosendo permitidas alterações,futuras sem a.anuéncia das partes interessadas.

lO.DAS REPONSABILIDADES EOBRIGAÇÕES DAS PARTES

10.1. Caberá à CONTRATANTE:

a) prestar informações e esclarecimentos pertinentes e necessários que venham a ser solicitados pelo
representante da CONTRATADA;

b) atestar o recebimento do objeto contratado, rejeitando-o caso não esteja de acordo com as
especificações trazidas neste Termoe na Minuta do Contrato;

úteis, a contar da
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c) efetuar os pagamentos à CONTRATADA conforme previsto neste Termo e na minuta do contrato, após o
cumprimento das formalidades iegais.

10.2. Caberá à CONTRATADA:

a) respeitar as normas e procedimento de controie Interno, inclusive de acesso às dependências das
unidades da Prefeitura Municipal de SãoJoão dos Patos/Ma.

b) prestar os serviços cotados em estrita conformidade com as especificações exigidas neste termo de
referência;

c) iniciar a execução dos servlços-nO'prazo-máximo der02-(dois)-dias,.contados da-data-de recebimento da
Ordem de Serviço/Nqta de Empenho;

para licitação, p )\j

ll.DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

8.666/93.

12. DA FUNDAMENTAÇÃO LEG^^

d) Assumir o compforhisso e a responsabilidade pela guarda do total sigilo sobre as infon ,
curso dos trabalhos, ficando, sob as penas da lei, impedida de divulgar e/ou utjiizar em proveito próprio
e/ou de terceirostoda e qualquer informação relacionada çonía contratante; i '
e) Providenciar a imediata correção das altera^,esÇdeficiênciás e/ou Irregularidades apontadas pela
Contratante; |
f) Arcar com eventuais prejuízos.causacÍos»à'contrata?iteT&/^u^-aVerceirosr:prov6cados por ineficiência ou
irregularidade cometida pdr seus.èmprega"dos ou prepostos envoiyidps na execução do objeto;
g) Responsabilizar-se peÍos^ncargosytrabâihÍstas,-2Pf;evidencÍárips,^!físçà!£;è' comerciais resultantes da
execução contratual, não sendo rnantidos^quaisquer yínçuios de natureza trabalhista entre os técnicos da
empresa que vier âser contratadà"e'a Prefeitura Municipa[ide Sãpydão^dps Patos/Ma; |
h) Manter durante toda a execução do„contrato,,as,condições""de' habilitação e qualificação apresentadas
nara icitacao. • lu/

11.1 - o recebimento do objtóxdràj licitado dar-se-á deYacordo'̂ çornvp^ a 73, i, "<
I ^l\ \\'s í'. V J/// />

L9.r-

nações obtidas no

•V/.

^iL
e "b" da Lei ns

12.1- Fundamenta-se na lei n' 10.520/2000,-L'él'Cpmp.lémehtar-n'' 123/2006 e suas alterações dadas pela
Lei Complementar n° 147/2014 e o que couber a\érFederál n 8.666/93 e demais noijmas pertinentes à
espécie. 1 ' , " " . • ' . ^

/

/

^SãoJo.âo;dos.Patos/iyiA,.em' 12 de fevereiro de 2021

GUSTAVO CARVALHO SILVA

Chefe do Departamento de Compras
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MODELO DE CARTA CREDENCIAL

A (nome da empresa), CNPJ . com sede na

unicei^

neste ato representado pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço).

completa - nome, RG, CPF,

Pelo

Procurador(es) . .
confere(m) amplos poderes para, junto a Prefeitura Municipal de São João dos Patos,^MA (ou de forma
genérica: para junio aos órgãos públicos federais, estaduais e. municipais) praticar os atos necessários para
representar aoutorgante na licitação na rnodalidadeide pregão (ou de forma genérica' para licitações em
geral), usando dos recursos legais e'acpmpanhaKdoVos,"^conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para
desistir de recursos, interpô-los, apresentanjapceslverbais, negociar preços é demais co idições, confessar,
transigir, desistir, [firmar cpmpromjssds'òu-acor3ós, rêcebe'r\-clár.'qultaçãp;:podendo aíM-
esta para outrem,;com 0UiSem\résérvá^íde iguais-póderes, "'dandoVtüdd-ppri bom fi
em especial, pará (sefor o ca.só de apynas uma licitação).

1. Localedata VO -'' uí//
2. Assinatura dorepresentahte legaLda.empresà cor^fírma/ecynhecida

f I^

presente

o sénhor(es) (nome; RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem
instrumento de mandato, nomeia

*

7A'y'!:/\'É^

"V ' -

^v

e constitui, seu(s)

ida, substabelecer

firme e valioso, e.

/
/
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

A empresa signatária, Inscrita no CNPJ sob o n.s
sediada na (endereço completo), por Intermédio de seu representante legal, o

Sr. (a) ^..^rvportãdõTdã Carteira de Identidade n® .TTsSP e do CPF
n5 DECIFRA, para fins do disposto no subitem do edital, do Pregão Presencial rS
13/2021, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que estalem
data, é considerada:

^resa, na presente

MICROEMPRESA, conforme inciso Ido art. B^dajíei Complementarns 123, de ,14/12/2005;

) EMPRESA DE'PEQUENO PORTE, conforme^nciso-Iktío^at;t-.-32 da Lei Complemer

^ 11 a * \

tar n2 123, de

14/12/2006.

Declara

32 da Lei Complementar

OBS:

;í}l:
1 •<

Jf"

V1}Assinalarcom üm "X" a condição dá empresa.

2) Esta declaração deverá ser entregue o prègoeiro, após a abertura da Sessão, em separado e antes da
abertura dos envelopes de Proposta dé Preço e de Habilitação exigidos nesta licitação, pelas empresas
que pretenderern se beneficiar nesta licitação do regime, diferenciado e'favorecido previsto na Lei
Complementar n2123/2006 é alféráçõèrpõsterioré^

ira, .ainda,-que a\empresa-está--excluída' das\yedaçoes-constantes
mentar n? 123, "dè l4de dezembro.dé['̂ 2Ò06. Af/i ]
\ \\ ) "• y'V'i ;;

-1
•deb.-.—..^nTnT:7.-....-.i.,de2021.

^(pt líf'^
''̂ \\/'̂ *(Assinatura do resfwnsável)/^/^:- '̂

íoY---/

'fi'l lillk_,..

do § 42 do art.
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO

A empresa signatária. Inscrita no CNPJ sob o n.s
sediada na (endereço completo) por seu representante legai, declara, sob as penas da
Lei, nos termos do artigo 42, inciso VII, da Lei Federai n.a 10.520/02, possuir todos os requisitos constantes
do editai que ahabiiit^partlcipar do Pregão Presenciai n:2*13/202lT -• -

/ í • —
Declara, outrossim,conhecerma íntegrao Edital e que se submete a todos os sei

/'

//T—'-'"TI
í f/V-v

5 T f

X'/'
•- Vxxv: -•

.LdeX" -

.rv
.•'.íyr'._de 2021;

ili' )i"' <
\ \\\ i! (Assinatura do responsável) //,' /

íiàii. #;|b
-V ,

\y

s termos.
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ANEXO V

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

unicef®

REF. PREGÃO PRESENCIAL n s 13/2021.

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos à apreciação de V. S §. a nossa proposta relativa à licitação
em epígrafe, assumind^inteira-responsabilldade-por-quaisquer-erros-ou.-omissões-.i^ue venham a ser
verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos plenocorjhecimento das condições em
que se desenvolverao os trabalhos,'e concordamos çom ã totalidade dás instruções e critérios de
qualificação definidos no edital do PregãoPrésencial n2 13/2021,

1. PROPONENTE:

RAZÃO 1
SOCIAL: L
CNPJ: T
ENDEREÇO:.

TELEFONE:

y-' }

. Z1 i /ÉtMAIL:

2. PROPOSTA DE PREÇOS:

í ' \V{ í

I- llü h , lí// , j

i r~-MU \\/> uif

3. VALOR GLOBÀL DAPROPOSTA:

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROÇOSTA|<;
5. PRAZO DE ANTECEDÊNGIA PA^piS^NmitlZARTpbAÂ INFRA^^ DO EVENTO:
6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
7. DADOS BANCÁRIOS DAEMPRESA:
8. INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ OCONTRATO (Nome,.RG, CPF, Endereço):
9. ENDEREÇO ETELEFONE:

de de 2021.

(Assinatura do responsável)

I
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Liníceflfêí

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ARI. 72, CF/88

A empresa
sediada na

, signatária, Inscrita no CNPJ sob o n.2
(endereço completo), por seu representante

legal, declara, sob as penas da Lei, oue não possuí no seu quadro de pessoal, menor de 18 (dezoito) anos
em exercício de atividade^npturna, perigosa ou Insalubre, bem> como não utiliza para qualquer trabalho ou
atividade, menor de46;(dezessels) anos, exceto na:Condlçâo dé aprendiz, a partirde 14 (quatorze) anos, em
conformidade com4 lnclso:XXXIII do art. 72, da Constituição Federal e com a Lei n? 9.854/99.

de

im
i de.2Ó21.

iii(Asslnatura dp,i;esponsável)V^

s\, r-

i^i
iÍl!

Vh j/.v
,1/•'''•
i.4 ''j íl

//•'V //

ífTVV.VíW •

LC';
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ANEXO VII

unicef^^

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

A empresa
sediada na

signatária, inscrita no CNPJ sob o n.2
.(endereço completo), por seu representante

legal, declara, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32. § 2.2, da Lei Federal n.s 8 666/93, que até a
ri.9 13/2021, e quepresente data nenhutTT^to ocorreu que a Inabilite a partiçipar.do Pregão Presencial

contra ela não exíste^nenhum pedido de falência ou concordata.

Declara, outrossim , conhecer na (ntegrá o Edital e que se subniete á todos ps seus termos

ide'. .>i:5>..í...;::rdé-2021;

W) (Assinatura.ddresponsável):\í/i •

U
1•. -íj '»: U j <

r\ -~

/
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ANEXO VIII

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N2SRP-13/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

unlcef^^

Aos XXXXX dla(s} do mês de XXXXXXXXX de dois mil e dezoito , o Município de São João dos Patos, com sede na
Avenida Getúllo Vargas, 135- Centro, CEP 65665-000 nostermos da Lei ns 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada
no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta
apresentada no Pregão Presencial para Registro de Preços n° SRP-13/2021, RESOLVE registrar os preços para a
contratação de empresa especializada para prestaçâo.de.seryiços de locaçâo.de.llçença de uso.de,software de gestão e
acompanhamento de prpcéssps para a 'Prefeitura Municipal do Município de São João dos Patos - MA, tendosido os
referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.

/

CLÁUSULA PRIMEIRÀ-DO OBJETO

1.1. Registro de Preços para a contratação cle^emprès>^"espej:ializada para prestação de sei viços de locação de
A ,4o ooetân a arnmnanhamanTo Hp>n^rp<crK nara a Prpfaitiira Municipal do Município delicenca de uso de software de gestão e acompanhamento dèsprocessos para a Prefeitura Munic

t... - V. 5 -VsA , t V -
São João dos Patos r MA.

^ > A

' T"

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALÍDÂDE-DOS PREÇOS ' j P

Apresente Ata de Registro de Preços terávalidade porIJJdoze) meses contados a partir dasuaassinatura.

Parágrafo primeiro: Durante oprazo'de validade desta. Ata'\de'"Rêgj^stroydeyreçòs, aCONTRATANTE não estará
obrigada aadquirir os :produto/serviço)citados*na CÍáusulà'Pnmeira'excÍtisivamente pelo Sistema Registro de Preços,
podendo fazê-lo por meio de outra licitaç,ão,.quando-julgár.:cònvenlente,--semjque caiba recurso ou indenização de

IÍLL,4Í>, o, oo Vionafiz-I^rln rin raoictrn a rtraferânria (jgqualquer espécie ao FORNECEDOR,isend8| entretanto, assegurad^ao benèficlárlo do. registro, a preferência
fornecimento em Igualdade de condições. A h'/-'' IIIL • ^ •

Parágrafo segundo: Apartir da assinàtúm^d^At^-de Registro dèrPfeços'"o fornecedor assume o compromisso
atender, durante oprazo de sua vÍgênçia;^.S'pe^dldòsj:eanzados/e se^brlga a'cumprlr, na íntegr;, todas as condições
estabelecidas, ficando sujeito, inclusiveràs'̂ enalidadês;legalmenté^cábívels''pelo descumprimento de quaisquer de

I \ ^ í--Z. -— ' Za?—'suas cláusulas. | •\^ C" ' ' • '

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DeTrEGISTRÓ MPREÇÒS
j • •• ^

Poderá utlllzar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer Órgão ou entidade da Administração publica Municipal que
não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente
comprovada a vantagem.

[ _
Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que hão participarem "do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso
da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu Interesse junto ao Contratante, para que este indique
os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento. Independente dos quantitativos registrados em Ata,
desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidascom o Contratante.

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a cinqüenta porcento dosquantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.
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Parágrafo quarto: As adesões à ata de registro de preços não 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 participantes,
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL EPRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações contida na
ordem de compra, sendo que a entrega deve ser realizada de forma imediata.

Parágrafo Único: Aempresa que não cumpriro prazoestipulado sofrerá as sanções previstasno item 27 do Edital em
conformidade com a Lei 8.66^93 e suas alterações. _

CLÁUSULA QUINTA -^0 PAGAMENTO i

O pagamento será'̂ efetuado ^mediante a entrega dos produtp/serviçõ acornpanhados da fatura (nota fiscal),
discriminada deacordo com a nota deempenho, após aconferência da quantidade e qualidade dos materiais/serviços
por gestor aser designado pela contratante. Observado^receblmento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa
com discriminação jdos ibens, juntamente conn,^<Terrho'.de^R«^ será esta atestada e encaminhada à
administração da entidade contratante para fihs.liq^ldãçâô.^^^ifl.;^\;Q

Parágrafo Primeiro: O pagamento serátfeditado em favor -»—
nominativo, oqual|ocorrerá^áté;;30j(trinta) djasii^rri^
aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.'̂ --, .'

I
Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oflcIals"'antes dojpàgamento aser efetua io ao FORNECEDOR
para verificação daísituação do mesmo,QelátÍ^mente-às condições.exigidàs' na contratação - -«-s-
impressos ejuntados aos autos do processp.próprJq._ ' ^̂ í

Parágrafo Terceiro:

acima referida e a

fórmula:

do FORNECEDOR,"'por ,mejo de ordem bancária oucheque
dó recebÍmento/définitlvo>dos materiais/serviços, após a
Âl\ '

Caso haja aplicação,'de'̂ mult8, o valor será descontado de quaiquer fatura ou
contratante em favòr do F0RNEGED6R.\casc '̂a'-Vnuita seja superiòi?a'cr'crédjtó\evêntüalmente e:
será cobrada AdminÍstratÍvãmente"ouljuàiçiàirnènte, se necessário/'̂ .'!^ >f ^'0

Parágrafo Quarto: Nosxasos de eyenti^is^atrasos déjp^gamjnto,;désdue'a Contratada não
alguma forma para tanto, fica convencjpriadaja-taxa,de.atuai.Íza'çãp"fmanç^^ devida pela contratante, entre a data

correspondente, ao efetlvo^a^dimpjemento^dp^^ mediante a aplicação da seguinte

i .
EMslxNxVP '

Onde: I

EM= Encargos Moratórios /
N=número de dias éntre a data prevista párao pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;"- '

TX = percentual da Taxa anual = 6%
I = índice de compensação financeira, assim apurado:
i = (TX/100) _ l=(6/100)_ 1=0,00016438

365 365

Acompensação financeira prevista nestacondição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.

CLÁUSUU SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Aentrega dos produto/serviço só estará caracterizada mediante solicitaçãodo pedido do bem.

/

jos resultados serão

crédito existente na

Kistente, a diferença

enha concorrido de
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0 fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a
entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA- DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presenciai para Registro de Preços n" SRP-13/2021, a
Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes
sanções;

1- Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra recibo do representante legai da
contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa iicitante apresentó justificativas para o
atraso, que só serão ac^as^djante crivo da Administração; "- :_
II -multa de 0,1% (zel4 vírgula um porcento) por dia de atraso:;pelo desçumprimento das obrigações estabelecidas,
até omáximo de lo4(dez,por cento) sobre ovalor dos produto/sèrviçõ não entregues, recolhida |no prazo máximo de
15 (quinze) dias corridos, urna vez córnunicada oficialmente; •

III -muita de 10% (dez por cento) sobre ovalor d^m^teriaj;nãò?^ritregueSj no caso de inexecução total ou parcial do
objeto contratado, recolhida, no prazo de;15:;(quinze):diãs corridos,;cohtado:da comunicaçlo.ofiçiai, sem embargo, de
indenização dos prejuízos.pqryenHra causados aõcontratante.^ia.hã^execução@clal óutotal tio contrato.

„ ""I -]
Parágrafo Primeiro;- Ficará irhpedida:de licitarejde contratar com=a'Admmistração'Pública, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, garantido 9direito préyip da'citação e dé ampjãj'defesa,iénquantd perd^urar bs motivos determinantes da
punição ou até que^seia promovida'a.reabliltácão perántêfáip/ópria autoriclade que aplicou a plnalldade, a iicitante
que convocada dentro dò prazo de^vaiidade da sua pfbposta,''hãb^ceiebrar o contrato, deixar de entregar a

Ida execução do seu
e de modo ínidôneo

documentação exigida para ocertame;òúíÍpfesentar-docurhentáção-faisa|4nsejàr oretardajrientç
objeto, não mantivera^proposta, falhar ou fraudar na exécução^doiobjeto^pàçtuado, compbrtar-í
ou cometer fraude físcãi. 1

í/.
Parágrafo Segundo
juntamente com

de 05 (cinco) dias úteis.

undo -As sanções^èyistás.'no iíhciso i e no parágrafo prjmeíro^^ta.cláusula poderão ser aplicadas
mas dos incisos "ililie "iii", facultada a:dèfesa:prévia4^interessacio,^no respectivo processo, no prazo
ias úteis. \N • • ,

r.

Parágrafo Terceiro - Se a muita for devaior.superior.ao.vaior dagarantia prestada, além da;perda
empresa fornecedora ipeia sua diferença
quandofor o caso, cobrada jüdiciaimente.

desta, responderá a

empresa fornecedora ipeia sua diferença, á qua!''será,dêscontada^ós-pagamentos devidos pelà Administração ou,
^ ^ ,s. /

'•/
Parágrafo Quarto -^ penalidades serão obrigatoriamente registfadàs junto ao .cadastrp de fornecedores da entidade
contratante, e no caso de suspensão de Ijcitar, o iicitante deverá ser descredenciado por iguahperlodo, sem prejuízo
das muitas previstas no Editaie das dernais;cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA ^DO REAJUSTAMENTÒ DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei n®
8.666/1993.

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no
mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e "sua
adequação ao praticado pelo mercado.
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Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação,o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando iguai
oportunidade de negociação.

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamentecomprovado, não puder cumpriro compromisso, o Contratante poderá:

I • Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;

II- Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Sexto: N^o hávendõ êxito nas negociações, O-Çpntratante procederá à revogação, d?
Preços, adotando a '̂medldas.cab[veis pára obtenção da contratação mais vantajosa. .
CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DÓOBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

! _ , í~i -..5^ p*}", - I
Orecebimento do objetO; constante da presénte-atá:eW"cò?rdÍcioWdOji pbservând^^^^ especificações técnicas,
amostras, e quando couber/
contratante.

Ata de Registro de

;r/embalagens e^ Ínstrüções,-icabendo. a'venficaçâò-,ao^representante designado pela

Parágrafo Primeiro: Os Produtos entregues*^deverão está/em perfèito.estado, assim e deverão ser entregues no
endereço constante'na ordem de compra, acompanhados.dasVespectivas notas fiscais;

i '/ \( \ \ M ,< '

Parágrafo Segundo:. Serão recebidos da*seguinte forma:
t '

i>r

'íinfti
:ní,I• Provisoriamente, no ato de entrega, pára efeito de posterior|\^^rificaç§o^da conformidade

especificações constantes da proposta'da empresa, marca, modelo e espécificações.técnicas.

II - Definitivamente; após averificação da^ciuálidãde, da quántidade.do^produto/serviço esua conseqüente aceitação,
mediante a emissão do Termo de Recébiment^Defin^^ peíás.paite? em até 5 (cinco) dias úteis após o
recebimento provisório.

I r\ í

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DfrATA-DE REGISTRO:D£PilEÇOS

OFornecedor terá o seu Registro de Preços cahcelado na.Ata, por intermédio de processo administrativo específico,
assegurado o contraditório e ampla defesa:^

do material com as

• A pedido, quando: y'
- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, porocorrência de casos fprtuitos ou de força maior;
• o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequívei em função da elevação dos preços de mercado dos
insumos que compõem o custo do material.

• Por Iniciativa do Ministério da Justiça, quando:
- nãoaceitarreduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- perderqualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo ilcitatório;
- por razõesde interesse público, devidamente,motivadas e Justificadas;
• não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registrode Preços;
- nãocomparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
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• caracterizada qualquer hipótese de Inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de
Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

• Automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fornecedores registrados;
Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de Registro
de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSUU DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO EEMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA

As aquisições do objeto^da^resente Ata dé Registro de Preços serão autorizadas, caso acaso, pela^ contratante.
Parágrafo Único: A^^issão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, seráigualmente autorizada pelo órgão requísitante.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DOS PREÇOS EITENS DEiFORNECIMENTO

Os preços ofertados.pela empresa classlfica*^em,primeÍrp^íugàrK^gna^tária da presente Ata de
constam do Encarte, quese constÍtui?em anèxo.à presehteAta de Registro dé FYeçosrs',

Parágrafo Único: Os.preços, expresswÇem Real (RS), s^ão'fixos e Irreajustáyeis^pèló período ie 12 (doze) meses,
contado apartir da assinatura da presente Ata de RegÍstj;o_deVRreços. J ;

CLÁUSULA DÉCIMAÍTERCEIRA-DAS OBRIGAÇÕES DO F.ORNECEDOR ^
! ilp---- '(

A empresa fornecedora
decorrentes das normas

Registro de Preços,

o, sem prejuízo dasdora comprometé-se-a-cumprir-as-obrigações-constantésmo edital e contra
•mas, dos anexos e dá natureza,da atividade., ( 't-- i í;;

i Ír-Mú
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE £ \

São obrigações do CONTRATANTE, além.das constantes.no edital'e" dó Contrato:-'

i .'fAS-A',.-
ParágrafoPrimeiro:Efetuar o(s) pagament"o(srda(s)jNóta(s) FÍscal(ais)/Fafurá(s) da contratada, após a efetivaentrega
dos materiais/serviços e emissão do Térmo^-dè.Rècebirnento Definltivo;'̂ *- -

S" •' '

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução dO' Contrato por intermédio do fiscal especialmente
designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMa!qUINTA • DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
J

Integram esta Ata o Édital do Pregão Presencial para Registro de Preços ns SRP-13/2021 e a proposta da empresa
classificada em is lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoelro, com observância das disposições constantes
das Leis n^s 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: Apublicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável
para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.
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Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de SÃO JOÃO DOS PATOS, com exclusão de
qualquer outro.

E, por estarem assim, justase contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na
presença das testemunhas que também o subscrevem.

/

SÃO JOÃO DOS PAT05-MA, XX de XXXXXXXXXXX de 2021

MUNICÍPIO DESÃOJOÃO DOS PATOS

C.N.P.J. ,ns 06.089.668/0001-33
CONTRATANTE

f\'
• •

.--r- --
l C't V )

^•^^yxxmxxxxxxxxxxxxxx;;. . .
C.N;?J.ÍÍB wdoooòoo^^ ,

CONTRATADO ]

r-,

C'-'

k • W

\Vi

!..-SíWwr

s\

V/
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CONTRATO N9 XXXXXXXXXXXXX

ANEXO IX

MINUTA DO CONTRATO

0(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO PATOS/MA, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Avenida
Getúlio Vargas, 135 - Centro, inscrito no CNPJ (MF) sob o n9 06.089.668/0001-33, representado pelo(a) Sr.(a)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sec. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador do CPF ns XXXXXXXXXXXXXX, residente na

"òutrrirdF'"firma XXXX)b(XXXXXXXXX)p(, inscrita no^^Õ^J (MF) sob o n^
simplesmente

XXXXXXXXXXXXXXXX, e^de

XXXXXXXXXXXXXXXX, .estabelecida à XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, doravante dènomirjada
CONTRATADA, neste/ato representada pelo Sr.(a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, residenje na , XXXXXXXXXX,
portador do(a) CPF í)00<XXXXXXXXXXXXXXX, tem entre si justo e avençado, e celebram^ o presente Instrumento, do
qual são partes integrantes o Edital do Pregão n^ SRR,-13/2021 e a proposta apresentada
sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normasvdisçiplinares da Lei ns 10.520/02 e
mediante as cláusulas que se seguem:

I " ...--^ (-'*1
f •'f ^

1. o presente Contrato tem"^comol objeto^ contratação
, - j ,• ii j ^ u^locaçao de licença —
Município de São João

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

pela CONTRATADA,
da Lei ns 8.666/93,

dè empresa\'èspeciãilzada^para prestação de serviços de
Janhamento deSirocessos para a Prefeitura Municipal dode uso de software.de gestão e-acompanhamento de^processos para a

3ã0 dos Patos -M^\\^ i-A
I - K\í
i
t V --'li/ lííj

1 I'' - iVi

1
... " lltí

l

1 . . //.'/ •
-

CLÁUSULA SEGUNDA- DOVALOR DO.CONTRATOo
y'iyjr

1. o valor deste contrato, éde R$ XXXXXXXX)ÕC'(XX)QO()0(mXXXXXXXX);;^^

mj?2. Os quantitativos indicados na PlanlIhà^^de-Fòrmação.sde^Preços^ constante da proposta apresentada pela
CONTRATADA no jpregão SRP-13/2021 são líeramentè-^estimativõs, não acarretando à
CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execuçãò.òu pagamento.

Administração do

CLÁUSUU TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

1. Alavratura do presente.Contratodecorre da realização do Pregão n® SRP-13/2021, realizado com fundamento na
Lei ns 10.520, de IT^Ie jülho"de"2002,'nã Lêi iíb 8:666/93enasllémais"normas vigentesr"

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos
preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n2 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do
mesmo diploma legal.

/
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CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA EDA EFICÁCIA

1. O prazo de vigência deste Contrato terá Início em XX de XXXXXXX de XXXXXXX extinguindo-se em 31 de Dezembro
de 2021, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo Início e vencimento em dia de
expediente, devendo-se excluiro primeiro e Incluiro último.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao CONTRATANTE:

1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega
dos produto/serviço;

1.2 - impedir pueterceirosforneçam os produto/serviço objeto deste Contrato;
1.3 - prestaf as informações e os-esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da

CONTRATADA;

1.4- devolver os produto/serviço quenãoapresentarem condições deserem usados;
1.5 - solicitar a troca dos produto/serviço_devóívÍdos^mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de

Almoxarifado; |
1.6 - solicitar, por intermédio de AutoVizaÇãõTlèlFofnecirhehto expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o

fornecimento dos produto/serviço objeto déste^Contrato;-jj ^7Cvv
1.7- comunicar ácpNT[UijTÁbA;!^ualquer irregularidade no fornecírnentó^d produto/s írviço eInterromper

imediatamente ofcrnecimentoí,se.fof^o'caso. :—jj í/.
I '''a

CLÁUSULA SÉTIMA [dos ENCARGOS Da\oNTRATADA:I3%A >'̂ (11
i í?/-- —.1. Caberá àCONTR^ADA: \\J }

1.1 - responder, em relaçãol^oVséus empregados, portodãs as despesas decorrentes dos produto/serviço,
1 ~4\\\li!i~

a) salários;
b)[seguros de acidentes; ^ y fy'\ I','//>
c) taxas, impostos è çohtribuições;;.._
d)|indenizações;
ejValerrefeiçâo;

—- I \r j '

vínculo empregatício com o órgão;

f) vales-transportes; e
g)'outras que porventura venham aser^criadás èexigidas pelo Governo..

1
1.2 - manter os-.seus empregados sujeitos às normas dlsciplinares do CONTíWTANTE, porém sem qualquer

K.i-

/
/

1.3 - manter, ainda, os seus èmpregados Identificados por crachá, quando emjrabalho, devendo substituir
imediatamente qua!quer"um'deles'que seja considerado inconvenlente à boa"ordem*'e às normas dlsciplinares do
CONTRATANTE;

1.4- respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;

1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto/serviço, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizaçãoou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

1.6 - responder, ainda, por quaisquerdanos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE,
quando essestenham sido ocasionados porseusempregados durante o fornecimento do produto/serviço;
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1.7 - efetuar a entrega do produto/serviço objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a
necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de
Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almoxarifado;

1.8 - efetuar a troca dos produto/serviço considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24
(vintee quatro) horas,contadas do recebimentoda comunicação expedida peloServiço de Almoxarifado;

1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e

1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as con^içõ« de habilitação equalificação exigidas no Pregão rfi 5RP:13/2021.

1.11 - cabe^rá ainda à Contraria o atendimento detodas ascpndições previstas no Terrrji
destacamos oitem |bA FUNCIONALIDADE ECONTRATAÇÃO DA SOLUÇAO"o qual delineà as condições de entrega da
solução, treinamento e capacitação de pessoaí docontratante e suporte.

CLÁUSULA OITAVA - DAS,OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAiSiE FISCAIS

1. ÀCONTRATADA caberá, aindã:_ . ^ , .. , ......

1.1 - assumir á responsabilidade) por .todqs^os^ncargos prevldènclarlòs:e-obrigações
legislação soda! e trabalhista em vigo^obrigando-sé a saldá^^lps na época própria, vez que os sèus empregados não
manterão nenhum vínculo empregatíclò:com o''cONTRATANTÈí^ i/A'//i

1 ^ 1

o de Referência, das

sociais previstos na

IKV V1.2 -assurnir, também, aresponsabilidade por-todas as prpvidênclas|e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidentes de trabalho, quando,.em.ocorrênciá:(Jaiespécle,-.forem.,vítimas os seus empregados quando do
fornecimento do produto/serviço ou em^conexão com ele, ainda qué ácontecido em dependência do CONTRATANTE;

r {\\\ v\ i MVí •
hU. -• I

1.3 - assumir todos os encargos'de";póssível demanda trabalhista, civil ou:penal, relacionadas ao fornecimento
do produto/servlço,'originarlamentê.òu vinculada';por prevenção,conexâo'oucontinência; e

1.4- assurnir, ainda, a responsabílidaclê,pelos encargós fiscais é comerciais resultantes da adjudicação deste

j -
2. Ainadimplência 'da CONTRATADA, cpm refeTêncla aòs^,ehcargos"es'tabelecldos no item anterior, não transfere a
responsabilidade poV seu pagamento àAdministração dó^CÓNTRATANTE, nem poderá onerar oobjeto deste Contrato,
razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedádè, ativa ou passiva, para
com o CONTRATANTE.

Contrato

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS ^

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.1- expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE
durante a vigência deste Contrato;

1.2 • expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia
autorização da Administração do CONTRATANTE; e

1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto/serviço objeto deste
Contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO EDA FISCALIZAÇÃO

1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o
CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa
atribuição.

2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser
solicitadas a Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de
vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.^

CLÁUSULA DÉCIMA PRImÍrA -DA ATESTÁÇÃO„
1. Aatestação das?^aturas,correspondéntês ao fornecimento do produto/serviço caberá ao Chefe do Serviço de
Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA^SEGUNDA-DA DESPESA

1. Adespesa com o fornecimeritò dòjprodutp/serviço de que trata o.ojjjeto, está;a cargo da dotação orçamentária:com o fornecimentò dò produto/serviço de que trata o objeto, está a cargo da dotaç<

' •, \sf > I I L
xmxxxxxxxxmxxx ^-'i ' " ~
XX)OOÜO(XXXXX)Ò(XXXXXXXXX)ãXXXXXkxXXv " 5
XXXXXXXXXXXXmXXXXXXXXXXXX jíxv
XXXXXXXXXXXX)Ò(XXXXXXXXXXXXXX>Ò(XX)Ò(XXXXX

I . .
CLÁUSULA DÉCIMAíTERCEIRA - DO PAGAMENTO

. " ! MI _ » .

1. ACONTRATADA deverá apresentam nota fiscal para :liquidáçãc^e^;jagamento da despesa pelo CONTRATANTE,
mediante ordem bancária creditada^em'conta/corrente ou chequejíojninal.ao fornecedor no prazo de 10 (dez) dias
contados da apresentação dosdocumentosrjbnto a(o) CONTRATANTE/

p- "

2. Para efeito de cada pagamento, a^.no^^fiscaJ'ou;fàtura^everTistár7acom'pãnhada das guias
regularidade fiscal para com aSegurid^de'̂ çiãJ-(INSS^J^F«^daíFédej"ãj,':£staduai êMunicipal iJo domicílio ou sededo CONTRATADO e(3 FGTS, em orÍBÍnal!oVem] fotòçópjã;a^entÍcádà;p^^ '̂f,^y ; ,
3. OCONTRATANTE ;reserva-se odireito deT-êcüsaV^^o. p^mento^se, no ato da atestação, os produto/serviço
fornecidos não estiverem em perfeitas condições de çpnsümo òu eVn desacordo com as especificações apresentadas e
aceitas.

de comprovação da

4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a" pagar ps valores correspondentes^ jjiultas ou indenizações
devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira, sem que isso geredireito à alteração dos preços, ou de compensação financeira poratrasode pagamento.

6. Nos casos de eventuaisatrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma
para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entrea data acima
referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:

EM = lxNxVP

Onde:

EM= Encargos moratórios;
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N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

1= índice de compensação ftnanceira s 0,0001644, assim apurado:
i = (T)()

365

1= (6/100)
365

I = 0,0001644

TX = Percentual da taxa anual =6%.

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será Incluída em^ fatura
posteriormente. /

i

i
CLÁUSULA DÉCIMA ^UARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

unicef^

a ser apresentada

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos prevlstos^no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja Interesse da
Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA-OO AUMENTO OU SUPRESSÃO

j . '•"'i
1. No Interesse da Admlnlstraçfc^dòicÕNTRATANXE, o-vaipr jniclal atuajÍzadò''àèstejCóntrato poderá ser aumentado
ou suprimido até o ilmite de 25% (vihte.Vcli^ por cento),^conforme dispòsto nd artigo 65, parágrafos 19 e 29, da Lei
n9 8.666/93. O

2. ACONTRATADA fica obrigada aaceÍ^ar-nas-mesmasx^diçõ«-licltadá.os^jMréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, até olimite ora previsto,Íc^lcul.ado.so_b/ejij/alor-a:^ser:_còntratadóK

/O-' \

R !l
3. Nenhum acréscimo ou supressaolpoderárexceder o ilmite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões
resultante de acordo celebrado entre;as,partes,contratantes. fj!/ , v .7^, i

i i //^ jí':
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA-DAS PENALIDADES^<Í;.^. .

1. Pela inexecuçãoj total ou parciaI^deste^Contrato,-*ou pelp-descumprlmento dos prazos e, demais obrigações
assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá,,gárantida;jrj5réylã'defesa> aplicar à CONTRATADA as seguintes
sanções: .V/

1.1 - advertência; '

1.2• muitaSde 10% (dez porcento) sobreo valor totaí desteContrato, no caso de inexecução total, recolhida
no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; /

1.3 - multalde 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência,>afè o máximo de 10% (dez
por cento)sobre o valortotaI-deste'Contrato,"*quando*a"CONTRATADATinjustlficadarTíénte ou por motivo não aceito
pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos
subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da
comunicação oficial;

1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez
por cento)sobre o valor total deste Contrato, quandoa CONTRATADA, Injustlflcadamente ou por motivo não aceito
peloCONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nossubitens 1.7e
1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação
oficial;
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1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do
do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO PATOS/MA, poraté 2 (dois) anos.

2. Ficar impedida de licitar e de contratarcom a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (anos) anos, garantido o
direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própriaautoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;
2.3 - comportar-se de modo Inldôneo;
2.4-fizer declaração falsa;
2.5 - cometer fraude fiscal;
2.6 - falhar oufraudar na execução do Contrato;
2.7 - não celébrar o contrato;

2.8 •deixar^de entregar documentação exigida no certame;
2.9 - apresentar documentação falsa.

3. Além das penalidades citadas, aCONTRATADA^fic^rá.suJeltarã|̂ nda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro
de Fornecedores dò CONTRATANTE e, no.-que!'co'ub^,'*'àsldemaÍsí'penalidades referidàs no Capítulo IV da Lei n.s
8.666/93.

VhV
AMO

4. Comprovado Impedimenta ou:réconhecÍ^_fórça maior, ;^evidamente.'justificad_^^^ aceito pela Administração do
CONTRATANTE, emlrelação a um dò^^eventòs arroí^os no/Item 2desta||c/áusuia, .a CONTRATADA ficará isenta das
penalidades mencionadas. M, \ jMCw- >\\f 1/

! ikV Iuva* . -. i \ Ml \ A t
5.As sanções de advertência e deimpedlménto deJicitar-e çontratar.com^a Administração do CONTRATANTE, poderão
ser aplicadas à CONTRATADA juntamentecom a de multa, descontando^a dospagamentos a seremefetuados.

I iili V\ -- - ( . íííí
CLAUSUU DÉCIMA SÉTIMA-DA RESCISAÒv'./>, " i ////

1. Ainexecucão total ou parcial 'do^Contrà^^enseja ásua rescisão,'confdrmef^posto. nos artigos 77 a80 da Lei ns

2. A rescisão do Contrato poderá ser:
I W /

2.1 - determinada por ato unilateral e escritoda-Administraçâo'do CONTRATANTE, noscasos enumerados nos
Incisos IaXII e XVII'do artjgp 78 da Lei mencionada, notifIcá'ndo-se aCONTRATADA com a antécedência mínima de 30
(trinta) dias; \ • . ' " /

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo np processo da licitação, desde que haja
conveniência paraa'Admlnistração do CONTRATANTE; /

2.3 - judiciai, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade
competente.

3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, À PROPOSTA DA CONTRATADA E AO TERMO DE
REFERÊNCIA
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AOJiD*:

unicef'^

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão ns SRP-13/2021, cuja realização decorre da autorização do Sr(a).
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, e da proposta da CONTRATADA.

CLÃUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento,que não possamser dirimidas administrativamente, serão
processadas e Julgadas no Foro do Município de São João dos Patos, com exclusão de qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de Igual teor e forma,
para que surtam umsó efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte, CONTRATANTE
e CONTRATADA.

SÃO JOÃO DOS PATOS - MA,XX de XXXXX dê 2021

PREFEITURA MUNICIPÀLOE^SÃO^JOÃÕ.PATOS/MA
CNPJ(MF) 06.089.668/0001:33

{;• CONTRATANTE r<\ \ \

•\\-f
' ; xxxxxy(y(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

'.]gnw xxiioòòõaxxxxxxxxxxxxxxx^^
CQNTRATADQÍAj- JVÍ

Li t .A \ V.Í
li

i / A c-"y

fcTvíí-.-i^
'M
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ANEXO X

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

de

/
Referente ao Processò ns XXXXXXXXXXXXXXX

unicef^

Encaminhamos

R$

em anexo ' a nota-^fiscai^ifrris--.
( VJ rv

no valo total de

EMPRESA:

para quê seja pfovidencládoTMgamento conforme':ínformações:abaixo:

IDENTIFICAÇÃO DA ÜCITAÇÃO/eRÜRÒ: 1
OBJETO: I V\} I 11 -

r

N2 DA NOTA DE EMPENHO:

N9 DOCONTRATO (SE HOUVER)::

[ -\V'
Apresentamos em anexo as CND dé INSB^FCTS, Débitos Trabalhistas,' Receita Federal, Estadual e

r ' \\ s\^' •'/ {í

Municipal,

\ A'

S_ 'fíí Y/'U.' í

• S'' //»/

iYYjim-
abàlhistas, Ré

I , "-'--O- " C. '''
licipal, no prazo de validade.

j _ ŶzJiq}C:£t1 í"'
.Atençiosamentej^.>

u

/
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ANEXO XII

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO PELO SIMPLES

unicef^lí

(Nome da empresa), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o ns DECLARA à
(nome da entidade pagadora), para fins de não Incidência na fonte da Contribuição social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o
PIS/PASEP, a que se refere-orartrSO-da-Leiins-lOiSBBrde-ZS^de-dezembro^de-íOOB-que é regularmente
inscrita no Regime^Especia! Unificado de Arrecadaçãp de Tributos e Contribuições devidos peias
MIcroempresas e ^Empresas de Pequeno Porte ^Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei
Complementar n9jl23, de 14 de dezembro dê 2006. , - *

Para esse efeito, adeclarante informa^"uf4=i>^preenche os seguintes requisitos:
a) conserva em boa brdem, pelo prazo (k^cÍn^anos,Jçôljtado da data da emissão, os documentos
que comprovam a origem dé-suas receifasíe''a^sfetivaçib^dèfsüas despesas, bem ass ma realização de
quaisquer outros atos ou opêrações^quevenham àímbdifícar sua sítuação'patrímonlaI;
b) cumpreas obrigaçoes acessórias a que^está,sujeita, em conformidade.com aJegislaçao pertinente; II -
osignatário érepresentante^legal^desb'̂ émpr^a'ras^ ocbrnpTomisso de inforniar àSecretaria da
Receita Federal do Brasil e à pesàpa jurídicajpagadOra^Mmediatamente, eventual desenquadramento da
presente situaçãoj e está ciente/de^ que afalsidade' na.^pl'está^ò\dés'tas informaçõei sem prejuízo do
disposto no art. 32 da Lei ns 9.43Ò) be-Í996,-0'SUjeitará, juntaménte com as demais pessoas que para ela
concorrem, às penalidades prevÍstaSjna-legisiação-crimInãl:e;tribütáriaíj relativas àfalsidade ideológica (art.
299 do Código Penal)'é ao crime contra\a ordem tributária (àrtVls dà'Lei ns 8.137, de 27 de dezembro de
1990). \\/i) A/J

Locál{e'bãta7^

V-y.--

Assinatura''db'iRespbhsável

/
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ANEXO XIII

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL NS 13/2021

unicef^??

OBJETO: Registro de Preços para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
locação de licença de uso de software de gestão e acompanhamento de processos para a Prefeitura
Municipal do Municípi^de'São João dos Patos • MA.

/
Processo ns XXXXXXXXXXXXXXXX

Razão Social: I- ^^

\iSU IV"',

CNPJn2_

Endereço:
E-mail:
Cidade:
Estado:

V'"

Telefone: í
Pessoa para contato:

Recebemos nestaldata, cópia dò instrumento convocatório ^a licítaçãpfaclma Identificada.

Local:

Senhor Licitante,

adicionais.

* * \

Cidade-MA, de de 2021.

rr^ii li
-'Fax:

SN

de 2021, .-,
V ///

Assinatura,-'

—-.Yr—J
Visando comunicação futura etitre\e^stá^prefeitura*e essa-empresa,--solicito de Vossa Se

recibo de entrega ido edital e remeter/ '̂De^rtament^^>Llcitaçõês eContratos,, da Prefeitura Munidpal de São
JoãodosPatos/MA por nieio do e-maii: cpisípmafSemaiíicom oü pessoalmente. Anão remessa ido recibo exime o
Pregoeiro e o Departamento de Licitações e Conttatos, da Prefeitura Municipal ide SãoJ(^o dos Patos/MA da
comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrümentqtcónvocãtórip, bem como de quaisquer informações

//

'yUAi - •
W

JA'
'rí

ihorla preencher o

y
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