ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO
CNPJ: 06.398.150/0001-81
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo Administrativo nº 081/2020 - Secretaria Municipal de Planejamento e Administração
Tipo de Licitação: Menor Preço
Data: 17/07/2020
Horário: 09:00horas
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br
UASG: 980905 - Prefeitura Muninicipal de São Benedito do Rio Preto
A Prefeitura Municipal de São Benedito do Rio Preto, por intermédio do Pregoeiro, designado pela
Portaria nº 001/2020, de 02 de janeiro de 2020, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário
e local acima indicado, fará realizar licitação na modalidade de Pregão, na forma eletrônica, para Registro de Preços,
visando à Prestação de Serviço de Locação de Link de Internet, com a disponibilização de equipamentos para
viabilizar o referido acesso, entregues pelo sistema de comodato, instalação, configuração, manutenção e suporte nos
pontos de acesso, para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São Benedito do Rio
Preto/MA, conforme descrito neste Edital e seus Anexos.
O certame licitatório reger-se-á pelas disposições, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 009/2013, do Decreto Municipal nº 010/2013 do Decreto nº 5.450, de
31 de maio de 2005, do Decreto nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019 da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências
estabelecidas neste Edital.
1. DO OBJETO
1.1.
O presente Pregão tem por objeto o registro de preços, pelo prazo de 01 (um) ano, visando contratação
eventual e futura para Prestação de Serviço de Locação de Link de Internet, com a disponibilização de equipamentos
para viabilizar o referido acesso, entregues pelo sistema de comodato, instalação, configuração, manutenção e suporte
nos pontos de acesso, para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São Benedito do Rio
Preto/MA, conforme especificações do Termo de Referência, Anexo I deste Edital.
2. DA PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação,
e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF,
conforme disposto no §3º do artigo 8º da IN SLTI/MPOG nº 2, de 2010.
2.2.

Não poderão participar desta licitação os interessados:

2.2.1.

Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
2.2.2.
Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
2.2.3.

Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

2.2.4.
Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores,
concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;
2.2.5.

Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
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2.3.
Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio
do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
2.3.1.
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
2.3.1.1.
a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito
ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa;
2.3.2.
que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;
2.3.3.
que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores;
2.3.4.
que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituição.
2.3.5.
que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa
SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.
3. DO CREDENCIAMENTO
3.1.

O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos
interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

3.2.

O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado.
3.3.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este
Pregão.
3.4.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou
entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros.
3.5.
A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema
para imediato bloqueio de acesso.

4. DO ENVIO DAS PROPOSTAS
4.1.

O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcados para
abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

4.2.

Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília –
DF.

4.3.

O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
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4.4.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
4.5.

Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

4.6.
campos:

O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes

4.6.1.

valor total do item;

4.7.

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

4.8.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos
serviços.

5. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
5.1.

A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e
local indicados neste Edital.
5.2.
O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vícios insanáveis ou não
apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência.
5.2.1.
A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.
5.2.2.
A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
5.3.
O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão
da fase de lances.
5.4.

O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os licitantes.

5.5.
Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
5.5.1.

O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.

5.6.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão
e as regras estabelecidas no Edital.
5.7.
O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 1,00 (Um Real) em R$
1,00 (Um real).
5.7.1.
Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser
desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de
Logística e Tecnologia da Informação.
5.7.2.
5.8.

Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
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5.9.
O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20)
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos
5.10.
Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
5.11.
Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
5.12.
No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
5.13.
Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício
somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.
5.14.
A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico
encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta)
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de
lances.
5.15.
Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de
desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das
propostas.
5.16.
Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço
serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
5.17.
A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
5.18.
Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada desista
ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa, empresa de
pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
5.19.
No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa, empresa de pequeno porte e
equiparados que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio para que se identifique a primeira
que poderá apresentar melhor oferta.
5.20.
Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº
8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços:
5.20.1.

prestados por empresas brasileiras;

5.20.2.
País.

prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no

5.21.
Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o qual os licitantes
serão convocados, vedado qualquer outro processo.
6. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
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6.1.

Será igualmente desclassificada a proposta manifestamente inexequível. Considera-se inexequível a
proposta de preços ou menor lance que comprovadamente, for insuficiente para a cobertura dos custos
da contratação, apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à
totalidade da remuneração.

6.2.

O exame da inexequibilidade observará a fórmula prevista no art. 48, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de
1993.

6.3.
Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n°
8.666, de 1993.
6.4.
Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços
ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata desclassificação por inexequibilidade, será
obrigatória a realização de diligências para o exame da proposta.
6.5.
Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
6.6.
O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade
disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo mínimo de 02 (dois) dias, sob pena de não aceitação da
proposta.
6.6.1.
O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada
do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
6.7.
A proposta inicial, ajustada ao lance vencedor, a ser encaminhada após solicitação do Pregoeiro,
deverá ser emitida por computador ou datilografada, redigida em língua portuguesa, com clareza, sem emendas,
rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas
pelo licitante ou seu representante, deverá conter:
6.7.1.
Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações no termo de
referêrncia;
6.7.2.
Preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente
nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha
Orçamentária anexo ao Edital;
6.7.2.1.
Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os compõem, tais
como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação
do objeto;
6.7.2.2.
Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;
6.7.2.3.
As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislação tributária;
6.7.3.
Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (Sessenta) dias, a contar da data de abertura
do certame.
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6.7.4.
Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto ao
preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos originais, ressalvadas
apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma
alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a causar prejuízos aos demais
licitantes.
6.7.5.
Erros formais no preenchimento da planilha não são motivo suficiente para a desclassificação
da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado,
atendidas as demais condições de aceitabilidade.
6.8.
Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
6.9.
Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário
para a continuidade da mesma.
6.10.
O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em
condições diversas das previstas neste Edital.
6.10.1.
Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente,
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
6.10.2.
A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
6.11.
Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
7. DA HABILITAÇÃO
7.1.

Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada
em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:
7.1.1.

SICAF;

7.1.2.
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
7.1.3.
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
7.1.4.

Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

7.1.5.
A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
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7.1.6.
Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de participação.
7.2.
O SICAF será utilizado para aferição da habilitação jurídica e da regularidade fiscal federal e
trabalhista por meio de consulta “on line”.
7.3.
Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o
licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.
7.4.
Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, ou na
hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de
inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de
pequeno porte e sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
7.5.
Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores –
SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão
apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e trabalhista, nas
condições seguintes:
7.6.

Habilitação jurídica:
7.6.1.
No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
7.6.2.
No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
7.6.3.
No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
7.6.4.
No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de
30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC;
7.6.5.
No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de
1971.
7.6.6.
No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;
7.6.7.
Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva.

7.7.

Regularidade fiscal e trabalhista:
7.7.1.

prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

7.7.2.
prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais
e à Divida Ativa da União, por elas administrados, conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 6.106/07);
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7.7.3.

prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS);

7.7.4.

prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

7.7.5.
prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da
consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
7.7.6.
prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
7.7.7.

prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;
7.7.7.1 – Certidão Negativa de Débitos Fiscais relativos ao tributo ISSQN;
7.7.7.2 – Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa, relativa aos tributos ISSQN e
TLVF;
7.7.7.3 – Alvará de Localização e Funcionamento, referente à sede da licitante.

7.7.8.
caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatório,
deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração emitida pela correspondente
Fazenda do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;
7.7.9.
caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
7.8.
Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores –
SICAF no nível da Qualificação Econômico-Financeira, conforme Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de
2010, deverão apresentar a seguinte documentação:
7.8.1.
Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução
patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro
do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 60
(sessenta) dias contados da data da sua apresentação;
7.8.2.
balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
7.8.2.1.
no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação
de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da
sociedade;
7.8.3.
comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices
de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das
fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
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Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Circulante
LC =
Passivo Circulante
7.8.4.
As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a
1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
deverão comprovar patrimônio líquido não inferior ao valor estimado da contratação ou do item
pertinente.
7.5.

As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de:

7.5.1.

Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado;

7.5.2.

Provar que possui estação de telecomunicações em operação no município sede da empresa na modalidade 45
- Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) expedida pela ANATEL, através da apresentação da cópia da
licença de autorização de funcionamento de estação emitido pela Anatel (Agência Nacional de
Telecomunicações);

7.5.3.

Certidão de Registro e Quitação no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) do profissional
que será o responsável técnico pelas atividades de telecomunicação a serem prestadas pela empresa durante a
execução do(s) serviço(s).

7.6.
Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser apresentados
pelos licitantes, via via e-mail: cpl.sbrp@hotmail.com no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após solicitação do
Pregoeiro no sistema eletrônico. Posteriormente, serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia
reprográfica, autenticada por Cartório Competente, ou por membro da Equipe de Apoio, desde que conferido(s)
com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após
encerrado o prazo para o encaminhamento via e-mail;
7.7.
Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma
será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico,
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período.
7.7.1.
A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal, será
concedido o mesmo prazo para regularização.
7.7.2.
Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
7.8.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
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7.9.
O pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, consultará os sistemas de registros de sanções SICAF,
LISTA DE INIDÔNEOS DO TCU, CNJ E CEIS, visando aferir eventual sanção aplicada à licitante, cujo efeito
torne-a proibida de participar deste certame.
7.10.
No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitação da proposta subsequente.
7.11.
Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.
123/2006, a Comissão de Licitação poderá realizar consultas e diligências para verificar se o somatório dos
valores das ordens bancárias recebidas pela ME/EPP/COOP, no exercício anterior, extrapola o limite previsto no
artigo 3°, inciso II, da referida Lei, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, em
caso de início de atividade no exercício considerado.
7.11.1.
Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o exercício
corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, até o mês
anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual
de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006;
7.11.2.
A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, sem
que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções previstas em Lei e a
exclusão do regime de tratamento diferenciado.
7.12.
O licitante que estiver concorrendo em mais de um item ficará obrigado a comprovar os requisitos de
habilitação cumulativamente, sob pena de inabilitação.
7.13.
9.

Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

DOS RECURSOS
9.1.
Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para
que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
9.2.
Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
9.2.1.
Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso.
9.2.2.
A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.
9.2.3.
Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
9.3.

O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.4.
Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante
neste Edital.
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10.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
10.1.
O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não
haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
10.2.
Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.

11.

DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:
11.1.
Os preços registrados por força deste processo terão validade de 12 (doze) meses, a contar da data de
assinatura da Ata de Registro de Preços, podendo ser prorrogada, no máximo, por igual período, desde que
pesquisa de mercado demonstre que o preço se mantém vantajoso.

11. DO REGISTRO DE PREÇOS
11.1. O presente certame licitatório, destinado ao Registro de Preços, não obriga a Prefeitura Municipal a firmar
contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer à contratação de terceiros sempre que houver propostas mais
vantajosas.
11.2. A qualquer tempo o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados
no mercado, cabendo a Administração convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.
11.3. É permitido que outros licitantes também venham a praticar o preço registrado.
11.4. O licitante deixará de ter o seu preço registrado quando:

I – descumprir as condições assumidas no instrumento por ele assinado.
II – não aceitar reduzir o preço registrado, quando se tornar superior ao praticado pelo mercado.
III – quando, justificadamente, não for mais do interesse da Administração.
12. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
12.1.

Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou aceito
instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização). O prazo de vigência da contratação
é de .............................. contados do(a)............................. prorrogável na forma dos arts. 57, §1° e 79, §5º, da
Lei n° 8.666/93.

12.2.

Previamente à contratação, será realizada consulta ao SICAF, pela contratante, para identificar possível
proibição de contratar com o Poder Público.

12.2.1. O adjudicatário terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o
Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
12.2.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de
Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite
do adjudicatário, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para
que seja assinado ou aceito no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.
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12.3.

O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do
adjudicatário e aceita pela Administração.

12.4.

Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administração realizará consulta “on line” ao SICAF e ao Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados - CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo. Tãosomente a inscrição no CADIN não determina a impossibilidade de contratar.

12.5.

Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, não
comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à
assinatura ou aceite, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para,
após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar
a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais.

13. DO REAJUSTE
13.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Contrato, anexo a este Edital.
14. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO
14.1.
15.
15.1.

Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

16. DO PAGAMENTO
16.1.

O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos serviços executados e dos materiais empregados, através de ordem
bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo contratado.

16.2.

Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art.
24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

16.3. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data final do
período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir.
16.4.

A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:

16.5.
O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital.
16.6. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente executados, bem como às seguintes comprovações,
que deverão obrigatoriamente acompanhá-la:
16.6.1. Do pagamento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social) e da
regularidade trabalhista, correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos
empregados diretamente vinculados à execução contratual, quando não for possível a verificação da
regularidade dos mesmos no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF;
16.6.2. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF, ou na impossibilidade de acesso
ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no artigo
29 da Lei n° 8.666, de 1993;
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16.7. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, condicionado
este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços efetivamente
prestados e aos materiais empregados.
16.8. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda,
circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente
de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
16.9. Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008, será efetuada a retenção
ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se
constate que a Contratada:
16.9.1. não produziu os resultados acordados;
16.9.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;
16.10. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
16.11. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das
condições de habilitação exigidas no edital.
16.12. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua
advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
16.13. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos
órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como
quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários
para garantir o recebimento de seus créditos.
16.14. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos
do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
16.15. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela
rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
16.16. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato
em execução com a contratada inadimplente no SICAF.
16.17. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em especial a
prevista no artigo 31 da Lei n. 8.212, de 1993.
16.17.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária quanto aos
impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário
favorecido previsto na referida Lei Complementar.
16.17.2.Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei
Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.
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16.18. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma,
para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)

I = (6/100)
365

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
17.1.

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

17.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do
prazo de validade da proposta;
17.1.2. apresentar documentação falsa;
17.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
17.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto;
17.1.5. não mantiver a proposta;
17.1.6. cometer fraude fiscal;
17.1.7. comportar-se de modo inidôneo;
17.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação,
quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação,
mesmo após o encerramento da fase de lances.
17.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará
sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
17.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao
objeto da contratação;
17.3.2. Multa de até 5 % (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do
licitante;
17.3.3. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco
anos;
17.4.

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.

17.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666,
de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
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17.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
17.7.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

17.8.

As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

18.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

18.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá
impugnar este Edital.
18.2.

A impugnação e
pedido de esclarecimento poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail cpl.sbrp@hotmail.com, ou
por petição dirigida ou protocolada no endereço Praça José de Freitas, nº 35 – Centro – São Benedito do Rio
Preto/MA;

18.3.

Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.

18.4.

Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

18.5.

As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos autos do
processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1. 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 em contrário, pelo Pregoeiro.
19.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado
em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
19.3.

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

19.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a
segurança da contratação.
19.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não
será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo
licitatório.
19.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o
do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
19.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que
seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
19.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o
processo, prevalecerá as deste Edital.
O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, e também
poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Praça José de Freitas, nº 35 – Centro – São Benedito do Rio Preto/MA

_____________________________________________________________________________
P.E. nº 001/2020. – CPL/PMA
Edital SRP - Pregão Eletrônico por item: Compras - Habilitação Completa – Ampla Participação (sem amostra) – LC 147/2014 – Lei Federal nº 8.666/93 e nº 10.520/02

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO
CNPJ: 06.398.150/0001-81
19.9. , nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do
processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
19.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
19.10.1. ANEXO I - Termo de Referência;
19.10.2. ANEXO II – Minuta de ARP – Ata de Registro de Preços
19.10.3. ANEXO IV– Minuta de Termo de Contrato
19.10.4. ANEXO IV – Termo de Recebimento Provisório
19.10.5. ANEXO V – Termo de Recebimento Definitivo

São Benedito do Rio Preto (MA), 30 de Junho de 2020.

José Mauricio Carneiro Fernandes
Prefeito Municipal
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO:
1.1 – O presente Termo de Referência tem por objeto é a contratação eventual e futura para o registro de preços para
Prestação de Serviço de Locação de Link de Internet, com a disponibilização de equipamentos para viabilizar o
referido acesso, entregues pelo sistema de comodato, instalação, configuração, manutenção e suporte nos pontos de
acesso, para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São Benedito do Rio Preto/MA.
2. DA JUSTIFICATIVA:
2.1 - A presente solicitação de contratação de empresa especializada em fornecimento de link de internet tem por
justificativa atender todas as Secretarias do Município de São Benedito do Rio Preto/MA, sendo que a utilização da
Internet nos dias de hoje é ferramenta de fundamental importância na ligação entre departamentos distantes
fisicamente um dos outros para que haja a troca de informações, de forma que estejam sempre com os dados em
tempos reais sobre o andamento dos setores, e além disso, depende-se da mesma para prestação de contas online,
sendo de suma importância termos acesso a esse meio de comunicação tão usado e necessário nas demandas
administrativas com eficiência e segurança.
3. DA ESPECIFICAÇÃO, DA QUANTIDADE ESTIMADA, DO LOCAL DE INSTALAÇÃO E DA FORMA
DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
ITEM
01
02
03

ESPECIFICAÇÃO

VELOCIDADE

QUANTIDADE
ESTIMADA DE LINK
/ PONTOS

Link de acesso à internet, sem vedação
05 MBPS
quanto à infraestrutura de acesso.
Link de acesso à internet, sem vedação
10 MBPS
quanto à infraestrutura de acesso.
Link de acesso à internet, sem vedação
20 MBPS
quanto à infraestrutura de acesso.
VALOR ESTIMADO MENSAL
VALOR ESTIMADO ANUAL

VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR
TOTAL R$

15

698,33

10.474,95

07

790,00

5.530,00

07

1.000,00

8.400,00
24.404,95
292.859,40

3.1 – COTA RESERVADA PARA ME/EPP, conforme determina o Art. 48, III, da Lei Complementar n°
123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014.
ITEM
01
02
03

ESPECIFICAÇÃO

VELOCIDADE

Link de acesso à internet, sem vedação
05 MBPS
quanto à infraestrutura de acesso.
Link de acesso à internet, sem vedação
10 MBPS
quanto à infraestrutura de acesso.
Link de acesso à internet, sem vedação
20 MBPS
quanto à infraestrutura de acesso.
VALOR ESTIMADO MENSAL
VALOR ESTIMADO ANUAL

QUANTIDADE
ESTIMADA DE
LINK / PONTOS

VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR
TOTAL R$

05

698,33

3.491,65

03

790,00

2.370,00

03

1.000,00

3.000,00
8.861,65
106.339,80

3.2 - Inicialmente será instalado o link de acesso à internet nos seguintes locais:
a) Núcleo- Secretaria da Cultura (Biblioteca), localizada na rua José Mesquita, S/N, Centro;
b) Secretaria Municipal de Planejamento e Administração, localizada na rua 25 de Marco, S/N, Centro;
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c) Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Travessa Mesquita Júnior, N° 500, Centro;
d) Secretaria Municipal de Educação, localizada na Porfirio Sousa, S/N, Centro;
e) Secretaria Municipal de Planejamento e Administração, localizada na rua João Sousa, S/N, Centro;
f) Secretaria Municipal de Infraestrutura/Agricultura, localizada na Travessa Padre Xavier, S/N, Centro;
g) UBS Aguida Carneiro de Mesquita, localizada na rua Porfirio Sousa, S/N, Miguel Fernandes;
h) UBS Augusto Pereira, localizada na rua Marcos Carlos, S/N, Humaitá;
i) UBS Raimundo Lima, localizada na rua Arcelino Sousa, S/N, Cidade Alta;
j) UBS Bernardo Monteles, localizada na Avenida Brasil, S/N, São Paulo;
l) UBS Izabel Lopes, localizada na rua das Flores, S/N, Trizidela;
m) CREAS localizado na rua 25 de marco, S/N, Centro;
n) CRAS localizado na Avenida Brasil, S/N, Centro;
o) Centro de Convivência localizado na Rua 04, Conjunto Mutirão;
p) Conselho Tutelar, localizado na Praça santa Terezinha, S/N, Centro;
q) Centro de Apoio a Cidadania, localizado na Praça José de Freitas, S/N, Centro;
r) Prefeitura :Gabinete do Prefeito, localizado na Praça Jose de Freitas, N° 35, Centro;
s) Prefeitura :Contabilidade, localizado na Praça José de Freitas, N °35, Centro;
t) Hospital Cassyana Magalhães/ Laboratório, localizado na Rua 25 de março, S/N, Centro;
u) Centro de especialidades localizado na Rua José Mesquita, S/N Centro;
3.3 - Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:
3.4 - A Contratada deverá executar o serviço utilizando-se dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios
necessários à perfeita execução contratual, conforme disposto neste Termo de Referência.
3.5 - O licitante contratado deverá seguir rigorosamente as normas e regulamentos relacionados às condições de
trabalho exigidos neste Termo de Referência, se observada qualquer anormalidade no fornecimento poderão ser
suspensos/rescindidos, ficando ainda a licitante vencedora sujeita as penalidades da Lei.
3.6 - Garantia de banda contratada em tempo integral: a banda deverá estar disponível durante 24 horas por
Dia.
3.7 - Deverá garantir a conectividade, velocidades nominais contratadas e o suporte operacional aos serviços em
regime sem interrupções, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana.
3.8 - Disponibilizar meios de comunicação para acesso ao suporte técnico (com no mínimo um número de telefone e
e-mail) e procedimentos pelos quais a Contratante possa a qualquer momento iniciar e acompanhar processo de
reclamação constatada a ocorrência de divergência na especificação técnica, falhas de componentes dos equipamentos
ou defeitos de operação durante o período de vigência do contrato;
3.9 - Fica à Contratada obrigada a providenciar a sua correção ou, a critério da Contratante, a substituição do
equipamento em até 04 (quatro) horas para o link dedicado, contados a partir da notificação da ocorrência por parte da
Contratante, sujeitando-se a Contratada às penalidades previstas na legislação vigente e no instrumento contratual
quanto a eventuais falhas;
3.10 - As paradas para manutenção emergenciais, interrupções preventivas ou programadas e a substituição de
equipamentos devem ser informadas a Prefeitura Municipal de São Benedito do Rio Preto/MA. Com antecedência
mínima de 03 (três) dias úteis;
3.11 - As interrupções preventivas devem ser em regra realizadas no horário de 18:00 até as 06:00 horas;
Deverão estar disponíveis ao CONTRATANTE para fins de gestão, os seguintes itens:
a) Relatórios de chamados ou conjunto de chamados abertos dentro e fora do prazo, fechados e encerrados dentro e
fora do prazo e de reincidência de problemas;
b) Relatórios de disponibilidade, tráfego disponibilizados mensalmente;
c) Relatórios de utilização e performance;
d) De preferência todos os relatórios deverão ser disponibilizados online, com estatísticas diárias, semanais e mensais.
3.12 - Para aferição da velocidade da internet contratada a contratante usará o site:
http://www.brasilbandalarga.com.br

e/ou

http://www.minhaconexao.com.br
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3.13 - Atendimento por pessoal especializado para a solução de problemas por telefone, com tempo máximo de até 30
minutos e no caso de não solução do atendimento por telefone, a Contratada deverá providenciar o deslocamento de
técnicos em um tempo máximo de 04 (quatro) horas, após abertura do chamado;
3.14 - Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos estabelecidos, devendo obedecer às
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS deste Termo de Referência.
3.15 – Todas as despesas de frete/embalagem, impostos, encargos, incidentes deverão ser inclusos no preço da
proposta e em hipótese alguma, poderão ser destacadas quando da emissão de Nota Fiscal.
3.16 – A prestação dos serviços deverá acontecer conforme solicitações da Secretaria requisitante, nos locais
determinados pela mesma e em consonância com o planejamento apresentado.
3.17 – Os serviços serão solicitados mediante emissão de Ordem de Serviço.
4. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
4.1 - A licitação utilizará como critério de julgamento o MENOR PREÇO POR ITEM.
4.2 - As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos consignados no orçamento geral da
Prefeitura Municipal de São Benedito do Rio Preto/MA, cujos programas de trabalho e a categoria econômica
constarão quando da emissão da respectiva Nota de Empenho.
5. DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:
5.1 – A prestação dos serviços objeto do Termo de Referência se dará conforme o disposto no artigo 73, inciso I e seus
parágrafos, da Lei Federal nº 8.666/93, compreendendo duas etapas distintas a seguir discriminadas:
5.1.1 – Provisoriamente, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir da prestação do serviço mediante termos
próprios, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com a especificação prevista no Termo de
Referência, observado o disposto nos artigos 69, 73 e 76 da Lei nº 8.666/1993; e
5.1.2 – Definitivamente, no prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir da entrega provisória, mediante atesto de nota
fiscal, após a verificação da qualidade e quantidade dos serviços prestados e consequente aceitação, observados os
artigos 69, 73 e 76 da Lei nº 8.666/1993.
5.2 – A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a prestação dos serviços em desacordo com as especificações
técnicas exigidas.
5.3 – Em caso de não conformidade, lavrar-se-á um Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades
com as especificações. Nesta hipótese, o item, objeto deste Termo de Referência, será rejeitado, devendo ser
substituído no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da notificação, podendo haver dilatação deste prazo nos casos
em que ficar comprovada impossibilidade real de cumprimento, conforme análise e definição do fiscal do contrato,
quando se realizarão novamente as verificações de conformidade.
5.4 – Caso a substituição não ocorra em até 10 (dez) dias corridos, ou caso o novo serviço também seja rejeitado,
estará a empresa incorrendo em atraso na entrega, sujeita à aplicação das sanções previstas em Lei.
5.5 – À Contratada caberá sanar as irregularidades apontadas na entrega definitivo, submetendo as etapas impugnadas
à nova verificação, ficando sobrestado o pagamento até a execução do saneamento necessário, sem prejuízo da
aplicação das penalidades cabíveis, sendo que os custos da substituição do produto rejeitado correrão exclusivamente
a expensas da Contratada.
5.6 – A prestação do serviço não exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita prestação dos serviços cabendolhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.
6. DO PAGAMENTO:
6.1 – O pagamento será feito em favor da Contratada, através de depósito bancário na sua conta corrente, mediante
apresentação da respectiva nota fiscal/fatura.
6.2 – O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, desde que não haja fator impeditivo
provocado pela Contratada.
6.3 – No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para
tanto, será devida compensação financeira, que será calculada, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
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Na qual:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)I = (6/100) / 365I = 0.00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%
6.4 – Caso a Contratada seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas e Pequeno Porte (SIMPLES), deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal,
declaração na qual faça constar essa condição, conforme modelo trazido na Instrução Normativa SRF n.º 480, de 15 de
dezembro de 2004.
6.5 – A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas
pela Contratada.
6.6 – Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira
que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste contrato, sem que isso
gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

7. DO PRAZO DE EXECUÇÃO:
7.1 – O Prazo de execução será de 12 meses, contados a partir da assinatura do contrato.
8. DA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
8.1 - Os serviços deverão ser efetivados à Prefeitura Municipal de São Benedito do Rio Preto/MA no prazo máximo
de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da ordem de Serviços, nos endereços indicados pela Prefeitura
Municipal de São Benedito do Rio Preto/MA.
9. DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
9.1 - Os serviços serão executados inicialmente em locais relacionado no item 3.1 deste Termo de Referência e
conforme a necessidade em outros locais indicados pela secretaria requisitante.
10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
10.1 – Manter equipe técnica para a prestação dos serviços, assistência técnica e manutenção, durante o prazo de
execução dos serviços;
10.2 – Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que a represente, integralmente,
em todos os seus atos.
10.3 – Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao
cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
10.4 - Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o bom
andamento e a boa prestação dos serviços.
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10.5 - Cumprir com a legislação vigente inerente ao objeto, inclusive com todos os encargos tributários, fiscais,
trabalhista, devendo arcar ainda, com todas as despesas e custo necessários ao cumprimento do objeto.
10.6 - Providenciar para que os serviços sejam prestados de maneira adequada e em consonância com as normas de
segurança estabelecidas em legislação própria;
10.7 - Comunicar, à Prefeitura Municipal de São Benedito do Rio Preto/MA, em até 02 (dois) corridos dias antes do
vencimento do prazo da prestação dos serviços, os motivos que impossibilite o seu cumprimento.
10.8 – Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na vigência do
contrato, objeto do presente instrumento até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato,
observado o art. 65 da Lei n.º 8.666/93;
10.9 - Presta os serviços através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou falta
que venham a cometer no desempenho de suas funções, podendo a Prefeitura Municipal de São Benedito do Rio
Preto/MA solicitar a substituição daqueles, caso sejam julgados inconvenientes.
10.10 - Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção do contrato, prestando, prontamente, os esclarecimentos que
forem solicitados pela CONTRATANTE.
10.11 – Responder perante a Prefeitura Municipal de São Benedito do Rio Preto/MA, mesmo no caso de ausência ou
omissão da FISCALIZAÇÃO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que
possam interferir na execução do Contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários
seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas
preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das
disposições legais vigentes.
10.12 - Responder perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA não
deverá, mesmo após o término do CONTRATO, sem consentimento prévio por escrito da CONTRATANTE, fazer
uso de quaisquer documentos ou informações especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do
CONTRATO.
10.13 - Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de todos
os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre os produtos contratados inclusive as contribuições
previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho etc, ficando excluída
qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de São Benedito do Rio Preto/MA por eventuais autuações
administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA com referência às suas obrigações não
se transfere as Secretarias/Prefeitura Municipal de São Benedito do Rio Preto/MA.
10.14 - Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos
sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO;
10.15 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz
para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;
10.16 - Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado,
Município ou terceiros, decorrentes da contratação.
10.17 - Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e
legislação pertinente.
10.18 - Manter durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os
Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;
10.18 – Providenciar junto ao CREA, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, em relação aos
serviços ora contratados, apresentando de imediato o respectivo protocolo de requerimento.
11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
A CONTRATANTE obriga-se a:
11.1 - Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato e emissão da ordem de Serviço, com base nas
disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações.
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11.2 - Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de acordo com as
determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;
11.3 - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais
e os termos de sua proposta;
11.4 - Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação.
11.5 - Efetuar o pagamento dos Documentos de Cobrança, no prazo acertado nas condições de pagamento, desde que
os mesmos sejam apresentados na conformidade nas normas contratuais e observem as exigências da legislação
aplicável;
11.6 - Permitir o livre acesso dos empregados, encarregados e/ou prepostos da CONTRATADA para a execução do
contrato;
11.7 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados, encarregados e/ou
prepostos da CONTRATADA, desde que inerentes ao objeto do Contrato;
11.8 - Acompanhar a execução da prestação dos serviços do objeto contratado, bem como atestar nas notas fiscais a
efetiva entrega do objeto contratado e o seu aceite:
11.9 - Aplicar as sanções regulamentares e contratuais, se necessário;
11.10 - Comunicar à Contratada as eventuais irregularidades observadas na prestação dos serviços para adoção das
providências saneadoras;
11.11 - Acompanhar a prestação dos serviços, por meio de fiscalização, a quem caberá, também, todos os contatos
junto à Contratada.
11.12 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços prestados recebidos provisoriamente
com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
11.13 - Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal fornecida pela contratada.
11.14 - Fazer cumprir os termos da Lei 8.666/93, no que diz respeito ao equilíbrio econômico financeiro durante a
execução do contrato.
11.15 - Modificar o contrato unilateralmente para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os
direitos da CONTRATADA.
11.16 - Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da Lei 8.666/93.
12. DO CONTROLE DA EXECUÇÃO:
12.1 - A fiscalização do contrato serão realizados por servidor ou comissão formalmente designado pelo Contratante,
que atuará, juntamente com o responsável técnico da contratada (preposto), na fiscalização do contrato e no
acompanhamento da prestação dos serviços, registrando das ocorrências e adotando as providências para sua correção,
tendo por parâmetro os resultados técnicos esperados e cujas atribuições básicas são:
a) Solicitar junto a empresa contratada todas as providências necessárias ao bom andamento do fornecimento dos
produtos.
b) O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis.
c) Emitir pareceres em todos os atos da empresa contratada relativos à execução do contrato, em especial na aplicação
de sanções, alterações, prorrogações e rescisão do contrato; e,
d) Quaisquer outras atribuições necessárias ao bom desempenho dos serviços.
e) As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Servidor deverão ser solicitadas aos seus
superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
f) A licitante vencedora deverá manter preposto, aceito pela Administração, durante o período de vigência do contrato,
para representá-la sempre que for necessário.
g) Não obstante a empresa contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução do objeto, a Prefeitura
Municipal de São Benedito do Rio Preto/MA, reserva-se o direito de, sem qualquer forma de restrição à plenitude
dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços.
h) Cabe à empresa contratada atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do
contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de São Benedito do Rio Preto/MA, não
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implicando a atividade da fiscalização em qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da empresa contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade.
i) O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução
do contrato.
j) A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da prestadora de serviço, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade
da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
13. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
13.1 - A Prefeitura Municipal de São Benedito do Rio Preto poderá convocar as detentoras dos Registros a fornecer os
respectivos materiais, na forma e condições fixadas no presente Termo de Referência, no Edital e na Ata de Registro
de Preços, que terá validade de 01 (um) ano, contado a partir da data de sua assinatura.
13.2 - As detentoras dos Registros deverão manter as mesmas condições de habilitação exigidas neste Pregão, durante
a vigência da Ata.
13.3 - A existência do Registro não obriga a Prefeitura Municipal de São Benedito do Rio Preto a efetivar as
contratações na quantidade estimada, ficando-lhe facultada a aquisição por outras modalidades, respeitada a legislação
relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro o direito de preferência de fornecimento em
igualdade de condições.
13.4 - Quando da necessidade de contratação, a Secretaria Municipal de Planejamento e Administração, por
intermédio do gestor do contrato por ela indicado, verificará a indicação do fornecedor, dos quantitativos a que este
ainda se encontra obrigado e dos preços registrados.
13.5 - Os fornecedores de bens incluídos na Ata de Registro de Preços estarão obrigados a retirar as respectivas Notas
de Empenho e a celebrar os Contratos ou instrumentos equivalentes que poderão advir, nas condições estabelecidas no
Edital e na própria Ata, observado o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data de recebimento da notificação.
14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
14.1 - Se a proponente vencedora recusar-se a assinar a retirar a Nota de Empenho ou a assinar o contrato ou
instrumento equivalente, a sessão poderá ser retomada e as demais licitantes chamadas na ordem de classificação,
sujeitando-se a proponente desistente às seguintes penalidades:
a) suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal
de São Benedito do Rio Preto, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
b) multa de 10% (dez por cento) do valor global da proposta, devidamente atualizada.
14.2 - De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a licitante vencedora que
descumprir quaisquer das condições do presente Pregão, ficará sujeita às seguintes penalidades:
14.2.1 - multa moratória diária de 0,02% (dois centésimos por cento) do valor total do contrato, em caso de atraso no
atendimento da Ordem de Execução de Serviço, contado a partir da solicitação feita pela Secretaria Municipal de
Planejamento e Administração, até o limite de 10% (dez por cento).
14.2.2 - no caso de inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a Administração poderá, garantida a prévia e
ampla defesa, aplicar as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de não aceitar manter o compromisso
assumido quanto aos preços registrados ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;
c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de São
Benedito do Rio Preto, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
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d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade.
14.3 - As sanções previstas nas alíneas ‘a’, ‘c’ e ‘d’ poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea ‘b’.
14.4 - Caberá ao Gestor do Contrato, designado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Administração, propor a
aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a
proposição.
14.5 - A Contratada estará sujeita à aplicação de sanções previstas neste item, dentre outras hipóteses legais, quando:
a) fornecer material desconforme com o especificado e aceito;
b) não substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela Contratante;
c) descumprir os prazos e condições previstas neste Pregão.
14.6 - A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ensejar o retardamento da execução do
certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e
contratar com a Prefeitura Municipal de São Benedito do Rio Preto, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.
14.7- As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos contados da data da notificação, em
conta bancária a ser informada pela Secretaria Municipal de Planejamento e Administração.
14.8 - O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da Contratada, amigável ou
judicialmente.
14.9 - Nenhum pagamento será feito à Contratada antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido
aplicadas.
14.10 - Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítulo, realizar-se à comunicação escrita à
Contratada e publicação na Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), constando
o fundamento legal.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020
ANEXO II
“ATA DE REGISTRO DE PREÇOS”
Aos ___ dias do mês de _____ do ano de ____, o MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO, através da
Prefeitura Municipal de São Benedito do Rio Preto, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o nº _________________, com sede
__________, Centro, São Benedito do Rio Preto-MA, neste ato representado pelo Prefeito Municipal,
Sr._______________________, RESOLVE registrar os preços das licitantes signatárias, vencedora(s) do Pregão
Eletrônico nº ___/2020, pelo Sistema de Registro de Preços, para contratação eventual e futura Prestação de Serviço
de Locação de Link de Internet, com a disponibilização de equipamentos para viabilizar o referido acesso, entregues
pelo sistema de comodato, instalação, configuração, manutenção e suporte nos pontos de acesso, para atender as
necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São Benedito do Rio Preto/MA, a teor do disposto na Lei
Federal nº 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 009/2013, no Decreto Municipal nº 010/2013,
aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, a Lei Complementar nº 123/2006 e
demais normas pertinentes à espécie
LICITANTE:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE: ( )____________________FAX: ( )_______________________
REPRESENTANTE:
ENDEREÇO ELETRÔNICO:
Item

Especificação

Und.

Quant.

P. unit. (R$)

1. DA VINCULAÇÃO
1.1. Vinculam-se à Ata, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº ___/2020 e a Proposta de
Preços da licitante.
2. DA EXPECTATIVA DA EXECUÇÃO
2.1. Os serviços poderão ser executados conforme necessidades da Prefeitura Municipal de São Benedito do Rio Preto,
mediante solicitações eventuais e futuras.
2.2. O prestador de serviços registrado fica obrigado a atender todas as Ordens de Execução de Serviço recebidas
durante a validade desta Ata de Registro de Preços, ainda que a entrega seja prevista para data posterior ao vencimento
da Ata.
2.3. A existência deste Registro não obriga a Prefeitura Municipal de São Benedito do Rio Preto a efetivar as
contratações na quantidade estimada, ficando-lhe facultada a aquisição por outras modalidades, respeitada a legislação
relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro o direito de preferência de prestação do serviço em
igualdade de condições.
2.4. É vedado à Administração adquirir de outro prestador de serviço objeto por valor igual ou superior ao obtido da
detentora do Registro de Preços, a menos que esta se recuse a executar.
3. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. A Ata terá validade de 01 (um) ano, contado a partir da data de sua assinatura.
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4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR OUTROS ÓRGÃOS OU DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO OU DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
4.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão da Prefeitura
Municipal de São Benedito do Rio Preto ou da Administração Pública que não tenha participado do certame
licitatório, mediante prévia consulta à Secretaria Municipal de Planejamento e Administração, desde que comprovada
a vantagem.
4.2. A Secretaria Municipal de Planejamento e Administração, indicará os possíveis prestadores de serviços e
respectivos preços a serem praticados, obedecidos à ordem de classificação.
4.3. Caberá aos licitantes signatários desta Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não da execução dos serviços, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que
este não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
4.4. Os serviços adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por
cento) dos quantitativos registrados nesta Ata de Registro de Preços.
5. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS
5.1. A Prefeitura Municipal de São Benedito do Rio Preto adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e
administração da Ata, incluindo o acompanhamento periódico dos preços praticados no mercado para os serviços
registrados, nas mesmas condições de execução do objeto.
5.2. A qualquer tempo o preço registrado poderá ser revisto, em decorrência de eventual redução daqueles praticados
no mercado ou caso se torne inexeqüível para as compromissárias.
5.3. Os preços registrados, a indicação dos fornecedores e as alterações quanto aos valores, atualizados em decorrência
de pesquisas de preços periódicas, serão publicados pela Administração na imprensa oficial, aditando-se a Ata de
Registro de Preços.
5.4. Os preços de promoções temporárias ou sazonais não serão computados para efeito de definição do preço
praticado no mercado, mas se constituirão em indicador para o exercício da faculdade de aquisição por outros meios,
prevista no parágrafo 4º do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93.
6. DA READEQUAÇÃO DE PREÇOS
6.1. Durante o período de vigência da Ata, os preços não serão reajustados, ressalvada, entretanto, a possibilidade de
readequação com elevação ou redução de seus respectivos valores em função da dinâmica do mercado, obedecida às
disposições constantes no Decreto Municipal nº 010/2013 e comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro.
6.2. Reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, a Prefeitura Municipal de São Benedito do Rio Preto
promoverá o aditamento do compromisso de prestação de serviços, conforme o artigo 65, II da Lei Federal n.º
8.666/93, ou formalmente desonerará a licitante em relação ao item.
6.3. O diferencial de preço entre a proposta inicial das licitantes e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria
Municipal de Planejamento e Administração à época da abertura das propostas, bem como eventuais descontos
concedidos, serão sempre mantidos.
6.4. A licitante detentora do registro fica obrigada a informar à Secretaria Municipal de Planejamento e Administração
sempre que houver redução nos preços de mercado, ainda que temporária, comunicando o seu novo preço que irá
abalizar pesquisa de mercado, a ser realizada pela Administração conforme item 6.1.
6.5. Caso a detentora venha a se locupletar com a redução efetiva dos preços de mercado não repassada à
Administração, ficará obrigada à restituição do que houver recebido indevidamente.
6.6. No caso de revisão para maior, a licitante compromissária deverá solicitar a revisão da mesma, obrigando-se a
efetuar os serviços das Notas de Empenho já emitidas pelos preços ora registrados.
7. DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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7.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei Federal
nº 8.666/1993, quando:
7.1.1 – Nos acréscimos e reduções dos quantitativos registrados, de que trata o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº
8.666/1993.
7.1.2. Houver redução nos preços praticados no mercado, em relação aos preços registrados, ou de fato que eleve o
custo dos serviços registrados, cabendo a Prefeitura Municipal de São Benedito do Rio Preto promover as necessárias
negociações junto aos prestadores do serviço.
7.1.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado, devendo a Prefeitura:
a) convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
7.1.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura Municipal de São Benedito do Rio Preto
poderá:
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de prestação do serviço; e
b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
7.1.5. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura Municipal de São Benedito do Rio Preto irá proceder à
revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa à
aquisição pretendida.
8. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
8.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Prefeitura Municipal de São Benedito do Rio Preto quando
a licitante signatária:
a) descumprir as condições previstas no Edital do Pregão Eletrônico nº ___/2020 a que se vincula o preço registrado;
b) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
c) não retirar a respectiva Nota de Empenho ou assinar o contrato ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
d) enquadrar-se em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial previstas na Lei Federal nº 8.666/1993;
e) não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;
f) implementar alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da
Administração, prejudiquem a execução desta Ata de Registro de Preços;
g) houver subcontratação total ou parcial do objeto desta Ata de Registro de Preços, associação com outrem, cessão ou
transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação que afetem a boa execução de eventuais e
futuras avenças;
h) houver razões de interesse público, nos termos do art. 78, inciso XII, da Lei Federal nº 8.666/1993.
8.2 O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço na ocorrência de caso fortuito ou
de força maior comprovado.
8.3. Em qualquer das hipóteses previstas nos itens 8.1 e 8.2, o cancelamento de registro será devidamente autuado em
processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, e formalizado por despacho do Secretário
Municipal de Assistência Social.
8.4. A comunicação do cancelamento do registro de preços, nos casos previstos neste item, será efetuada por
correspondência com aviso de recebimento e por publicação na imprensa oficial.
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9. DA FORMALIZAÇÃO DOS CONTRATOS
9.1. A contratação com as licitantes ora registradas, após a indicação pela Secretaria Municipal de Planejamento e
Administração, será formalizada, por intermédio de contrato ou instrumento equivalente, conforme o disposto no art.
62 da Lei Federal nº 8.666/1993.
10. DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1. O extrato da Ata de Registro de Preço será publicado na Imprensa Oficial.
11. DO FORO
11.1. As dúvidas decorrentes da Ata serão dirimidas no Foro da Justiça Estadual da Comarca de Urbano Santos/MA,
com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem de acordo com as disposições
contidas na Ata, assinam este instrumento a Prefeitura Municipal de São Benedito do Rio Preto e as licitantes
compromissárias, na pessoa dos seus representantes legais, que vai assinada em 03 (três) vias de igual e teor e forma.

Prefeitura Municipal de São Benedito do Rio Preto
Contratante
..............................
Sr. ......................
Fornecedor registrado

TESTEMUNHAS:
_________________________________
Nome:
CPF:
_________________________________
Nome:
CPF:
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020
ANEXO III
MINUTA DO CONTRATO
Contrato Administrativo nº __
Processo Administrativo nº __/2020
Pregão Eletrônico nº __/2020
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO
BENEDITO DO RIO PRETO, ESTADO DO MARANHÃO,
E __________, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE
LOCAÇÃO DE LINK DE INTERNET, COM A
DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA
VIABILIZAR O REFERIDO ACESSO, ENTREGUES
PELO SISTEMA DE COMODATO, INSTALAÇÃO,
CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE NOS
PONTOS DE ACESSO, NA FORMA ABAIXO:
O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO, através da Prefeitura Municipal de São Benedito do Rio
Preto, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o nº 06.351.514/0001-78, com sede _____________, Centro, São Benedito do Rio
Preto – MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal,
Sr.________________, e a empresa _______________________________, inscrita no C.N.P.J sob o n.º
_____________, com sede na __________________, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada
por seu representante legal, ______________________________, R.G. n.º ___________, C.P.F. n.º
_______________, têm, entre si, ajustado o CONTRATO Nº ______, decorrente do Pregão Eletrônico nº ___/2020,
formalizado nos autos do Processo Administrativo nº _____/20_, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e
aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 209/2013, pelo
Decreto Municipal n° 010/2013, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, a Lei
Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e demais normas pertinentes à espécie.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O Contrato tem por objeto a prestação de Serviço de Locação de Link de Internet, com a disponibilização de
equipamentos para viabilizar o referido acesso, entregues pelo sistema de comodato, instalação, configuração,
manutenção e suporte nos pontos de acesso, conforme Pregão Eletrônico nº ___/2020.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO
Vinculam-se ao Contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº ___/2020, a Proposta de
Preços da CONTRATADA, a Ata de Registro de Preços nº ___/2020 e a respectiva Nota de Empenho.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
O valor deste Contrato é de R$________ (________________________), conforme especificações, quantitativos
estimados e valores abaixo:
Item

Especificação

Und.

Quant.

P. Unit. R$

P. Total R$

PARÁGRAFO ÚNICO – Os preços permanecerão fixos e irreajustáveis durante a vigência do Contrato.
CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
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As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
_______________, conforme Nota de Empenho.
CLÁUSULA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no art.65, § 1º,
da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findará em __/__/____, condicionada sua eficácia à publicação
na Imprensa Oficial.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
A CONTRATADA fica obrigada a executar os serviços de forma parcelada, no prazo máximo de até 02 (duas) horas,
contadas do recebimento da Ordem de Execução de Serviço, expedida pela Secretaria Municipal de Planejamento e
Administração.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O prazo de execução dos serviços não poderá prorrogado, a não ser em caso fortuito,
sujeições imprevistas e/ou de força maior, não devendo ultrapassar a tolerância de 01 (uma) hora excedente.
CLÁUSULA OITAVA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
O recebimento dos serviços será efetuado por servidor designado pela Secretaria Municipal de Planejamento e
Administração.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A execução dos serviços deverá ocorrer de forma parcelada, mediante Ordem de
Execução de Serviço, na qual constará a especificação, o quantitativo e endereço do local da realização dos serviços.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Não serão aceitos urnas funerárias que apresentem avarias de qualquer natureza,
inclusive arranhões, vícios de qualidade ou quantidade decorrentes de fabricação ou de transporte inadequado e ainda
diferentes das especificações estabelecidas no Termo de Referência e na Proposta da CONTRATADA.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Após a execução da última Ordem de Execução de Serviço do Contrato, a Secretaria
Municipal de Planejamento e Administração emitirá o Termo de Recebimento Definitivo do objeto.
CLÁUSULA NONA – DA CORREÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços não aceitos pela CONTRATANTE deverão ser corrigidos no prazo máximo de 01 (uma) hora, devendo a
Contratada arcar com todos os custos decorrentes.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caso este prazo não seja observado, será considerada inexecução contratual, com a
expressa ressalva de que a substituição dos serviços não exime a Contratada da aplicação de penalidades por atraso na
execução.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela Secretaria Municipal de Planejamento e
Administração, Trabalho que poderá, a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados, bem como propor a aplicação das penalidades previstas neste instrumento.
PARÁGRAFO ÚNICO – A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por quaisquer irregularidades, imperfeições técnicas, vícios ou emprego de material inadequado ou
de qualidade inferior, e na ocorrência destes, não implica co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes
e prepostos.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado de acordo com os serviços prestados, mediante a apresentação da respectiva nota
fiscal/fatura, acompanhada das Ordens de Execução de Serviços e da comprovação de regularidade exigida na fase de
habilitação do Pregão, através de depósito em conta corrente da Contratada, por intermédio de Ordem Bancária.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A nota fiscal/fatura será conferida e atestada pelo servidor designado para recebimento
dos serviços.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos da apresentação
da nota fiscal/fatura, desde que não haja fator impeditivo provocado pela Contratada.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento da última parcela da execução do Contrato, somente será paga com a
apresentação do Termo de Recebimento Definitivo do objeto.
PARÁGRAFO QUARTO – O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, diretamente na Conta Corrente da
CONTRATADA, no Banco ______, Agência ______, Conta Corrente _______.
PARÁGRAFO QUINTO – Caso os pagamentos sejam efetuados após o prazo estabelecido no caput desta cláusula, a
CONTRATANTE se obriga a pagar multa diária de 0,02% (dois centésimos por cento) sobre o valor da Nota
Fiscal/Fatura, até o limite de 10% (dez por cento), desde que para tanto não tenha concorrido a CONTRATADA.
PARAGRAFO SEXTO – A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizações devidas pela Contratada.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento
deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA se obriga a:
a) Executar os serviços de forma parcelada, no prazo máximo de até 02 (duas) horas, contadas do recebimento da
Ordem de Execução de Serviço expedida pela Secretaria Municipal de Planejamento e Administração, conforme
especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência e sua Proposta de Preços, observadas as respectivas
condições, quantidades, qualidade e preços;
b) Corrigir os serviços não aceitos pela CONTRATANTE, por estarem em desacordo com o Termo de Referência e
com a Proposta de Preços, no prazo de até 01 (uma) hora, contada da não aceitação;
c) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato, sem prévia autorização da
CONTRATANTE;
d) identificar seu pessoal na execução dos serviços;
e) designar preposto e apresentar relação com endereços físico e eletrônico (e-mail), telefones, fac-símiles, nomes dos
responsáveis, para fins de contato para os chamados de manutenções corretivas;
f) comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados
bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;
g) responsabilizar-se pela qualidade dos serviços prestados, sob pena de responder pelos danos causados à
Administração ou a terceiros;
h) arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga, encargos, tributos, seguros,
contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes da execução
do objeto;
i) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho;
j) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias a execução dos serviços,
como única e exclusiva empregadora;
k) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo quanto às leis
trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;
l) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo quando da execução os serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou
o acompanhamento pela CONTRATANTE;
m) manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE se obriga a:
a) emitir a Ordem de Execução de Serviço;
b) acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato;
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c) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execução dos serviços, podendo recusar aqueles
que não estejam de acordo com os termos deste Contrato;
d) notificar a CONTRATADA para a correção dos serviços não aceitos pela CONTRATANTE;
e) efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste instrumento,
observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
f) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto;
g) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;
h) proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela
CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES
O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às
sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/02, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará a CONTRATADA às seguintes
multas de mora:
a) multa moratória diária de 0,02% (dois centésimos por cento) do valor da respectiva Nota de Empenho, em caso de
atraso na execução dos serviços, a juízo da Administração, até o limite de 10% (dez por cento);
b) multa moratória diária de 0,02% (dois centésimos por cento) do valor da respectiva Nota de Empenho, em caso de
atraso na correção dos serviços não aceitos, a juízo da Administração, até o limite de 10% (dez por cento).
PARÁGRAFO SEGUNDO – No caso de inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a Administração poderá,
garantida a prévia e ampla defesa, aplicar as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não
superior a 02 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade;
PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas conjuntamente
com a prevista na alínea “b”.
PARÁGRAFO QUARTO - Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou
cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a
Prefeitura Municipal de São Benedito do Rio Preto/MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.
PARÁGRAFO QUINTO - Caberá ao gestor do Contrato designado pela Secretaria Municipal de Planejamento e
Administração, propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas
que justifiquem a proposição.
Secretaria Municipal de Planejamento e Administração propor a aplicação das penalidades previstas, mediante
relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.
PARÁGRAFO SEXTO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à CONTRATADA e
publicação na Imprensa Oficial, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de
advertência e multa de mora.
PARÁGRAFO SÉTIMO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da
notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.
PARÁGRAFO OITAVO - Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.
PARÁGRAFO NONO - Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes de pagas ou relevadas as multas que
lhe tenham sido aplicadas.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:
a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
c) a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão dos
serviços, no prazo estabelecido;
d) o atraso injustificado no início dos serviços;
e) a paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
f) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;
g) o desatendimento das determinações regulares emanadas por servidor designado para acompanhar e fiscalizar a sua
execução, assim como as da Secretário Municipal de Administração ou do Prefeito Municipal;
h) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei Federal n.º
8.666/1993;
i) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
j) a dissolução da CONTRATADA;
k) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudiquem a execução
deste Contrato;
l) descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais
cabíveis;
m) a fraude na execução do Contrato, o comportamento de modo inidôneo, a declaração falsa e o cometimento de
fraude fiscal, aplicando-se as sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002;
n) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
o) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima
autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo
a que se refere o Contrato;
p) a supressão, por parte da CONTRATANTE, de compras, acarretando modificação do valor inicial do Contrato além
do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/1993, salvo as supressões resultantes de acordo
celebrado entre os contratantes, nos termos do inciso II, § 2º do art. 65 da referida Lei;
q) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias,
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas
sucessivas e contratualmente imprevista desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a
CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que
seja normalizada a situação;
r) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes dos fornecimentos
já recebidos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a
CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a
situação.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas alíneas ‘a’ a ‘o’ desta cláusula;
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
c) judicialmente, nos termos da legislação.
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PARÁGRAFO TERCEIRO – Quando a rescisão ocorrer com base nas letras “n” a “r” desta cláusula, sem que haja
culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo
ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.
PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos
créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas
neste instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS COMUNICAÇÕES
Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por
escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas
comunicações verbais.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO
A CONTRATANTE fará publicar o extrato do presente Contrato na Imprensa Oficial, até o 5º (quinto) dia útil do mês
seguinte ao de sua assinatura, para que ocorra sua publicação no prazo de 20 (vinte) dias consecutivos desta data.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de Urbano Santos/MA, com renúncia expressa de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.
E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme,
presente Contrato, em 03
São Benedito do Rio Preto (MA), de de 20_.
forma, para um só efeito,
XXXXXXXXX
testemunhas que também os
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

as partes a seguir firmam o
(três) vias de igual teor e
perante
02
(duas)
subscrevem.

XXXXXXXXX
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
___________________________
Nome:
CPF:
___________________________
Nome:
CPF:
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020
ANEXO IV
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO
REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº ____/2020
LICITAÇÃO: Pregão Eletronico nº __/20_
CONTRATADA: _____________________
OBJETO: ___________________________
A Prefeitura Municipal de São Benedito do Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal de ________________, vem,
através do presente Termo, formalizar o
RECEBIMENTO PROVISÓRIO
dos materiais, objeto da(s) nota(s) fiscal(ais) nº _________, em cumprimento ao disposto no Art. 73 da Lei Federal nº
8.666/1993:
A Secretaria Municipal de _________________ recebe os referidos materiais a fim de proceder a avaliação
criteriosa, verificando a sua conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência, ANEXO I do
Pregão e com a Proposta de Preços da Empresa.
E, assim, expede-se este Termo de Recebimento Provisório em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que
produza os legítimos efeitos de direito.
São Benedito do Rio Preto (MA), de de 20_.
Assinaturas:

Pela CONTRATANTE
xxxxx
Secretário(a) Municipal de _______________
xxxxx
(servidor ou comissão responsável pelo recebimento)

Pela CONTRATADA
xxxxxxx
representante legal da empresa
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020
ANEXO V
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº ____/2020
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº __/20_
CONTRATADA: _____________________
OBJETO: ___________________________
A Prefeitura Municipal de São Benedito do Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal de _____________________,
vem, através do presente Termo, formalizar o
RECEBIMENTO DEFINITIVO
dos materiais, objeto da(s) nota(s) fiscal(ais) nº _________, em cumprimento ao disposto no Art. 73 da Lei Federal n.º
8.666/1993, fixando esta data para o início da contagem dos prazos relativo ao pagamento do objeto.
Certifica-se que, até a presente data, os produtos fornecidos pela Empresa _______________ atendem aos
critérios determinados pela Administração, perfazendo gasto de R$ ____________ (_______________), mediante as
respectivas notas fiscais/faturas.
A Prefeitura deverá efetuar o pagamento em 30 (trinta) dias consecutivos após a assinatura do presente Termo,
desde que não haja fator impeditivo provocado pela empresa.
E, assim, concluído o fornecimento do objeto da licitação, expede-se este Termo de Recebimento Definitivo em 03
três) vias de igual teor e forma, para que produza os legítimos efeitos de direito.
São Benedito do Rio Preto (MA), de de 20_.
Assinaturas:

Pela CONTRATANTE
xxxxx
Secretário(a) Municipal de _______________
xxxxx
(servidor ou comissão responsável pelo recebimento)

Pela CONTRATADA
xxxxxxx
representante legal da empresa
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