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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAC0 DO LUMIAR

EDITAL DE LICITAGA0
PREGAO ELETR6NIC0 SRP N° 004/2o2o

1. PREAMBUL0

a

1.1. 0 Municfpio de Paso do Lumiar- MA, atrav6s da Secretaria Municipal de AdministraGao e
Finaneas, pot interm6dio do Pregoeiro Oficial deste Municfpio, designado atrav6s da Portaria n° 397
de 03 de fevereiro de 2020, toma pdblico para conhecimento dos interessados que farf realizar o

processo licitat6rio na modalidade Pregao Eletr6nico, sob o n° 004/2020, pelo sistema de

REGISTRO DE PRECOS do tipo MENOR PRECO GLOBAL POR ITEM no modo de disputa
ABERTO, para contratagao de empresa especializada em loca€ao e licen€a de SISTEMA

INTEGRAD0

DE

ADMINISTRACA0

0RCAMENTARIA,

FINANCEIRA

E

0RCAMENT0 PtJBLICO, visando suprir as necessidades das Secretarias Municipais de
Paco do Lumiar, observando as condi§5es e especificas5es constantes neste Edital.
1.2. Secretaria (s) e/ ou setor (es) / departamento (s) interessado (s): SECRETARIA MUNICIPAL

DE ADMINISTRACAO E FINANCAS.

a

1.3. 0 procedirnento hcitat6rio obedecerf integralmente a ledsla¢ao que se aphca a modahdade
Pregao, Decreto Municipal n° 3356/2019, Decreto Municipal n° 3357/2019, Decretos Federais n°
5.450/2005, 5.504/2005,10.024/19, n° 7.892/13 e n° 8.538/15, Instru€6es Normativas n° 05/2014 e
n° 03/2018-SLTI/MPOG e sues altera€6es, e extensivamente as disposic6es da Lei Complementar
Federal n° 123/06 e suas altera€6es, aplicando-se, ao processo hcitat6rio em epigrafe,
subsidiariamente, a Lei Federal n° 8.666/93.
1.4. 0 Pregao Eletr6nico sera realizado em sessao pdblica, por meio de sistema eletr6nico de
comunica€ao pela INTERNET. 0 sistema referido utiliza recursos de criptografia e de autenticacao

que assegura,in condiG6es adequadas de seguran€a em toda etapa do certame. A informacao dos dados
para acesso deve set fdita na pagina inicial no site do Banco do Brasil S.A., www.bb.com.br op€ao
Licita€6es, ou diretamente em www.Iicitacoes-e.com.br.
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1.5. Todas as referencias de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessao Pdblica, observarao,
obrigatoriamente, o horfrio de Brasflia/DF e, dessa forma, serao reedstradas no sistema eletr6nico e
na documenta€ao relativa ao certame.

2. OBTETO DA LICITACAO
2.1. A presente hcita€ao, na modalidade Pregao Eletr6nico, pelo Sistema de Registro de Precos, para

futura e eventual contratacao de empresa especializada em locacao e licenca de SISTEMA

INTEGRADO

DE

ADMINISTRACAO

ORCAMENTARIA,

FINANCEIRA

E

0RCAMENTO PUBLICO, visando suprir as necessidades das Secretaria Municipal de

A

Adrninistra€ao e FinanGas, observando as condi€6es e especificas6es constantes no Termo de
Referencia(ANEXO I).

2.2. Valor total estimado do objeto desta hcita¢ao: R$ 162.168,12 (cento e sessenta e dois mil, cento
e sessenta e oito reais e doze centavos).

2.3. 0 Edita,I estarf disponivel no site do BANCO DO BRASIL: www.hcitacoes-e.com.br e site/portal
da PMPL: httDs: / /www.Dacodolumiar.rna.Qrov.br/
2.4. Havendo discordancia entre as especificac6es deste objeto no licitacoes-e (sistema do Banco do
Brasil) e neste Edital, prevalecerao as constantes neste ultimo.

2.5. 0 critedo de julgamento sera o MENOR PRECO GLOBAL.

3. DAS CONDIC6ES PARA PARTICIPACAO
3.1. PODERA0 PARTICIPAR deste Pregao os licitantes que:

a

3.1.1. Desempenharn atividade pertinente e compativel com o objeto deste Pregao.
3.1.2. Atendam as exigencias constantes neste Edital e seus Anexos, em especial quanto a
documenta9ao requerida para sua habilitaGao;

3.1.3. Poderao participar deste Pregao Eletr6nico as empresas que apresentarem toda a documenta€ao
exidda para o rcspectivo cadastramento junto ao site www.hcitacoes-e.com.br.

3.1.4. Termo de Adesao ao Sistema de Realstro de Pre€o de Pregao Eletr6nico, outorgando a
associada, por meio de seu operador devidamente credenciado junto ao www.hcitacoes-e.com.br,
poderes especificos de sua representagao no Pregao Eletr6nico.

3.2. NAO SERA ADMITIDA nesta licitacao a participa§ao de empresas:
3.2.1. Empfesa em processo de falencia ou em recupera€ao judicial ou extrajudicial, salvo, nestes
ultimos casos (recupera€ao judicial ou extrajudicial), se cumpridas as demais exigencias de qualificagao
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econ6mico-financeira e a pessoa juridica atenda aos requisitos minimos estabelecidos pela ledslaGao a

que estf sujeita, inclusive quanto a autoriza€ao judicial cabivel;
3.2.2. Estrangeiras que nao funcionem no pats;

3.2.3. Empresa declarada inid6nea por 6rgao ou entidade da administra¢ao pdblica direta ou indreta,
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;
3.2.4. Empresa que esteja cumprindo suspensao temporaria de participacao em hcita€ao e/ou
impedimento de contratar com a Administra€ao Pdbhca, dreta ou indireta da Uniao, dos Estados do
Distrito Federal e dos Municfpios;

A

3.2.5. Que estejam reunidas em cons6rcio e sejam controladas, cohgadas ou subsidiaria entre si,

qualquer que seja sua forma de constitui¢ao;
3.2.6. Que possuam entre seus dirigentes, gerentes, s6cios detentores de mais de 10°/o (dez por cento)
do capital social, responsiveis e t6cnicos que sejam administradores ou servidores do Municipio, na
data da pubhca€ao do edital, na forma do art. 9°, inciso Ill, da Lei Federal n° 8.666/93.
3.2.7. Nos termos do art. 50 do Decreto n° 9.507, de 2018, 6 vedada a contrata¢ao de pessoa juridica

na qual haja administrador ou s6cio com podef de dre€ao, finiliar de:
a) detentor de cargo em comissao ou funGao de confianca que atue na area responsfvel pela demanda
ou contrata¢ao; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no ambito do 6rgao contratante.
3.2.7.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o c6njuge, o

®

companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, ate o terceiro grau (Stimula Vinculante/STF n° 13, art. 5°, inciso V, da
Lei n° 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2°, inciso Ill, do Decreto n.° 7.203, de
04 de junho de 2010);

3.2.9. Que nao atendam as condi€6es deste Edital e seu(s) anexo(s).

3.3. A declara€ao falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilita€ao e proposta sujeitarf o
hcitante as san€6es previstas neste Edital.

3.4. Nao poderao participar da presente licita€ao, empresas que apresentem mats de uma Proposta.

3.5. A licitante deveri declarar, no sistema eletr6nico, sua condi€ao, ou nao, de Microempresa -ME,

Empresa de Pequeno Porte - EPP ou Microempreendedor Individual - REI.

4 - CREDENCIAMENT0 N0 APLICATIV0 LICITA96ES:
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4.1 -Para acesso ao sistema eletr6nico, os interessados em participar do Pregao deverao dispor de
chave de identifica€ao e de senha pessoal e intransferivel, obtidas junto as Agencias do Banco do Brasil
S.A., sediadas no Pals. (art. 30, do Decreto Estadual 26.533/2009).

4.2 -A chave de identiflca€ao e a senha terao validade de acordo com as normas e procedimentos do
sistema eletr6nico "hcitacoes-e'', e poderao set utilizadas em qualquer pregao eletr6nico, salvo quando
canceladas por solicitaGao do credenciado ou por iniciativa do Banco, pot ato devidamente justiflcado.

a

4.3 - As pessoas juridicas ou firmas individuals deverao credenciar representantes, mediante a
apresentasao de procura€ao por instrumento pdblico ou particular, atribuindo poderes para formular
lances de precos e praticar todos os demais atos e opera€6es no "licitacoes-e''.

4.4 - Em sendo s6cio, pfoprietfrio, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverf
apresentar c6pia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes
para exercer direitos e assumir obrigac6es em decorrencia de tal investidura.
4.5 - 0 uso de senha de acesso pela licitante 6 de sua responsabhidade exclusiva, incluindo qualquer
transa€ao efetuada dretamente ou por seu representante, nao cabendo ao provedor do sistema ou ao

MUNIcfpIO DE PACO DO LUMIAR, entidade promotora da licita€ao, responsabhidade pot
eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que pot terceiros.
4.6 -0 credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletr6nico implica
a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presun€ao de capacidade t6cnica para realiza¢ao das
transa€6es inerentes ao pfegao eletr6nico.

fl

4.7. Em se tratando de Microempresa - RE, Empresa de Pequeno Porte - EPP' e
Microempreendedor Individual - MEI, esta devera informar, por ocasiao do credenciamento, que
detem tal condi€ao, segundo previsao do art.13 do Decreto Federal n° 8.538/15, nos termos da Lei
Complementar n° 123/06, e suas altera€6es, e para que essa possa gozar dos beneficios previstos no
capitulo V da referida Lei, 6 necessario, a 6poca do credenciamento acrescentar as express6es
"Microempresa", "Empresa de Pequeno Porte" ou "Microempreendedor Individual" ou suas
respectivas abreviag6es, "ME'', "EPP" ou "MEI", a sua firma ou denomina€ao, conforme o caso.
4.8. A falsidade de declara€ao prestada objetivando os beneficios da Lei Complementar n° 123/06 e
suas alterae6es caracterizarf o crime de que trata o art. 299 do C6digo Penal, sem prejuizo do
enquadramento em outras figuras penais e das sanG6es previstas em lei e no item 29 deste Edital.

5. D0 ESCIARECIMENT0 E DA IMPUGNACA0 D0 AT0 CONVOCAT6RIO
5.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao ato convocat6rio deverao ser enviados ao
Pregoeiro PREFERENCIALMENTE em FORMATO DOC, em ate 3 (tres) dias titeis anteriores a
data flxada para abertura da sessao pdblica, EXCLUSIVAMENTE para o endereeo eletr6nico
licitacao@pacodolumiar.rna.gov.br, cabendo ao Pregoeiro decide sobre o questionanento no
prazo de ate 02(dois) dias titeis contados da data de recebimento do pedido de esclarecimento.
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5.2. Ate 3 (tres) dias titeis antes da data flxada para abertura da sessao pdblica, na forma
eletr6nica, qualquer pessoa, fisica ou jun'dica, podera impugnar o ato convocat6rio deste
pregao, mediante peticao a set enviada PREFERENCIALMENTE em FORMATO DOC,
EXCLUSIVAMENTE para o endereso eletf6nico licitacao@pacodolumiar.rna.gov.br.
5.2.1. Cabeff ao Pregoeiro decide sobre a impugnasao no prazo de ate 02 (dois) dias titeis contados
da data de recebimento do pedido de impugna€ao.

a

5.2.2. Caso seja acolhida a impugna€ao contra o Edital, este sera repubhcado na forma da lei e
designada nova data para a realiza€ao do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracao nao
afetar a formulagao das propostas.

5.3. Tanto as respostas como os pedidos de esclarecimentos e impugnaG6es serao divulgados no portal
www.1icitacoes-e.com.br e site/portal da PMPL: https://www.pacodolumiar.rna.gov.br/, para ci€ncia
de todos os interessados.

6. DA PARTICIPACAO
6.1. A participacao no certame dar-se-a por meio da dialtacao da senha pessoal e intransferivel do
representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de pre€os e habilita€ao, por
meio do sistema eletr6nico no sitio www.hcitacoes-e.com.br, op¢ao "Acesso Identiflcado",
observando data e horirio lirite estabelecidos.

6.2. As propostas de pre€os deverao ser encaminhadas eletronicamente ate data e horfrio definidos

para a abertura das propostas, conforme indica¢ao na primeira paalna deste Edital.
6.3. Caberf ao fornecedor acompanhar as opera€6es no sistema eletr6nico durante a sessao pdbhca
do Pregao, ficando responsivel pelo Onus decorrente da perda de neg6cios diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

A

6.4. - Caso haja desconexao com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregao, o sistema
eletr6nico poderf pefmanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances, retornando o
Pregoeiro, quando possivel, sua atuaGao no certame, sem prejuizo dos atos reahzados.
6.4.1. Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10(dez) minutos, a sessao do pregao sera
suspensa e terf reinfcio somente ap6s comunica¢ao expressa aos participantes na opGao "consultar
mensagens" do sistema eletr6nico, onde sera designado dia e hora para a continuidade da sessao.
6.5. Caso exista a necessidade de ser suspenso o Pregao, tendo em vista a quantidade de lotes, o
Pregoeiro designarf novo dia e horario para a continuidade do certame.

6.6. 0 andamento do procedimento de hcita€ao entre a data de abertura das propostas e a adjudica¢ao
do objeto deve ser acompanhado diariamente pelos participantes por meio do portal "www.IicitacoesPrefeitura Municipal de Pago do Lumiar
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e.com.br", que veicularf avisos, convocas6es, desclassiflcas6es de hcitantes, justiflcativas e outras
decis6es refefentes ao procedimento.

6.7. 0 hcitante somente poderf oferecer lance de valor inferior ao dltimo por ele ofertado e retistrado
no sistema.

6.8. 0 intervalo minimo de diferen§a de valores entre os lances, que incidira tanto em relagao
aos lances intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser
de R$ 1,00(urn real).

a

6.9. 0 intervalo entre os lances enviados pelo mesmo hcitante nao poderf ser inferior a vinte (20)
segundos e o intervalo entre lances nao podera ser inferior a tres (3) segundos, sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

6.10. Sera adotado para o envio de lances no pregao eletr6nico o modo de disputa "aberto", em que
os licitantes apresentarao lances pdblicos e sucessivos, com profroga€6es.

6.11. A etapa de lances da sessao ptiblica tera dura§ao de 10 (dez) minutos e, ap6s isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos dltimos 02
(dois) minutos do periodo de duragao da sessao pdblica.

6.12 A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de 02
(dois) minutos e ocorrera suces§ivamente sempre que houver lances enviado§ nesse periodo
de prorroga§ao, inclusive no caso de lances intermediarios.
6.13. Nao havendo novos lances na forma estabelecida mos itens anteriores, a sessao pdblica
encerrasse-a automaticamente.

a

6.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogaeao automftica pelo sistema, poderf o
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reiricio da sessao ptiblica de
lances, em prol da consecucao do melhor pre€o.
6.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverao ser
desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrencia ser comunicada imediatamente ao Sistema do
Banco do Brasfl;

6.16. Na hip6tese do subitem anterior, a ocorrencia sera registrada em campo pr6prio do sistema.
6.17. Durante o transcurso da sessao pdblica, os licitantes serao informados, em tempo real, do valor
do melhor lance realstrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedado a identiflca€ao
do detentor do lance.
6.18. Lances considerados inexequiveis serao excluidos do sistema pelo Pregoeiro, que alertarf os
licitantes quanto a necessidade de cumprimento das obrigac6es previstas no Edital e seus Anexos e a
possibilidade de aphca¢ao de sanc6es administrativas.
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6.19. 0 sistema informarf a proposta de menor pre€o imediatamente ap6s o encerramento da etapa
de lances ou, quando for o caso, ap6s negocia€ao e decisao pelo Pregoeiro acerca da aceita€ao do lance
de menor valor.

6.20. 0 pregoeiro anunciarf o hcitante detentor da proposta ou lance de menor valor, imediatamente
ap6s o encerramento da etapa de lances da sessao ptibhca.
6.21. Quando for constatado o empate, conforme estabelece os Artigos 44 e 45 da Lei Complementar
123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei complementar 147/2014, o pregoeiro aplicarf os
crit6rios para desempate em favor da microempresa ou empresa de pequeno porte. Ap6s o desempate,

a

poderf o pregoeiro ainda negociar urn melhor pre¢o caso ela nao atinja o valor de referencia deflnido
pela administra€ao ptibhca. Lei complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei
complementar 147/2014 -Estatuto de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

6.21.1. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor
classificada desista ou nao se manifeste no prazo estabelecido, serao
convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte
que se encontrem naquele intervalo de 50/o (cinco por cento), na ordem de
classiflcasao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no
subitem anterior.
6.21.2. No caso de equivalencia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, sera reahzado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro poderf apresentar melhor oferta.

6.21.3. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferencia em
rela€ao ao produto estrangeiro, o crit6rio de desempate sera aplicado exclusivamente
entre as propostas que fizerem jus as margens de preferencia, conforme regulamento.

a

6.21.4. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o crit6rio de desempate
sera aquele previsto no Aft. 30, § 2°, da LEI N° 8.666, de 1993, assegurando-se a
preferencia, sucessivamente, aos bens e servi€os:

a) Produzidos no pals;

b) Produzidos por empresas brasileiras;

c) Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnoloala no Pals;

d) Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiencia ou para reabihtado da Previdencia Social e
que atendam as regras de acessibihdade previstas na lealsla€ao.
6.21.5. Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema
eletr6nico dentre as propostas empatadas.
Prefeitura Municipal de Pa¢o do Lumiar
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6.21.6. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao ptiblica, o pregoeiro devera
encaminhar, pelo sistema eletr6nico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado
o melhor pre€o, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negocia€ao em
condiG6es diferentes das previstas neste Edital.

6.21.7. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

6.21.8. 0 pregoeiro solicitarf ao hcitante melhor classificado que, no prazo de 02

@UAS) HORAS, envie a proposta adequada ao dltimo lance ofertado ap6s a
negocia¢ao reahzada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,

a

quando necessarios a confirma€ao daqueles exiddos neste Edital e jf apresentados.
6.21.9. Ap6s a negocia9ao do pre¢o, o Pregoeiro iniciarf a fase de aceita€ao e

julgamento da proposta.

6.22. Para habihta€ao, a empresa vencedora deverf apresentar, juntamente com a PROPOSTA
vencedora em 01 (uma) via oridnal ou autenticada ou c6pia nao autenticada acompanhada dos
respectivos originais, para autenticagao pelo pregoeiro Oflcial da Prefeitura Municipal de Pa¢o do
Lumiar - MA, ou por publica€ao em 6rgao da imprensa oficial, nao se aceitando documentos em
forma de `FAX' e nem a apresentacao deprotocolo em substitui€ao ao documento solicitado, em meio
fisico, os documentos de HABILITACAO, ate 03 (ties) dias titeis, ap6s a confifma¢ao do vencedor
forazo que poderf ser pforrogado 01 (uma) dnica vez), juntamente com a planilha dos itens vencidos,
contendo os valores (unitirios e totais), descri€ao, em papel identificado da empresa.

8.e2:;]vi:ans::_ic±a:nht:i:apgtaeoe3E]£:oviao:uofea[r:::rg:€.a:?::t:::::Od:83T:e€)ev:aesn¥:::s:comprovante
6.23. Os docunentos acima mencionados e a proposta vencedora deverao ser entregues em envelope
lacrado (urn rfuco envelope), sugerindo identiflcasao da empresa na face externa e ainda os dizeres:

a

AO

MUNIcfpIO DE PACO D0 LUMIAR -MA

COMISSA0 PERMANENTE DE LICITACA0
PREGAO ELETR6NICO N° xxx/2020
DOCUMENTOS RARA HABILITACAO
{RAZA0 SOCIAL DA EMPRESA}
C.N.PJ.
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6.24. 0 nao cumprimento do envio dos documentos de habhitaGao dentro do prazo acima estabelecido
acarretara na inabilitaGao da empresa e nas san¢6es previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro
convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.
6.25. Se o licitante que apresentar a proposta ou lance de menor valor nao cumprir as exigencias de
habilita€ao, o Pregoeiro exarninara a proposta ou lance subsequente na ordem de classificacao, e assim
sucessivamente, ate a apuracao de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Nessa etapa o Pregoeiro

poderf negociar com o participante para que seja obtido pre€o melhor.
6.26. Caso nao sejam apresentados lances, sera verificada a conformidade entre a proposta de menor

preco e valor estimado para a contrata€ao.

A

6.27. Constatado o atendimento das exigencias estabelecidas neste Edital, o objeto da hcita€ao sera
adjudicado ao autor da proposta com lance de menor valor.

7. DA PROPOSTA DE PRECOS:
7.1. 0 encaminhamento de proposta pressup6e o pleno conhecimento e atendimento de todas as
exigencias contidas no Edital e seus anexos, inclusive quanto a especiflca¢6es do objeto. 0 fornecedor
sera responsfvel por todas as transa¢6es que forem efetuadas em seu nome no sistema eletr6nico,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
7.2. As propostas encaminhadas terao prazo de vahdade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados
da data da sessao de abertura desta licita€ao, conforme disposigao legal.

a

7.3. Os precos deverao ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado
do sistema eletr6nico e neles deverao estar inclusas todas e quaisquer despesas, tans como frete,
encargos socials, seguros, tributos diretos e indretos incidentes sobre o fomecimento do objeto
hcitado.
7.4. A proposta de preGos deverf ser cotada de acordo com o detalhamento constante no Termo de
Referencia (Anexo I).

7.5. A PROPOSTA DE PRECOS cadastrada no sistema devera conter:
7.5.1. Especiflca€ao clara e detalhada do SERVICO ofertado, de acordo com o Anexo
I deste Edital, sem referencia as express6es "similar'', sendo vedadas descri€6es vagas,
como "de acordo com o edital", "modelo xx", "conforme proposta a apresentar", etc.

7.5.2. 0 valor GLOBAL do ITEM, em algarismo, expresso em moeda corrente
nacional (RS), considerando as QUANTIDADES constantes no Anexo I do presente
Edital.
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7.5.3. Todos os pre€os deverao ser expressos em Real (RS), com 02 (duas) casas
decimais.

7.5.4. Ate a abertura da sessao pdbhca, os licitantes poderao substituir ou excluir a

proposta e os documentos de habilitacao anteriormente inseridos no sistema.

7.6. A oferta deverf set firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto desta hcita€ao, sem conter
alternativas de pre€os ou qualquer outra condi€ao que induza o julgamento a ter mais de urn resultado,
sob pena de desclassiflcacao.
7.7. Qualquer elemento que possa identiflcar a hcitante importarf a desclassiflcaGao da proposta.

A

7.8. Do encaminhamento da PROPOSTA DE PREGOS no sistema "LICITACOES-E" dever£
conter:

7.8.1. DADOS DO LICITANTE: Nome do representante legal da empresa, Razao Social, endereco
completo com CEP, telefone, endere€o eletr6nico (e-mail), niimero do CNP], nome do banco, o
c6digo da agencia e o ninero da conta-corrente e pra€a de pagamento;
7.9. Prazo de EXECUCAO: ate 05 (cinco) dias UTEIS ap6s o recebimento da nota de empenho e de
acordo com a sohcitacao formal do 6rgao, dependendo de cada produto nos endereGos das
ESCOIAS, conforme cronograma informado no Termo de Referencia;

7.10. 0 quantitativo indicado no Anexo I 6 meramente estimativo, nao acarretando ao Municipio de
Pa¢o do Lumiar qualquer obrigacao quanto a aquisicao das quantidades mfximas estabelecidas em
cada item.

a

7.11. Ap6s apresenta€ao da proposta nao caberf desistencia, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado e aceito pelo Pregoeiro.
7.12. Serao desclassificadas as propostas que nao atendam as exigencias deste Edital e seus Anexos,
sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o seu julgamento.

7.13. As propostas poderao conter outros dados e informa¢6es que, a crit6rio do hcitante, sirvam para
melhor documentar e esclarecer o fornecimento do objeto.
7.14. 0 prego proposto sera de exclusiva responsabhidade da licitante, nao lhe assistindo o direito de

pleitear qualquer altera¢ao do mesmo, sob a alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.
7.15. A omissao de qualquer despesa necessfria ao perfeito fornecimento do objeto sera interpretada
como jf incluida nos pre¢os, nao podendo a hcitante pleitear acr6scimo ap6s a abertura das propostas.
7.16. Nao serao consideradas as propostas com alternativas, devendo os licitantes se limitar as

especiflcac6es constantes no TERM0 DE REFERENCIA.
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7.17. A apresenta€ao da proposta implicara plena aceita€ao, por parte da proponente, das condis6es
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
7.18. 0 Pregoeiro poder£, caso julgue necessfrio, solicitar malores esclarecimentos sobre a
composigao dos pre€os propostos.

7.19. Pot ocasiao do envio da proposta, a hcitante enquadrada como Microempresa -ME, Empresa
de Pequeno Porte -EPP' e Microempreendedor Individual -MEI devera declarar, em campo pr6prio
do sistema, que atende aos requisitos do art. 30 da Lei Complementar n° 123/06 e suas altera€6es, para
fazer jus aos beneficios previstos na referida lei.

a

7.20. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classiflca€ao entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerf ap6s a reahzaGao dos procedimentos de negociacao e

julgamento da proposta.

7.21. Os docunentos que comp6em a proposta do licitante melhor classiflcado somente serao
disponibilizados para avahaGao do pregoeiro e para acesso pribhco ap6s o encerramento do envio de
lances.

7.22 Sera DESCIASSIFICADA e nao participarf da fase de lances a proposta que:
7.22.1. Nao atenda as especiflcac6es minimas exialdas no edital, ou com express6es vagas que nao
definam o objeto, tais como: "conforme o edital", "modelo xx", "conforme proposta a ser enviada",
etc.

7.23. Nao atenda aos termos deste Edital e seus Anexos.

7.24. Contenha pre€os incompativeis com os praticados no mercado, com os custos estimados para a
execuGao do objeto desta hcitasao e com as disponibilidades orcamentfrias das respectivas Secretarias.

®

7.25. A desclassiflcacao de proposta sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real pot todos os participantes.
7.26. A nao desclassiflcaGao da proposta nao impede o seu julgamento definitivo em sentido contrfrio,
levado a efeito na fase de aceita€ao.

8 - ABERTURA DAS PROPOSTAS E LANCES:
8.1. A partir do horario previsto neste edital, terf iricio i sessao ptiblica do Pregao Eletr6nico, com a
divulgagao das propostas de pre€os recebidas pelo sitio jf indicado no item 6.1, passando o Pregoeiro
a avaliar a aceitabhidade das propostas.
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8.2. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverao estar conectados ao sistema

para pafticipar da sessao de lances. A cada lance ofertado o participante sera imediatamente informado
de seu recebimento e respectivo hofario de realstro e valor.
8.2.1. Para efeito da disputa de pre€os, as propostas encaminhadas eletronicamente pelos
hcitantes serao consideradas lances.

8.3 -Com o intuito de conferir celeridade a condu€ao do processo hcitat6rio, 6 permitido ao pregoeiro
a abertura e gerenciamento simultaneo da disputa de ate 20 itens da mesma licitagao.
8.3.2 -Em regra, a disputa simultanea de lotes obedecerf a ordem sequencial dos mesmos.
Entretanto, o pregoeiro podera efetuar a abertura da disputa de itens selecionados fora da
ordem sequencial.

a

8.4. 0 sistema apresentarf apenas o melhor lance de cada hcitante durante a sessao pdbhca.

8.5. 0 tempo normal de disputa sera encerrado pelo Pregoeiro.

9 - DA HABILITACAO:
9.1. Os documentos apresentados dititalmente no reedstro cadastral sao de responsabhidade do
interessado, que respondera nos termos da ledsla€ao civil, penal e administrativa por eventuais
inconsistencias ou fraudes.

9.1.2. 0 descumprimento do subitem acima imphcarf a inabilita€ao do hcitante, exceto se a consulta
aos sitios eletr6nicos oflciais emissores de certid6es feita pelo Pregoeiro lograr exito em encontrar a(s)
certidao(6es) vflida(s), conforme art. 43, §3°, do Decreto Federal n° 10.024/19.
9.1.3. Os documentos digitahzados enviados pelo interessado terao valor de c6pia simples.

A

9.1.4. Na hip6tese de falha dos sitios oficiais, que impossibhite a confirma¢ao da habilitacao
mencionada no item 9.1, o Pregoeiro assinalarf prazo para que o hcitante fa€a a apresentacao da
documentaeao necessfria por meio eletr6nico, exclusivamente atrav6s do m6dulo de convocacao de
anexos do "sistema hcita€6es - e".

9.1.5. A comprova¢ao de regularidade fiscal e trabalhista das Microempresas -ME's, Empresas de
Pequeno Porte -EPP's e Microempreendedores Individuais -REI's, somente sera exigida para efeito
de assinatura do Contrato, observado o disposto nos §1° e §2° do art. 43 da Lei Complementar n°
123/06.

9.1.6. As Microempresas - ME's, Empresas de Pequeno Porte -EPP's e Microempreendedores
Individuais - MEI's deverao apresentar toda a documenta€ao exidda para efeito de comprova€ao de
regularidade flscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricao.
Prefeitura Municipal de Paco do Lumiar
CNpj n° 06.003.636/0001-73
Rodovia MA 201, Centro Admini.strativo Tambad, n° 15, Vila Nazar6, Cep. n° 65.130-000, Pa€o do Lumiar, Maranhao, Brasil
Home Page: www.pacodolumiar.rna.gov.br
Pagina 12 de 71

ESTADO DO MARANHA0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAC0 D0 LUMIAR

9.1.7. Na hip6tese acima descrita, havendo alguma restrisao na comprova€ao da regularidade fiscal e
trabalhista das Microempresas - ME's, Empresas de Pequeno Porte - EPP's e Microempreendedores
Individuais -MEI's, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias dteis, cujo termo inicial corresponderf
ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogiveis por igual
perfodo, a criterio da Administrasao Pdbhca, para a regularizaGao da documenta€ao.
9.1.8. A nao regulariza€ao da documenta¢ao, no prazo previsto no subitem anterior, imphcara na
decadencia do direito das Microempresas - ME's, Empresas de Pequeno Porte - EPP's e
Microempreendedores Individuais - MEI's vencedora a contrata€ao, sem prejuizo das san¢6es

a

previstas no art. 49, incisos e §§1° e 2° do Decreto Federal n° 10.024/19, combinado com o art. 81da
Lei Federal n° 8.666/93, sendo facultado a Administra€ao convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificagao, conforme a Ata de Reedstro de Pre€os, ou revogar a licitaGao.

9.1.9.

Encerrada

a

analise

quanto

a

aceita€ao

da

proposta,

o

pregoeiro

verificarf

as

DOCUMENTAC6ES DE HABILITACAO do licitante, observado o disposto neste Edital.

9.2. HABILITAGAO TURf DICA:
9.2.1. C6pia da c6dula de identidade ou outro documento oficial de identifica€ao com fotografla do

(s) responsivel (eis) (diretor, s6cio ou superintendente) da empresa ou firma hcitante;
9.2.2. No caso de empresfrio individual: inscricao no Realstro Pdblico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;
9.2.3. No caso de sociedade empresfria ou empresa individual de responsabhidade limitada -EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente realstrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobat6rio de seus administradores;

A

9.2.4. Inscricao no Reedstro Pdbrico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Realstro
onde tern sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, fhial ou agencia;
9.2.5. No caso de sociedade simples: inscri€ao do ato constitutivo no Realstro Civil das Pessoas

]urfdicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicasao dos seus administradores;
9.2.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pats: decreto de
autorizacao;

9.2.7. Os docunentos acima deverao estar acompanhados de todas as alterac6es ou da consolida€ao
Respectiva.

9.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscri€ao no Cadastro Nacional de Pessoas ]urfdicas (CNP]);
Prefeitura Municipal de Pa€o do Lumiar
CNpj n° 06.003.636/0001-73
Rodovia MA 201, Centro Administrativo Tambati, n° 15, Vila Nazar6, Cep. n° 65.130-000, Pa€o do Lumiar, Matanhao, Brasil
Home Page: www.pacodolumiar.rna.gov.br
Pagina 13 de 71

ffiriii;ifel
ESTADO D0 MARANHAO

i _:=fi___-I-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive quanto as contribui€6es Socials,
representada pela Certidao Conjunta Negativa de D6bitos Relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Uniao;

c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Fazenda Municipal do domicflio ou sede do
hcitante;
c.1) Caso o hcitante seja considerado isento dos tributos estadual ou municipal,
relacionados ao objeto licitat6rio, deverf comprovar tal condicao mediante declaracao
do 6rgao competente do seu domiciho ou sede, ou outro equivalente, na forma da lei.

a

d) Prova de regularidade relativa ao FGTS, representada pelo CRF - Certificado de Regularidade do
FGTS, emitido pela Caixa Econ6rnica Federal;
e) Certidao Negativa de D6bitos Trabalhistas -CNDT, instituida pela Lei Federal n° 12.440/11,
podendo ser retirada atrav6s do site: www.tst.jus.br/certidao, para comprovar a inexistencia de d6bitos
inadimplidos perante a ]usti€a do Trabalho do hcitante/fornecedor;

9.4. QUALIFICACAO ECON6MICO-FINANCEIRA:
a) Certidao Negativa de Falencia ou Concofdata, expedida pelo distribuidor da sede juridica da pessoa
juridica, ou de execu€ao patrimonial, expedida no dolnicflio da pessoa fisica, com data de expedicao
nao superior a 90(noventa) dias quando nao houver prazo de validade expresso no documento.

b) BalanGo Patrimonial e Demonstra¢ao do Resultado do Exercicio (DRE), do exercicio social jf
exigivel e apresentados na forma da lei, conforme disposto no art. 1.078, C6digo Civil, e ainda o
balan€o esteja:

A

b.1) Assinado pelo profissional contabfl e pelo titular ou repfesentante legal da
empresa;

b.2) Acompanhado do Termo de Abertura e Encerramento do Livro Difrio
autenticados pela Junta Comercial ou 6rgao equivalente;
b.3) Devem constar a indicaGao dos valores correspondentes das demonstrac6es do
exercicio anterior (anflise comparativa da situa€ao fmanceira);

b.4) Comprobat6rio da boa situaeao financeira, comprovada atrav6s da aferiGao dos
indices: Liquidez Geral qG), Liquidez Corrente qc) e Solvencia Geral (SG). Todos
os indices obtidos deverao ser maiores que 1,00 ou, Patrim6nio Lfquido de, no minimo,
100/o (dez por cento) do valor a ser contratado, caso os indices forem menores ou igual
a 1,00, aplicando as seguintes f6rmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
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LG=
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total
SG=
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

A
Ativo Circulante

LC=
Passivo Circulante
b.5) Com relacao ao Balan€o Patrimonial dever£, ainda, a hcitante observar o seguinte:

a

> As empresas obrigadas ao Sistema Ptibhco de Escritura¢ao Dialtal (SPED) devem apresentar
suas demonstra€6es contfbeis por esse sistema, acompanhadas das Notas Exphcativas e do
Recibo de Entrega a Secretaria da Receita Federal;
> Empresas OPTANTES pelo regime de tributa¢ao do Simples Nacional devem apresentar o
Comprovante da Op€ao, obtido atrav6s do site da Secretaria da Receita Federal,
http://www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional
> Empresas constituidas hf menos de 01 (urn) ano deverao apresentar c6pia do hvro difrio,
contendo o balanco de abertura, realstrado na Junta Comercial ou 6rgao equivalente.
> As sociedades feddas pela Lei n° 6.404/76 (sociedades an6nimas), devefao apresentaf o
Balan€o Patrimonial em conformidade com a referida Lei, e, estando sujeitas a Escritura€ao
Didtal Eletr6nica (ECD), tamb6m ficarao sujeitas a apresenta€ao das informag6es extraidas
do SPED Contfbil.

9.5. QUALIFICACAO TECNICA:
a) 01 (urn) ou mais atestado (s) de capacidade t6cnica fornecido por pessoa juridica de dreito ptibhco
ou privado, comprovando que a hcitante forneceu ou fornece bens ou materiais compativeis com o
objeto deste Pregao. 0 atestado deverf ser impresso em papel timbrado do emitente, constando seu
CNP] e endere€o completo, devendo ser assinado por seus s6cios, diretores, administradores,

procuradores, gerentes ou servidor responsivel, com expressa indica¢ao de seu none completo e
cargo/fungao.
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9.6. DECIARAGAO:
9.6.1. Deverao ser apresentados todos os documentos a seguir, devendo todos os documentos estar
assinados pot urn dos s6cios em caso de sociedade, ou pelo o empresfrio, em caso de empresa
individual, todas as declara¢6es deverao estar com timbre da empresa, sob pena de inabihta¢ao e
desclassifica€ao:

a) Apresenta pleno atendimento aos requisitos de habilita€ao (ANEXO IV);

a

b) Declara€ao de que nao possui no quadro funcional menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na
condiGao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo do ANEXO V;

c) Declara€ao de Idoneidade e Inexistencia de Fato Superveniente, conforme o modelo do ANEXO
VI, assinada pelo representante legal da hcitante;
d) Atendimento aos requisitos do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006, no caso de
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte (ANEXO VII)

e) MODELO DE DECIARACAO DE EIABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA ANEXO VIII
I) Declara§ao do fabricante do Sistema, datada e assinada pot seu representante legal ou

procurador, confirmando que seu produto atende aos requisitos do edital, e especificando se
esta de acordo com a proposta do licitante.
9.7. Os documentos de habilitacao deverao estar em plena vigencia e, na hip6tese de inexistencia de

prazo de validade expresso no documento, deverao ter sido emitidos hf memos de 30 (trinta) dias da
data estabelecida para o recebimento das propostas.

r\

9.8. Depois de protocolados e entregues os documentos ao Setor de Licita€6es, nao sera aceito entrega
de documentos posteriores.

9.9. 0 Pregoeiro poderf desclassiflcar a proposta ou mesmo desquahflcar a empresa, a qualquer
tempo, no caso de conhecimento de fato superveniente ou circunstancia desabonadora da empresa ou
de seus s6cios, nos termos do artigo 43, § 50, da Lei n° 8.666/93.

9.10. Os documentos relacionados deverao estar emitidos em pap6is timbrados dos Orgaos ou
Empresas que as expediram.
9.11. Quando a proposta de pre€os e as declara€6es exieddas neste Edital forem assinadas por urn

preposto da empresa que nao seja seu s6cio administrador ou proprietario, o licitante tambem deveri
enviar exclusivamente atrav6s do sistema "licita€6es-e'', instrumento pdblico ou particular de

procura¢ao ou documento equivalente, com poderes especiais para responder, formular ofertas e
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lances de pre€os, recorrer e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em none do
proponente.
9.12. 0 prazo para o envio de documentos de habilita€ao complementares atrav6s do sistema poder£
ser prorrogado a crit6rio do Pregoeiro, desde que devidamente fundamentado objetivando sempre a
maior competitividade e melhores pre¢os para Administracao.
9.11. A NAO apresentaGao dos documentos acima referenciados nos prazos estabelecidos imphcarf
na inabhitacao do licitante.

a

9.12. Sob pena de inabilita€ao, os documentos encaminhados para habilitaGao deverao estar em nome
do licitante, e, preferencialmente, com ndmero do CNP] e o respectivo endere€o.

9.13. Se o hcitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se o licitante
for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da fhial, exceto aqueles documentos que, pela

pr6pria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em none da matriz.

10. DA ACEITACA0 E TULGAMENT0 DAS PROPOSTAS
10.1. Para julgamento sera adotado o crit6rio de MENOR PRECO GLOBAL, observado o prazo
para fomecimento, as especifica€6es t6cnicas, parametros minimos de desempenho e de qualidade
e demais condiG6es definidas neste Edital.

10.2. 0 Pregoeiro anunciarf o hcitante detentor da melhor proposta ou lance de menor valor,
imediatamente ap6s o encerramento da etapa de lances da sessao pdbhca ou, quando for o caso, ap6s
negocia€ao e decisao pelo(a) Pregoeiro(a) acerca da aceitasao do lance de menor valor.

n

10.3. Se a mesma empresavencer a Cota Reservada
ocorrer pelo menor pre¢o ofertado pela empresa;

e

a

Cota

Principal, a contratacao devera

10.4. Se a melhor proposta ou o lance de menor valor nao for aceitfvel, o(a) Pregoeiro(a) examinarf
a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificacao, veriflcando a sua aceitabihdade
e procedendo a sua habhita€ao. Se for necessario, repetira esse procedimento, sucessivamente, ate a
apuracao de uma proposta ou lance que atenda ao Edital
10.5. Da sessao, o sistema gerara ata circunstanciada, na qual estarao reedstrados todos os atos do

procedimento e as ocorrencias relevantes.

12. DAS 0BRIGAC6ES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
12.1. As obriga¢6es da Contratante e da Contratada sao as estabelecidas no Termo de Referencia.

13. Do Er`Ivlo DA pRoposTA VENCEDORA E DA DocuMENTACAo ORIGINAL
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13.1. A PROPOSTA DE PRECOS e os DOCUMENTOS DE IIABILITACAO remetidos por meio
eletr6nico do sistema "hcita€6es-e", deverao ser encaminhados por uma das seguintes formas: em
original ou por c6pia autenticada ou c6pia simples (desde que sejam apresentados os oridrnais para a
conferencia), no prazo de 2(dois) dias titeis, contado a paftir da sohcita€ao do pregoeiro, para
Comissao Permanente de Licita¢ao de Pa€o do Lumiar, no seguinte endere€o: Rodovia MA 201,
Centro Administrativo Tambad, n° 15, Vila Nazar6. Pa€o do Lurniar -MA. CEP: 65.130-000

a

13.2. Nao serao permitidas emendas, rasuras, ressalvas, adendos, altera€6es, acr6scimos, substitui€6es
ou entrelinhas a documentaGao ou a propostas, exceto a promo€ao de diligencias que o Pregoeiro
entender necessfrias, bern como a autentica€ao de documentos pelo Pregoeiro, destinada a esclarecer
ou a complementar a instrugao do processo hcitat6rio ou para instru€ao de eventuais recursos
interpostos.

13.3. Sera DECIARADO vencedor o licitante que apresentar o menor pre^€o, com proposta aceita e
estiver regularmente habhitado, ap6s o RECEBIMENTO E CONFERENCIA dos documentos
orichais ou c6pias autenticadas de PROPOSTA DE PRECOS e DOCUMENTOS DE
RABILITACAO.

14. D0 RECURS0
14.1. Ao fmal da sessao, declarado o vencedor do certame, qualquer hcitante podera, durante a sessao

ptibhca, de forma imediata e motivada, em campo pr6prio do sistema, manifestar a inten€ao de
recorrer, quando lhe sera concedido o prazo de 3 (tres) dias dteis para apresentar as raz6es do recurso,
flcando os demais hcitantes, intirnados para que, querendo, apresentem contrarraz6es em igual prazo,
que come€arf a contar do t6rmino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensiveis a defesa dos seus interesses.

r\

14.2. Para interpor recurso o hcitante deverf se manifestar na plataforma do site www.hcitacoes-

:.ecv°eT;bprioctaos:oTaar°oC::;Lfeac::sdoernfos;I::omc:eLSota€e=:rda£La::err-umma:£'p::rjemp::SodduoasL::9atr:S,es°hcftante
14.3. A falta de manifesta€ao imediata e motivada do licitante importarf a decadencia do direito do
recurso.
14.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, o Pregoeiro adjudicarf o
objeto da licita€ao a licitante vencedora e a Autoridade Competente homologara o procedimento
hcitat6rio.
14.5. Nao serao conhecidos os recursos interpostos fora do prazo legal e/ou subscritos por
repfesentante nao habihtado legalmente ou nao identificado no processo hcitat6rio para responder

pelo licitante, assim como tamb6m nao serao conhecidos aqueles que tratem de assuntos meramente
pfotelat6rios.
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14.6. Os recursos interpostos contra decisao do pregoeiro, nao terao efeito suspensivo.
14.7. Nao havendo recurso, o Pregoeiro fara a adjudica¢ao do objeto da licita¢ao ao proponente
declarado vencedor e encaminhara o processo ao Secretfrio Municipal, para homologa¢ao.

14.8. 0 acolhimento das raz6es do recurso importarf na invahda€ao apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

15. DA ADTUDICACA0 E HOMOLOGACA0

EE

15.1. A adjudicacao do objeto do presente certame sera viabilizada pelo pregoeiro sempre que nao
houver recurso.

15.2. A homologa€ao da hcita¢ao 6 de responsabilidade da autoridade competente e s6 poderf ser
reahzada depois da adjudica¢ao do objeto a proponente vencedora pelo pregoeiro, ou, quando houver
recurso, pela pr6pria autoridade competente.

15.3. Quando a proposta do licitante vencedor nao atender ao quantitativo total estimado para a
contrata€ao, respeitada a ordem de classificaGao, poderao ser convocados tantos hcitantes quantos
forem necessfrios para alcan€ar o total estimado, observado o pre§o da proposta vencedora.

16. DA FORMACA0 D0 CADASTRO DE RESERVA
16.1. Ap6s o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderao reduzir seus presos ao valor da
proposta do licitante mais bem` classiflcado.

16.2. A apresentaeao de novas propostas na forma deste item nao prejudicara o resultado do certame
em rela¢ao ao hcitante melhor classificado.

®

16.3. Havendo urn ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do hcitante
vencedor, estes serao classificados segundo a ordem da dltima proposta individual apresentada durante
a fase competitiva.
16.4. Esta ordem de classiflca€ao dos hcitantes registrados deverf ser respeitada nas contrata€6es e
somente sera utilizada acaso o melhor colocado no certame nao assine a ata ou tenha seu realstro
cancelado nas hip6teses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto Federal n° 7.892/13.

17. DA FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTR0 DE PRECOS
17.1. Homologado e pubhcado o resultado, a Secretaria Municipal responsfvel, convocarf por escrito,
a(s) empresa(s) vencedora(s) durante a vahdade de sua(s) proposta(s), para, no prazo de ate 10 (dez)
dias riteis, contados do recebimento da comunica€ao oficial pela(s) adjudicatfria(s), comparecer(em)

para a assinatura da Ata de Realstro de Pre€os, cuja minuta encontra-se no Anexo IV, deste Edital, a
fin de formahzar o compromisso assumido pelas partes.
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17.1.1. Para efeito de assinatura da Ata sera admitida a leedtimidade da representa¢ao da hcitante

vencedora demonstrada por urn dos seguintes documentos, no seu prazo de validade e na abrangencia
do objeto, acompanhados de c6dula de identidade ou outro documento de identidade de fe ptiblica:
a) Instrumento pdbhco de procura€ao;
b) Instrumento particular de procuraeao, assinado pelo representante legal da licitante; e

a

c) Documento de constitui€ao da sociedade, quando se tratar de representante legal, que comprove
essa quahdade.

17.1.2. No ato da convoca€ao sera informado, tamb6m, o preGo unitario que constarf na Ata, para que
o(s) vencedor(es) esteja(in) cientes do(s) pre€o(s) que sera(ao) redstrado(s).
17.2. A Ata de Registro de Precos resultante deste certame tefa vigencia de ate 12 (doze) meses, a
contar da data de sua assinatura, com eficacia ap6s a publicacao do seu extrato no Diario Oficial do
Municipio - D.O.M.

17.2.1. 0 referido prazo terf iricio e vencimento em dia de expediente, devendo excluir-se o primeiro

e incluir o ulino.
17.3. A Ata especificarf o prazo, as condi€6es e demais formalidades da aquisi€ao.

17.3.1. Caso a(s) adjudicataria(s), regularmente notificada(s), nao compare€a(in), no prazo e na forma
acima estipulados, decaira(ao) do direito a assinatura da Ata, estando sujeita(s) as san€6es previstas
neste Instrumento Convocat6rio e no art. 49, incisos e §§1° e 20 do Decfeto Federal n° 10.024/19,
bern como art. 81 da Lei Federal n° 8.666/93.

A

17.4. 0 prazo para assinatura da Ata poderf ser prorrogado uma vez, pot igual periodo, quando
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela

SECRETARIA RESPONSAVEL.
17.5. Na ocasiao da assinatura da ATA DE REGISTRO DE PRECOS, a hcitante vencedora deverf
dispor de "CERTIFICACAO DIGITAL".
17.6. Na hip6tese da(s) empresa(s) vencedora(s) nao comparecer(em) para assinar a Ata no prazo
estipulado ou, comparecendo, nao apresentar(em) situa€ao regular, sem prejuizo das san¢6es previstas
neste Edital, 6 facultado ao Municipio de Pa€o do Lumiar, a convoca€ao das hcitantes remanescentes,
na ordem de classiflcacao, a fim de que sejam assumidas as obrigag6es ofiundas deste redstro de

pre€os, nos mesmos prazos e condig6es do primeiro colocado.
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assinar a Ata nas mesmas condi€6es que o primeiro colocado, sera efetivada a devida negocia€ao para

que seja obtido preeo mais vantajoso para o Municipio de Pa€o do Lumiar.

18. DAS CONDIC6ES DE GERENCIAMENTO
18.1. 0 MUNIcipIO DE PACO DO LUMIAR sera o 6rgao responsivel pelos atos de controle e
administracao da Ata de Registro de Precos decorrentes desta licita€ao e indicar£, sempre que
solicitado pelos 6rgaos usufrio, respeitada a ordem de realstro e os quantitativos a serem adquiridos,
os fornecedores para os quais serao emitidos os pedidos.
a17.6.1. Caso os licitantes remanescentes, uma vez convocados na ordem de classiflca€ao, nao aceitem
18.1.1. Somente quando a primeira hcitante registrada atinalr a totalidade do seu limite de
fomecimento estabelecido na Ata de Realstro de Pre€os sera indicado o segundo e assim
sucessivamente, podendo ser indicados mais de urn, ao mesmo tempo, quando o quantitativo do

pedido de fomecimento for superior a capacidade da hcitante da vez.
18.1.2. A convoca€ao dos fomecedores, pela Secretaria Responsfvel, sera formahzada e conterf o
endere€o e o prazo mfximo em que deverao comparecer para fetirar o respectivo pedido.

18.1.3. 0 fornecedor convocado na forma do subitem anterior que nao comparecer, nao retirar o
pedido no prazo estipulado ou nao cumprir as obriga€6es estabelecidas na Ata de Realstro de Pre€os,
estarf sujeito is san¢6es previstas neste Edital.
18.2. Quando comprovada uma dessas hip6teses, a Secretaria responsivel podera indicar o pr6ximo
fornecedor a ser destinado o pedido, sem prejuizo da abertura de processo administrativo para
aphca€ao de penahdades.

a

19. DOS ORGAOS PARTICIPANTES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
19.1. Entende-se pot 6RGAO PARTICIPANTE o 6rgao ou entidade da Administra€ao Ptibhica
Municipal que participa dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Pre€os e integra a Ata
de Registro de Precos.

19.2. 0 6RGAO PARTICIPANTE sera responsivel pela manifesta¢ao de interesse em participar do
Realstro de Pre€os, providenciando o encaminhamento ao 6RGAO GERENCIADOR de sua
estimativa de consumo, local de entrega e, quando couber, cronograma de contrata€ao e respectivas
especiflca¢6es ou termo de referencia ou projeto basico, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93
Decretos Federais n° 5454/2005,10.024/19, n° 7.892/13 e n° 8.538/15, e demais Decretos Municipals

que regem a mat6ria deste Municipio, adequado ao registro de pre€os do qual pretende fazer parte.

19.3. Compete ao C)RGAO PARTICIPANTE:
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19.3.1. Garantir que os atos relativos a sua inclusao no realstro de pre€os estejam formalizados e
aprovados pela autoridade competente;

19.3.2. Manifestar, junto ao 6RGAO GERENCIADOR, mediante a utiliza€ao da Inten€ao de
Redstro de Pre€os, sua concordancia com o objeto a ser hcitado, antes da reahza€ao do procedimeLto
hcitat6rio;
19.3.3. Tomar conhecimento da ata de realstros de pre€os, inclusive de eventuais altera¢6es, para o
correto cumprimento de suas disposi€6es;

a

19.3.4. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contradit6rio, as penahdades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de realstro de preGos ou do descumprimento das ob,riga€6es
contratuais, em rela€ao as suas pr6prias contrata€6es, informando as ocorrencias ao ORGAO

GERENCIADOR.
19.3.5. 0 6RGAO GERENCIADOR da Ata sera o MUNIcipIO DE PACO DO LUMIAR.

20. DA ADESA0 A ATA DE REGISTRO DE PRECOS -CARONA
20.1. Poderf utilizar-se da Ata de Reedstro de Pre€os, qualquer 6rgao ou entidade da Administracao

que nao tenha participado do certame, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas,
no que couberem, as condi€6es e as regras estabelecidas na Lei Federal n° 8.666/93 e no Decreto
Municipal n° 3356/2019, relativas a utiliza€ao do Sistema de Reedstro de Pre€os.do certame, mediante

pr€via consulta ao MUNIcipIO DE PACO DO LUMIAR.
20.1.1. As aquisic6es por 6rgaos ou entidades "caronas" nao poderao exceder a 50°/o (cinquenta por
cento) dos quantitativos realstrados na Ata de Registro de Pre€os, cabendo ao fornecedor adjudicatario
da Ata, optar pela aceita€ao ou nao do fornecimento, conforme a lealsla€ao municipal.

a

20.1.2. 0 quantitativo decorrente das ades6es a ata de registro de pre€os, conforme Decreto Federal
n° 7.892/13, art. 22, §4°, nao poderf exceder na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item

registrado na ata de registro de preGos para o 6RGAO GERENCIADOR e 6RGAOS
PARTICIPANTES, independentemente do ninero de 6RGAOS NAO PARTICIPANTES que
aderirem.

20.2. Ap6s a autoriza€ao do 6RGAO GERENCIADOR, o 6RGAO NAO PARTICIPANTE deveff
efetivar a aquisi€ao ou contrata€ao sohcitada em ate 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigencia
da ata.

20.3. Compete ao 6RGAO NAO PARTICIPANTE os atos relativos a cobranGa do cumprimento
pelo fornecedor das obriga96es contratualmente assumidas e a aplica€ao, observada a ampla defesa e
o contradit6rio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de clfusulas contratuais, em
relasao as suas pr6prias contrata€6es, informando as ocorfencias ao ORGAO GERENCIADOR.
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21. D0 CONTROLE E DAS ALTERAG6ES DE PRECOS
21.1. 0 preeo redstrado poderf ser revisto em face de eventual redu€ao daqueles praticados no
mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens realstrados.

21.2. i vedado qualquer reajustamento de preeos durante o prazo de validade da Ata de Redstro de
Pre€os, antes de ser completado o perfodo de 01 (urn) ano;

A

21.3. Fica ressalvados a possibhidade de altera¢ao das condis6es referentes a concessao de
realinhamentos de preGos, em face da superveniencia de normas federais aplicfveis a esp6cie.

21.4. 0 beneficifrio do reedstro poderf sohcitar o realinhamento dos pre€os vigentes atrav6s de
solicita¢ao formal a(o) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, desde que acompanhada de documentos que
comprovem a procedencia do pedido, tais como: lista de pre€os dos fabricantes, notas fiscais de
aquisi€ao dos produtos, mat6rias-primas, componentes ou de outros documentos;

21.5. 0 realinhamento nao poderf ultrapassar o prego praticado no mercado e deverf manter a
diferen€a percentual apurada entre o prego originalmente constante na proposta e o pre€o de mercado
vigente a 6poca do pedido de revisao dos pregos;
21.4. 0 pedido de realinhamento dos pre€os praticados podera acarretar pesquisa de precos junto aos
demais fomecedores com pre€os redstrados, podendo ocorrer substitui¢ao na ordem classificat6ria
de fornecedor devido a obrigatoriedade legal de aquisiGao pelo menor pfe€o.

22. D0 CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTR0 DE PRECOS

a

22.1. A empresa fornecedora tera o seu realstro de pre€os cancelado, e por interm6dio de processo
administrativo especffico, terf assegurado o contradit6rio e ampla defesa.

22.1.1. 0 cancelamento sera a PEDIDO, quando a empresa fornecedora comprovar:
a) A impossibilidade de cumprir as exigencias da Ata de Registro de Pregos, por ocorrencia de casos
fortuitos ou de forga maior.

b) Que o seu preGo retistrado se tornar, comprovadamente, inexequivel em fun¢ao da elevasao dos

pre€os de mercado e/ou dos insumos que comp6em o custo do fornecimento do objeto licitado.
c) A ocorrencia de qualquer das hip6teses contidas no art. 78, incisos XIV, XV e XVI, da Lei Federal
n° 8.666/93.

22.1.2. Pot INICIATIVA DA SECRETARIA RESPONSAVEL, quando:
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a) A empresa fornecedora perder qualquer condi€ao de habilita€ao ou quatiflcagao t6cnica exidda no
processo licitat6rio.

b) A empfesa fomecedora nao comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos
decorrentes da Ata de Realstro de PreGos.
c) Caracterizada qualquer hip6tese de inexecu€ao total ou parcial das condi€6es estabelecidas na Ata
de Realstro de Preco ou nos pedidos dela decorrentes.

a

d) Nao for assinada, pela empresa destinatfria, a nota de empenho no prazo estabelecido;
e) A fornecedora incorrer nas condutas que ensejem rescisao administrativa, conforme previsao dos
incisos de I a XII e XVII do art. 78, da Lei Federal n° 8.666/93.
D Os precos realstrados se apresentarem superiores aos praticados no mefcado, e a empresa
fornecedora se recusar a reduzi-los.

22.2. Em qualquer das hip6teses acima, concluido o processo, a SECRETARIA RESPONSAVEL
farf o devido aposulamento na Ata de Realstro de Precos e informarf aos Proponentes a nova ordem
de realstro, caso nao opte pelo cancelamento total da Ata quando frustradas as negocia€6es com os
licitantes registrados remanescentes.

22.3. A defesa a que alude o subitem 22.1 sera efetuada no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco)
dias dteis, podendo o interessado, se desejar, juntar documentos e arrolar ate 3 (tres) testemunhas.

22.4. A Ata de Registro de Pre€os poderf ainda ser CANCEIADA pela Administra€ao:

r+

22.4.1. Automaticamente:

a) For decurso de prazo de vigencia.

b) Quando nao restarem fornecedores registrados.

c) Pela da SECRETARIA RESPONSAVEL, quando caracterizado o interesse pdblico.

23. D0 CONTRATO E NOTA DE EMPENHO
23.1. 0 presente Edital fara parte integrante e inseparivel do Contrato a ser flrmado com a hcitante
vencedora, conforme Anexo V.

23.3. Ap6s homologada a hcita€ao, a CONTRATANTE convocarf a hcitante vencedora,durante a
validade da Ata de Registro de Pre€os para a retirada e assinatura do instrumento contratual o
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instrumento equivalente juntamente com a Nota de Empenho, dentro do prazo de 10 (dez) dias dteis,
sob pena de decair o direito a contrata€ao, sem pfejufzo das san€6es constantes neste edital e do
previsto no art. 81 da Lei Federal n° 8.666/93.

23.3.2. Na ocasiao da assinatura do CONTRATO, a hcitante vencedora deverf dispor de

"CERTIFICACAO DIGITAL".

a

23.4. i facultado a AdministraGao, quando o convocado nao apresentar situaGao regular no ato da
contrata€ao ou se recusar-se a assinar/retirar o referido documento, no prazo e condi¢6es
estabelecidas, chamar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classifica€ao, para faze-lo em
igual prazo, nas condi¢6es de sua(s) proposta(s), ou conforme negocia¢ao, podendo ainda, revogar a
hcita€ao independentemente da comina€ao prevista no art. 81 da Lei Federal n° 8.666/93.
23.5. A recusa injustificada da hcitante vencedora em assinar o Contrato ou retirar o instrumento
equivalente com a Nota de Empenho, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE,
caracterizarf o descumprimento total da obriga¢ao assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente
estabelecidas.

23.6. As formas de pagamento, recebimento, obriga€6es das partes, penalidades contratuais e demais
condi¢6es estabelecidas para o ajuste estao discriminadas na Minuta de Contrato, parte integrante
deste Edital.
23.7. Os contratos decorrentes do presente Realstro de Pre€os terao suas vigencias por ate 12 (doze)
meses, submetidas ao que determina o art. 57, da Lei Federal n° 8.666/93, conforme a especificidade
das aquisi¢6es e a necessidade de atendimento da garantia dos produtos adquiridos.

a

23.8. 0 prazo para recebimento da Nota de Empenho poderf ser prorrogado uma dnica vez, pot igual
periodo, quando sohcitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo
justificado e aceito pela Administra€ao.

23.9. i facultado ao Pregoeiro, quando o convocado nao receber a Nota de Empenho, no prazo e nas
condi€6es estabelecidas, convocar outro licitante, obedecida a ordem de classiflca€ao, para assin£-lo,
ap6s negocia€ao, aceitasao da proposta e comprovaeao dos requisitos.

25. D0 PAGAMENTO
25.1. 0 pre€o ajustado sera total, flxo e definitivo, expresso em moeda corrente do pals.

25.2. 0 pagamento seff efetuado em ate 30 (trinta) dias subsequentes ao fornecimento, mediante a
apresenta€ao da Fatura QTota Fiscal) devidamente atestada e visada pelo setor competente, ap6s
conferencia das quantidades e da qualidade do mesmo, observado ainda o cronograma de desembolso
flnanceiro constante no Anexo I.
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25.3. 0 pagamento sera creditado em favor da CONTRATADA, por meio de ordem bancaria junto
a agencia bancfria indicada na declarasao fornecida pelo licitante, contados do recebimento definitivo
dos produtos e mediante a apresentacao dos documentos flscais legalmente exigiveis e devidamente
atestados pelo servidor/Comissao de Recebimento.
25.4. Sera procedida consulta "On-I.ine" antes de cada pagamento a ser efetuado a CONTRATADA,

a

para verifica¢ao das condi¢6es exialdas na contrata€ao, cujos resultados serao impressos e juntados
aos autos do processo pr6prio. Caso fique constatado o vencimento das guias de recolhimento do
FGTS e da Previdencia Social, a CONTRATADA deveff apresentar, no prazo constado na sohcita€ao
feita pela Administra¢ao, a sua regulariza€ao.

25.5. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha concorrido de alguma
forma para tanto, serao devidos pela CONTRATANTE encargos mofat6rios a taxa nominal de 60/o
a.a. (seis pot cento ao ano), capitalizados diariamente em redme de juros simples.

25.6. No caso de eventual atraso de pagamento por culpa comprovada da CONTRATANTE, o valor
devido devera ser acrescido de multa de atualiza€ao monetfria financeira, apurados entre a data de
vencimento da Nota Fiscal e a do efetivo pagamento, em que os juros de mora serao calculados a taxa
de 0,50/o (meio por cento) ao mes, ou 60/o (seis por cento) ao ano, mediante aphcagao da seguinte
f6rmula:
I = (TX / 100) / 365

EM = I x N x VP
Onde:

A

I = indice de AtuahzaGao Financeira

TX = Percentual da Taxa de ]uros de Mora Anual - 6°/o / Ano
VP = Valor da Parcela em atraso

EM = Encargos Morat6rios
N = Niimero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento
25.7. Caso haja aplica€ao de multa, o valor sera descontado de qualquer fatura ou cr6dito existente na
Secretaria responsivel, em favor da CONTRATADA. Caso esse valor seja superior ao cr6dito
eventualmente existente, a diferenca sera cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessfrio.
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25.8. Caso se faca necessfria a reapresenta¢ao de qualquer nota fiscal/fatura, por culpa da
CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias reiniciar-se-a a contar da respectiva reapresentaeao.

26. CIASSIFICACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS
26.1. Considerando que nao haverf despesa ao Estado por tratar-se de "acao nao or€amentaria", fazse desnecessafia informaeao sobre dota€ao or€amentfria, devido a excepcionahdade da contrata€ao,
amparada na modalidade e tipo de licita€ao adotada.

n

27. DA FORMA DE FORNECIMENT0 E DO LOCAL DE ENTREGA
27.1. Conforme Termo de Referencia e Contrato.

28. SANC6ES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES
28.1. A minuta do contrato (anexo V deste edital) que integra o presente edital para todos os fins e
efeitos de dreito, regulamentarf as penalidades que poderao ser aplicadas a(s) empresa(s) contratada(s)

pelo nao cumprimento das obrigae6es assumidas no contrato, garantida a pr6via defesa em processo
regular, sem prejuizo das demais comina€6es aphciveis.
28.2. Constatadas quaisquer documenta€6es apresentadas para fins de habilitagao falsificadas, conluio

entre empresas hcitantes, bern como quaisquer ou atos ilegals no certame, garantida a previa defesa
em processo regular, no prazo de 10 (dez) dias consecutivos, a empresa licitante flcarf sujeita as
seguintes penahdades sem prejuizo das combinac6es aphcadas:
28.2.1. Multa no valor de 1°/o do valor estimado do objeto da licita€ao.

a

28.2.2. Suspensao temporaria para licitar e contratar com a administra¢ao ptiblica municipal de Pa€o

do Lunriar - RA.
28.2.3. Declara€ao de inidoneidade.

28.2.4. As penalidades acima poderao ser acumuladas, sem prejufao, ainda, de outras comina¢6es
previstas na lealsla€ao vigente.

28.2.5. 0 nao pagamento da multa aplicada a empresa penalizada dentro do prazo determinado pela
administra€ao, ensejar£, a inscri€ao na divida ativa do Municipio de Pa€o do Lumiar e, tamb6m, ser
cobrada o titulo exequivel na esfera judicial.

29. DA ANULACAO, DA REVOGACA0 E DA RESCISAO
29.1. A autoridade competente para homologar este certame poderf revogar a licitaeao em face de
raz6es de Interesse Ptibhco, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
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suficiente para justificar tal conduta, devendo anul£-la pot ilegahdade, de oficio ou por pfovocacao de
qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
29.2. A anula€ao do procedimento hcitat6rio induz a da Ata de Realstro de Pre€os e do Contrato.
29.3. Os licitantes nao terao direito a indeniza€ao em decorrencia da anulaeao do procedimento
licitat6rio, ressalvado o direito do fornecedor de boa-fe de ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento da Ata e das condis6es deste Edital.

a

29.4. No caso de desfazimento de processo licitat6rio fica assegurado o direito ao contradit6rio e a
ampla defesa.
29.5. Constituem motivos para a rescisao do instrunento contratual as estabelecidas no art. 78 da Lei
Federal n° 8.666/93.

29.6. A rescisao, devidamente motivada nos autos, sera antecedida de procedimento administrativo,
assegurado o contradit6rio e a ampla defesa. Assegura-se ao CONTRATANTE, no caso de rescisao
culposa, sem prejufzo das sanG6es cabiveis, os direitos estabelecidos no art. 80 da Lei Federal n°
8.666/93.

30. DA SUBCONTRATAGAO
30.1. Nao sera admitida a SUBCONTRATACAO do objeto hcitado.

31. D0 FORO
31.1. As quest6es decorrentes da execu€ao deste Edital, que nao possam ser dirimidas
admhistrativamente, serao processadas e julgadas na ]usti¢a Comum, no Foro da cidade de Pa€o do

Lumiar - MA, com exclusao de qualquer outro, por mais privilealado que seja.

a

32. DAS CONSIDERAC6ES FINAIS
32.1. Com vistas a assegurar urn maior ndmero de ofertas, 6 admitida a possibihdade de saneamento
de falhas, de complementa€ao de insuficiencias ou ainda de corre€6es de cafater notadamente formal
no curso do procedimento, desde que o proponente possa satisfazer as exigencias dentro do prazo
legal.

32.2. i facultado ao Pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase do Pregao, promover
diligencias destinadas a esclarecer ou completar a instrucao do processo, vedada a inclusao posterior
de informaGao ou de documentos que deveriam constar oridnariamente da proposta ou da
documentaGao.

32.3. Este Pregao poderf ter a data de abertura da sessao pdblica transferida, por conveniencia

exclusiva do MUNIcipIO DE PACO DO LUMIAR.

Prefeitura Municipal de Pa€o do Lumiar
CNpj n° 06.003.636/0001-73

Rodovia MA 201, Centro Adninstrativo Tambati, n° 15, Vila Nazaf€, Cep. n° 65.130-000, Pa€o do Lumiar, Mafan
Home Page: www.pacodolumiar.rna.gov.br
Pagina 28 de 71

-,`_E"_-a
0536
ESTAD0 D0 MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAC0 DO LUMIAR

32.4. Os licitantes assumem todos os custos de prepara€ao e apresentasao de suas propostas e

documentos relativos a esta hcitaeao e ao MUNIcipIO DE PAGO DO LUMIAR nao sera, em
nenhum caso, responsivel por esses custos, independentemente da condu€ao ou do resultado do
procedimento hcitat6rio.
32.5. Os hcitantes serao responsiveis pela fidehdade e ledtimidade das informac6es e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licita€ao.

a

32.6. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impe€a a realiza¢o do
certame na data marcada, a Sessao Pdblica sera automaticamente transferida para o primeiro dia titil
subsequente, no mesmo horino e local anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicaGao
do Pregoeiro em contrfrio.
32.7. 0 desatendimento de exigencias formais nao essenciais nao importarf no afastamento do
licitante, desde que seja possfvel a aferigao das suas qualificac6es e a exata compreensao da sua

proposta, durante a realizaGao da Sessao Ptiblica de Pregao.

32.8. As normas que disciplinam este Pregao serao sempre interpretadas em favor da ampliagao da
disputa entre os interessados.
32.9. Os casos omissos serao resolvidos pelo Pregoeiro, com observancia das devidas disposi¢6es
lealslativas.

32.10. Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste edital excluir-se-a o dia de infcio e incluir-

se-a o do vencimento, e considerar-se-ao os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente
disposto em contrino.

a

32.11. S6 se iniciaim e vencem os prazos referidos acima em dia de expediente no Municfpio de Pa¢o
do Lurniar.

32.11.1. Se o vencimento cair em dia que nao houver expediente ou, se este for encerrado antes do

horfrio normal, no Municipio de Pa¢o do Lumiar, serao prorrogados para o primeiro cia dtil seguinte.
32.12. Este Edital e seus Anexos serao fomecidos gratuitamente pela internet, no SITE:
www.hcitacoes-e.com.br ou site/portal da PMPL: prttps://www.pacodolumiar.rna.gov.br/.

32.13. A homologacao do resultado desta hcitaeao nao implicarf dreito ao empenho.

33. ANEXOS
33.1. Constituem Anexos do Edital e dele fazem parte integrante, independentemente de transcri¢ao:

ANEXO I - Termo de Referencia.
ANEXO 11 - Minuta da Ata de Reedstro de Pre€os e Extrato.
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ANEXO Ill - Minuta do Contrato.
ANEXO IV - Declara€ao de Pleno Atendimento aos Requisitos da Habihta€ao;

ANEXO V - Modelo de declara€ao de inexistencia de empregado menoridade no quadro de
empregados da empresa;
ANEXO VI -Modelo de declara¢ao de idoneidade e de fato superveniente impeditivo de habihtacao;

ANEXO VII -Modelo de declara€ao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;

a

ANEXO VIII - MODELO DE DECIARACAO DE EIABORACAO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA.

ANEXO IX -MODELO DE DECIARACAO DO FABRICANTE DO SISTEMA.

a
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EDITAL DE LICITAGA0
PREGA0 ELETR6NIC0 N° 0o4/2o2o

ANEXO I - TERM0 DE REFERENCIA
1. OBTETO:
1.1. 0 presente termo de referencia tern por objeto o(a) Realstro de Pre€os por 12 (doze) meses para

n

contratacao de pessoa(s) juridicas(s) especiahzada em loca€ao e hcen€a de sistema integrado de
administra€ao or€amentaria, fmanceira e or€amento pdbhco, observando as condi¢6es e
especificaG6es constantes neste Termo de Referencia.

2. TUSTIFICATIVA
A abertura do processo licitat6rio do objeto do presente termo, pela necessidade de assessoria e
consultoria contfbil do Municipio de Pa€o do Lumiar - MA, no processo de realstro de documentos

priblicos, no processo de presta€ao de contas junto aos 6rgaos de controle, na execu¢ao das mat6rias
de Planejamento, gerenciamento dos gastos pdblicos e auxflio no processo de tomada de decisao.
A16m da natureza singular afastando da ideia de servi¢os corriqueiros, ainda que t6cnicos, e de outro,
nao restringe a ponto de ser incomum, in6dito, exclusivo, mas especial, distinto ou ate mesmo dotado
de uma criatividade impar.

3. DESCRICAO / UNIDADE DE MEDIDA / QUANTIDADE:

VALORINITARIo
ITEM

VALOR
TOTAL(RS)

UNIDADE QUANT.

DESCRIGAO

(RS)

a

Loca¢ao de sistemaintegradodeadministra€aoor€amentaria,financeiraeor€amentopdbhco(LICENCADEUSO)

MEs

1

VALOR GLOBAL ES

12

TI-O

R$ 13.514,01

R$ 162.168,12

R$ 162.168,12

Valor total estimado do objeto desta licita€ao: R$ 162.168,12 (cento e sessenta e dois nil, cento e
sessenta e oito reais e doze centavos).

3.1. Cronograma de desembolso financeiro:
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VALOR MAXIMOESTIMADO

MEs

a

% PESO

1

R$ 13.573,52

8.37 0/o

2

R$ 13.508,60

8 . 3 3 O/o

3

R$ 13.508,60

8 . 3 3 0/o

4

R$ 13.508,60

8.33 0/o

5

R$ 13.508,60

8 . 3 3 0/o

6

R$ 13.508,60

8 . 3 3 0/o

7

R$ 13.508,60

8 . 3 3 0/o

8

R$ 13.508,60

8 . 3 3 0/o

9

R$ 13.508,60

8 . 3 3 0/o

10

R$ 13.508,60

8 . 3 3 0/o

11

R$ 13.508,60

8 . 3 3 0/o

12

R$ 13.508,60

8.33 0/o

TOTAL

R$ 162.168,12

100 0/o

3.2. ESPECIFICACOES TECNICAS:

a

3.2.1. A locagao de sistema integrado de administrasao or€amentfria, financeira e orsamento pdblico
deverf ser de primeira qualidade, com as seguintes caracterfsticas:

a) Manuten€ao e Corre€ao de falhas e erros para o perfeito funcionamento dos programas mediante
necessidade, ou ajustes necessarios;

b) Anflise, revisao, detalhamento, especiflca€ao de regras de neg6cio, parametriza€ao e adequa€ao no
que diz respeito as funcionahdades dos sistemas contratados para seu adequado funcionamento

c) Ajustes e adapta¢6es visando a melhoria do funcionamento dos programas ou impostos pelas
mudan¢as nas legislac6es federais, estaduais e municipais vigentes;

d) Migra€ao e Conversao da Base de Dados;

e) Orienta€ao t6cnica para os usufrios visando urn melhor aproveitamento operacional dos programas.

3.2 SERVIGO DE TREINAMENTO
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3.2.1. A empresa deverf rninistrar treinamento em separado para os grupos de usufrios de cada urn
dos sistemas fomecidos. Deverao ser utilizados dados reais da Prefeitura Municipal, como uma c6pia
dos dados obtidos ap6s a migra€ao dos dados, para reahza€ao do treinamento.

3.2.2.0 tempo total de treinamento deverf ser de no minimo 120 (cento e vinte) horas, com no
minimo 60 (sessenta) dessas horas de acompanhamento de tare fas reais do usufrio em seu local de
trabalho, divididas por sistema a crit6rio da Prefeitura Municipal.
3.2.3.Ap6s o treinamento, os usufrios deverao set capazes de operar completamente seus respectivos

a

sistemas, incluindo o cadastramento de dados, emissao de relat6rios, gera€ao de arquivos para o
Tribunal de Contas do Estado do Parana, reahza€ao de consultas complexas e gerenciamento dos
sistemas (com tare fas como gerenciamento de usuarios, corre€6es de entradas de dados incorretas,
verifica€ao de inconsistencias).

3.3. D0 SUPORTE TECNICO
3.3.1. 0 atendimento a solicita¢ao do suporte sera feito atrav6s de central de atendimento ao cliente
especiahzada da empresa fornecedora do sistema, com t6cnicos habhitados com objetivo de esclarecer
dtividas que possam surgir durante a opera€ao e utilizasao do sistema implantado. Esse atendimento,

quando necessfrio, deverf ser feito por telefone, fac-simile, e-mall ou atrav6s de servicos de suporte
remoto.
3.3.2. Auxflio na recupera€ao da base de dados por problemas orichados em erros de opera€ao, queda
de energia ou falha de equipamentos, desde que nao exista backup adequado para satisfazer as
necessidades de seguranGa.

3.3.3.0 atendimento a solicita€ao do suporte devera ser reahzado na sede da Prefeitura Municipal de
Pa€o do Lumiar, apto a prover o devido suporte ao sistema, com o objeto de esclarecer ddvidas e
resolver problemas que possam suralr durante a utilizaGao dos sistemas.

a

3.3.4. Suporte t6cnico via acesso remoto mediante autorizacao pr6via, sendo de responsabilidade da
contratada o sigilo e seguran€a das informa€6es.

3.4. SERVICO DE MANUTENGAO
3.4.1. Prestar os servicos de manuten€ao corretiva, assim entendido aqueles destinados a sanar erros

e defeitos de funcionamento dos sistemas informatizados, dentro do prazo conferido para o suporte
t6cnico.

3.4.2.Prestar servicos de manuten€ao adaptativa, assim entendido aqueles destinados a adequar os
sistemas informatizados as exigencias legais e normativas de gestao ptiblica previstas, por exemplo,
em normas municipais, estaduais, federals e instrucao do Tribunal de Contas, no prazo maximo de 30

(trinta) dias contados da pubhca€ao da nova exigencia, prorrogivel, de comum acordo, conforme
complexidade das opera€6es necessfrias.
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3.4.3. Acompanhar as alterac6es legislativas e normativas que influenciem nos sistemas informatizados
de gestao ptibhca.

3.4.5. A licitante deverf enviar proflssionais, incluindo programadores, anahstas de sistemas, gerentes
de projeto, conforme sohcitacao da contratante e de comum acordo, sem cobranea de horas t6cnicas.

3.4.6. Cada atendimento deverf ter associado urn ntimero rinico de protocolo, com redstro de data,
hora e atendente da abertura da ocorrencia.
3.4.7. Caso a manuten€ao adaptativa ou evolutiva implique em altera€ao significativa dos sistemas de

a

gestao pdblica locados, a empresa deverf prestar novamente, sem 6nus adicional, os servi€os de
implanta€ao e treinamento na forma prevista neste Termo de Refer€ncia.

3.4.8. A empresa proponente deverf realizar Backup Difrio de todos os m6dulos, copiando o mesmo
em servidor fora da sede do muricipio, em caso de invasao do servidor do municipio a mesma deverf
recuperar os dados, reinstalar todos os m6dulos novamente sem 6nus para o municipio

4. CRITERI0 DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS:
4.1. Os pre¢os deverao ser cotados em moeda corrente do Pals qieal -RS).
4.2. Os pre€os e lances ofertados deverao possuir apenas duas casas decimais ap6s a virgula (* ,xx)

4.2.1. Nao sera admitido no pre€o, o fracionamento de centavos que ultrapassarem duas casas
decimais, desprezando-se a fracao remanescente.
4.3. Somente serao aceitos os pre€os totais/ globais que estiverem, ap6s a fase de lance/ negocia€ao,
iguais ou superiores aos pre€os estimados/ or€ados por esta Administra€ao Pdblica Municipal,
constantes nos autos do processo.

5. TULGAMENT0 DAS PROPOSTAS

a

5.1. 0 julgamento das propostas sera do tipo Menor Preco Global por item.

6. EXIGENCIAS DE HABILITACAO:
6.1. 0 edital da hcita€ao definirf todas as exigencias de habilitacao, devidamente regulamentada pela
legislaGao vigente, em especial as luzes da Lei n° 8.666/93, Decreto Federal n° 10.024/2019 e ulteriores
altera¢6es, exigindo principalmente documenta€ao relativa a:
6.1.1. Habihta€ao juridica;

6.1.2. Regularidade fiscal e trabalhista;
6.1.2. Qualiflca¢ao t6cnica;

6.1.4. Quahflca€ao econ6rnico-financeira;

6.1.5. Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constitui¢ao Federal.
Prefeitura Municipal de Paco do Lumiar
CNpj n° 06.003.636/0001-73
Maranhao
Rodovia MA 201, Centro Aclministrativo Tambad, n° 15, Vila Nazar6, Cep. n° 65.130-000, Pa€o do Lumiar,
Home Page: www.pacodolumiar.rna.gov.br
Pagina 34 de 71

ESTAD0 D0 MARANHA0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAC0 D0 LUMIAR

7. DA CONTRATACAO:
7.1. 0 contrato terf vigencia de 12 OOZE) meses de acordo com as condi€6es estabelecidas na
inuta do contrato {anexos XVIII (A), XVIII a) e XVIII (C) deste edital, conforme o caso}.

7.2. 0 contrato, que obedecerf as condi¢6es estabelecidas neste Termo de Referencia, estari vinculado
integralmente a este instrumento, implicando na obrigatoriedade da empresa licitante vencedora em
cumprir todas as obriga€6es e condic6es especificadas neste TR
7.2.1. Em conformidade com o art. 64 da Lei n° 8.666/93 e alteraG6es posteriores, a administra€ao

convocarf a empresa vencedora para assinatura do termo de contrato, a qual terf o prazo de ate 05

a

(cinco) dias titeis, a contar da convocasao.
7.2.2. 0 prazo de convoca€ao estipulado neste TR podera ser prorrogado uma vez, por igual perfodo,
quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito

pela Adrfustracao.
7.3. 0 Edital, bern como a proposta da empresa licitante vencedora deste certame, farao parte
integrante do contrato, independente de transcri€ao.
7.4. 0 contrato poderi ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei n° 8.666/93 e alterac6es posteriores,
mediante as devidas justificativas.

7.5. 0 contrato poderf ser rescindido a qualquer tempo, pela Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar,
independentemente de qunlquer notiflcacao ou inteapelacao judicial desde que a contratada deixe de
cumprir com qualsquer das Clfusulas do Contrato, al6m de ficar sujeita as penahdades previstas na Lei
n° 8.666/93 e no edital desta licita€ao.

8. DA VIGENCIA D0 CONTRATO:

a

8.1. 0 contrato tera vigencia de acordo com as condi¢6es estabelecidas na minuta do contrato.

9. DA FORMA DE PAGAMENTO:
9.1. A Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar, ap6s o exato cumprimento das obriga¢6es assurnidas,
efetuari o pagamento a contratada, de acordo com as condi€6es estabelecidas na minuta do contrato,
parte integrante do edital, independente de transcricao.

10. CIASSIFICACA0 0RGAMENTARIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS:
10.1. Considerando que nao haverf despesa ao Estado por tratar-se de "acao nao or€amentfria'', fazse desnecessfria informacao sobre dota€ao orcamentaria, devido a excepcionahdade da contrataeao,
amparada na modahdade e tipo de hcita¢ao adotada.
10.2. As despesas decofrentes da presente licita€ao correrao por conta de recursos financeiros
especificos e consignados no or¢amento da Prefeitura Municipal de Pa€o do Lumiar, a set
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disponibhizado no momento da contrata€ao, conforme Orientaeao Normativa AGU n° 20, de 01 de
abel de 2009.
10.3. Em caso de prorroga9ao contratual ou alteracao/inclusao dos respectivos cr6ditos orcamentfrios
e/ou flnanceiros, as despesas decorrentes da presente hcita¢ao correrao por conta dos recursos
especfflcos consignados no orgamento vigente, devidamente classiflcadas em termo de aditamento de
contrato

11. DA FORMA DE EXECUCAO DOS SERVICOS:

a

11.1. A minuta do contrato que integra o edital da hcita¢ao para todos os fins e efeitos de direito,
regulamentara as condig6es da forma de servi¢os, recebimento, bern como prazo e local da entrega.

Ap6s assinatura do contrato ou outros instrumentos hfbeis, a empresa contratada deverf iniciar a
execu¢ao dos servi€os.
11.2. Prazo de para execucao: Ate 05(cinco) dias dteis.

11.3. As atribui€6es detalhadas para a execusao do objeto a ser contratado, conforme demanda
informada pelos setores da Prefeitura Municipal de Pa€o do Lumiar, serao as seguintes:

11.3.1. Deverf gerar os relat6rios conforme as norrnas do Tribunal de Contas do Estado -TCE;
11.3.2. Deverf ser compativel com ambiente multiusufrio, permitindo a realizacao de tare fas
concorrentes;
11.3. 3. Funcionar em rede sob urn dos sistemas operacionals Windows 2000, Unix ou compativeis,
OS/2 Server, Novell Netware ou OS/400, com as esta¢6es de trabalho rodando sob sistema
operacional compativel com a Solucao de Tecnologia da Informa¢ao;

a

11.3. 4. Ter o controle efetivo do uso dos sistemas, oferecendo seguran€a contra a violaGao dos dados
ou acessos indevidos as informaG6es, por meio do uso de senhas;
11.3. 5. Possui atualiza€ao on-hne dos dados de entrada, permitindo acesso as informa€6es logo ap6s

o t6rrnino da transa¢ao;
11.3. 6. Pode fazer e desfazer as a€6es executadas pelos sistemas aplicativos.
11.3. 7. Possui rotinas de backup e restore;

11.3. 8. Permite a visualiza€ao dos relat6rios em tela, bern como a grava¢ao opcional dos mesmos em
arquivos, com salda em pen drive ou disco rialdo, e a sele€ao da impressora da rede desejada;
11.3. 9. Perrnite consulta as tabelas do sistema, sem perder as informa€6es ja registradas na tela

corrente e permitindo recuperar dados nela contidos para preenchimento automftico de campos.
11.3.10. Assegura a integra¢ao de dados de cada sistema garantindo que a informa€ao seja alimentada
`

uma unlca vez;
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11.3.11. Utiliza a lingua portuguesa para toda e qualquer comunica€ao dos sistemas aphcativos com
`

os usuarlos;

11.3.12. Apresenta feedback imediato na selecao de: op€6es de menu, icones, bot6es e preenchimento

de campos;
11.3.13. Permite identiflcar o formato dos campos de entrada de dados;

11.3.14. Bloquear a digita€ao quando o ndmero de caracteres ultrapassar o ndmero mfximo permitido
para os campos de entrada de dados;
11.3.15. Exibe mensagens de advertencia ou mensagens de aviso de erro informando ao usufrio urn

a

determinado risco ao executar fun€6es e solicitando sua conflrmasao;
ESTAD0 D0 MARANHA0
11.3.16. Gerar a proposta orsamentiria para o ano seguinte utilizando o orGamento do ano em
execu€ao, e pefmite a atualiza¢ao do contetido e da estrutura da proposta gerada;
11.3.17. Disponibiliza, ao infcio do exercicio, o or€amento aprovado para a execu€ao orGamentfria.

Em caso de, ao inicio do exercicio, nao se ter o orcamento aprovado, disponibhiza dota€6es conforme
dispuser a legislaGao municipal;

11.3.18. Permite atuahza€ao total ou seletiva dos valores da proposta or¢amentfria atrav6s da aphcagao
de percentuais ou indices;

11.3.19. Armazena os dados do or€amento e disponibihza consulta global ou detalhada por 6rgao,

fundo ou entidade da administra€ao dreta, autirquica e fundacional, inclusive empresa ptiblica
dependente, ou Unidades Gestoras, conforme a Estrutura Administrativa da Entidade Pdbhca.
11.3.20. Permite a gerencia e a atualiza¢ao da tabela de Classiflcacao Econ6mica da Receita e da

Despesa, da tabela de componentes da Classificacao Funcional Programftica e da tabela de Fontes de
Recursos especiflcadas nos anexos da Lei 4.320/64 e suas atuahza€6es posteriores, em especial a

a

E::toa:iao4£'a:i:£f]/:4s/T9£>;d° MLnLst6flo do or¢amento e Gestao, e demats portarias da secretafla do
11.3.21. Permite incluir as informa€6es oriundas das propostas orgamentfrias dos 6rgaos de
administra¢ao indireta (autarquia, funda€ao e empresa ptiblica dependente) para consolida9ao na

proposta orGamentfria do municipio, observando o dispositivo no artigo 50 inciso Ill da Lei
Complementar 101 /2000 qRF);
11.3.22. Permite abertura de Cr6ditos Adicionais, exigindo informa€ao da letisla€ao de autorizaeao e
resguardando o hist6rico das alterac6es de valores ocorridos;

11.3.23. Emite relat6rio da proposta orgamentfria municipal consolidada (administracao dreta e
indreta) conforme exieddo pela Lei 4320/64, Constitui€ao Federal e Lei Complementar 101/2000

qRF);
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11.3.24. Emite todos os anexos de Or€amento, global e por 6rgao, fundo ou entidade da
administra€ao direta, autafquica e fundacional, inclusive empresa pdbhca dependente, exiddos pela
Lei 4320/64, pela Lei Complementar 101/2000 qRF) e ledsla¢ao municipal:
11.3.24.1. Anexo 1 -DemonstraGao da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econ6micas;

11.3.24.2. Anexo 2 -Receita Segundo as Categorias Econ6micas e Natureza da Despesa Segundo as

Categorias Econ6micas;
11.3.24.3. Anexo 6 -Programa de Trabalho;

11.3.24.4. Anexo 7 -Demonstrativo de Fun€6es, Programas e Subprogramas por Projetos e

a

Atividades (adequado ao disposto na portaria 42/99 do MOG);
11.3.24.5. Anexo 8 -Demonstrativo da Despesa por Fun¢6es Programas e Subprogramas conforme
o vinculo com os Recursos (adequado ao disposto na Portaria 42/99 do MOG);
11.3.24.6. Anexo 9 -Demonstrativo da Despesa por 6rgaos e Func6es (adequado ao disposto na
Portaria 42/99 do MOG).
11.3.25. Gera os relat6rios exigidos pelo Tribunal de Contas, conforme parte introdut6ria deste
documento, elencadas no Item 1 -Caracteristicas Gerais, em obediencia as Resolu€6es dos Orgaos
de Controle Externo Estaduais;

11.3.26. i compativel com ambiente multiusufrio, permitindo a realiza¢ao de tare fas concorrentes;
11.3.27. Funciona em rede sob urn dos sistemas operacionais Windows 2000, Unix ou compativeis,
OS/2 Server, Novell Netware ou OS/400, com as esta€6es de trabalho rodando sob sistema
operacional compativel com a Solu€ao de Tecnoloala da Informagao;
11.3.28. Utiliza ano com quatro algarismos;

a

11.3.29. Possui o controle efetivo do uso dos sistemas, oferecendo seguranea contra a viola€ao dos

dados ou acessos indevidos as inforrna€6es, atrav6s do uso de senhas;

11.3.30. Permite a visuahzacao dos relat6rios em tela, ben como a grava€ao opcional dos mesmos
em arquivos, com salda em pen drive ou disco rialdo, e a selecao da impressora da rede desejada;
11.3.31. E parametrizivel pelo usufrio, em tabelas de facil compreensao;
11.3.32. Assegura a integra¢ao de dados de cada sistema garantindo que a informa€ao seja alimentada
uma tinica vez;
11.3.33. Uthiza a l{ngua portuguesa para toda e qualquer comunica€ao dos sistemas aplicativos com
os usuarlos;
`

11.3.34. Exibe mensagens de advertencia ou mensagens de aviso de erro informando ao usufrio urn

::::v=RAa:o°tflcse::oa:ieL:t:attlavro:anm€b:ar:esfi:;i5;]i§jo;6:8z::;:6es3c;e;p8:no;1:3:3=a:::°p'acodoLumarMaranhaoz
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11.3.35. Respeita padroniza€ao de cor, tamanho e nomenclatura nas telas e campos;
11.3.36. Contabiliza as dotac6es or€amentfrias e demais atos de execucao or€amentfria e financeifa

para 6rgao, fundo, despesas obrigat6rias ou entidade da administra€ao dreta, autfrquica e fundacional,
inclusive empresa pdbhca dependente;
11.3.37. Permite que os empenhos ordinfrio, global e estimativo sejam passiveis de anulaGao parcial

ou total;
11.3.38. Permite que ao fmal do exercicio os empenhos que apresentarem saldo possam ser inscritos

em restos a pagar de acordo com a legislagao, posteriormente liquidados ou cancelados;

a

11.3.39. Permite iniciar mss ou ano, mesmo que nao tenha ocorrido o fechamento contfbfl do anterior,
atualizando saldos e mantendo a consistencia dos dados;
11.3.40. Permite a ado¢ao sistemftica da conta dnica, havendo a utiliza€ao do m6dulo de tesouraria
atrav6s das conciha¢6es bancarias automfticas e pagamentos on-line;

11.3.41. Emite "Relacao de Ordens de Pagamento a serem pagas'', para envio ao banco ap6s assinatura
do Ordenador de Despesa, ou pagamentos on-line;
11.3.42. Possui rotina para emissao de cheques;

11.3.43. Gera arquivos em meios eletr6nicos contendo dados detalhados de todos os pagamentos a
serem efetivados pelo sistema bancfrio;
11.3.44. A conciha€ao bancaria disponibiliza rotina que processa arquivo, recebido diariamente do
banco, contendo o movimento de entrada e saida do dia e saldo final das contas correntes mantidas

pelo municipio no banco, efetuando a conciha€ao bancfria e promovendo, automaticamente o
controle fmanceiro;

®

11.3.45. Gera relat6rios e arquivos em meios eletr6nicos solicitados na Lei Complementar 101/2000

qRF) com vistas a atender aos Artigos 52 e 53 (Relat6rio Resumido da Execu9ao Orcamentfria),
Artigos 54 e 55 qelat6rio da Gestao Fiscal) e Artigo 72 Pespesas com Servi€os de Terceiros),
observada a Portaria 471 da Secretaria do Tesouro Nacional, de 27/09/2000 e a Lei 9755/98;
11.3.46. Perrnite a transferencia automftica para o exercicio seguinte de saldos de balan¢o no
encerramento do exercicio;
11.3.47. Possibhita imprirnir dados bfsicos do empenho e seu interessado para identificaGao de
processos de despesa;

11.3.48. No cadastramento do empenho incluir, quando cabivel, informa¢6es sobre processo
hcitat6rio (ndmero do processo), fonte de recursos e c6digo da obra; C6digo do Convenio;
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11.3.49. Emite, sob sohcita€ao, relat6rios da despesa or€amentfria e extra or€amentfria, permitindo
sele€ao pelo usufrio de opG6es pot ndmero de empenho, por data, por credor e por dota¢ao ate menor
nivel de detalhamento:
11.3.49.1 Empenhada;
11.3.49.2. Liquidada;
11.3.49.3 Paga;

11.3.49.4. A pagar;

a

11.4. Emite, sob solicitacao, os relat6rios:

11.4.1. Demonstrativo de Repasse de Recursos para a Educa€ao, conforme Lei 9394/96 qDB), que
demonstre as receitas que comp6em a base de calculo, o percentual de vincula€ao, o valor arrecadado
no periodo e o valor do repasse;

11.4.2. Demonstrativo de Repasse de Recursos para a Satide, conforme Emenda Constitucional 29,

que demonstre as receitas que comp6em a base de cflculo, o percentual de vinculaGao, o valor
arrecadado no periodo e o valor vinculado;
11.4.3. DemonstraGao de Saldos Bancarios;

11.4.4. Boletim Difrio da Tesouraria;

11.4.5. Demonstrativo Financeiro do Caixa;
11.4.6. Demonstra€ao difria de receitas arrecadadas e despesas realizadas, or€amentfria e extra
or€amentaria;
11.4.7. Restos a pagar que apresente, por exercicio, os restos a pagar processados, os restos a pagar

n

nao processados, por fomecedor ou por dotaGao totahzando a cada quebra;
11.4.8. PosiGao Atual das Dota€6es quanto i situa€ao da Despesa (empenhada e liquldada);
11.4.9. Livro razao das contas contfbeis;

11.4.10. Difrio do movimento or€amentfrio e extraoreamentfrio;
11.4.11. Emite relat6rios conforme Resolucao do Senado Federal 78/98 com a Sintese da Execu€ao
Orgamentfria, compreendendo os seguintes relat6rios da Lei 4320/64 e suas atualiza€6es posteriores:
11.4.11.1. Anexo 16 -Demonstra€ao da Divida Fundada Interna;
11.4.11.2. Anexo 17 -Demonstra€ao da Divida Flutuante;
11.4.13. Emite sob solicitaGao os seguintes relat6rios:

11.4.13.1. Dos gastos com Educa¢ao, conforme a Lei 9424/96;
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11.4.13.2. Dos gastos do FUNDEB, conforme Lei 9394/96;
11.4.13.3. Dos gastos com Sadde, conforme Emenda Constitucional 29;

11.4.14. Emite demonstrativo das dotas6es comprometidas com despesas correntes e de capital em
relacao ao saldo das dota¢6es;

11.4.15. Permite a contabhiza€ao utilizando o conceito de eventos associados a roteiros contfbeis e

partidas dobradas;
11.4.16. Permite que, nos lanGamentos contfbeis, as contas do tiltimo nivel de desdobramento possam

a

ser detalhadas em contas correntes; (receitas e despesas);

11.4.17. Permite utilizar tabela que defina igualdades contfbeis entre contas ou grupo de contas, para
auxiliar na apura¢ao de impropriedades contfbeis;
11.4.18. Disponibiliza rotina que permita ao usufrio a atuahza€ao do Plano de Contas, dos eventos e
de seus roteiros contfbeis;

11.4.19. Trata separadamente o movimento mensal das contas e, tamb6m, o movimento de apurasao
do resultado do exercicio, al6m do movimento de apropria¢ao deste resultado ao patrim6nio
municipal;
11.4.20. Admite a utilizacao de hist6ricos padronizados e hist6ricos com texto livre;
11.4.21. Disponibihza relat6rio ou consulta de inconsistencia na contabiliza€ao diaria;
11.4.22. Permite estornos de lanGamentos, nos casos em que se apliquem;

11.4.23. Disponibihza consultas a movimenta€ao e saldo de contas de qualquer periodo do exercicio
e do exercicio anterior;

a

11.4.24. Ernite relat6rios, sob solicita¢ao:
11.4.24.1. Balancete Mensal;

11.4.24.2. Diario e Razao;

11.4.25. Emite todos os relat6rios da Contabilidade previstos na lei 4320/64, atendendo ao inciso Ill

do Artigo 50 da Lei Complementar 101 /2000 qRF):
11.4.25.1. Anexo 10 -Comparativo da Receita Or€ada com a Arrecadada;

11.4.25.2. Anexo 11 -Comparativo da Despesa Autorizada com a Reahzada;
11.4.25.3. Anexo 12 -Balan€o Or€amentfrio;
11.4.25.4. Anexo 13 -Balan¢o Financeiro;

11.4.25.5. Anexo 14 -Balanco Patrimonial;
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11.4.25.6. Anexo 15 -Demonstrativo das Varia€6es Patrimonials;

11.4.26. Atende ao PCASP -Plano de Contas Aplicado ao Setor Pdbhco, a partir de 2014, permitindo
o detalhamento no nivel exialdo para consolidaGao das contas nacionais.

11.4.27. A empresa devera fornecer os sistemas de informatica com os programas na forma executivel,
devendo o mesmo ser instalado exclusivamente na sede da Contratante. Os dados bfsicos serao

pubhcados na internet, atrav6s de urn sitio, onde poderf ser feito urn hnk com a pfalna da internet do
CONTRATANTE. 0 Contratante terf a sua disposicao a hospedagem de todas as informaG6es
colocadas na internet, para amplo acesso ptibhco, sem exigencias de cadastramento de usufrios ou
utilizacao de senhas para acesso aos dados relacionados com as Leis 12.527/11 e 131/09.

A

11.4.28. Todas as informa€6es de interesse pdblico deverao ser divulgadas proativamente, ou seja,

independentemente de solicita€6es e disponibilizadas a sociedade. Deverao ser pubhcados
informa€6es tais como: A€6es e Programas (despesas com obras), Repasses/ transferencias de

recursos financeiros, Licita€6es, Contratos, Servidores, Noticias, Procedimentos para solicita€ao de
informa€6es, e Outros para atender as Lealslag6es.
11.4.28. As informa€6es que incluem dados da execu€ao orsamentfria, financeira, e demais
informac6es ptiblicas divulgadas na internet, sao de inteira responsabilidade do Contratante, o qual 6

responsivel pela conflgura¢ao e customizasao dos dados a serem divulgados.
11.4.29. A Contratante tamb6m sera responsfvel pela remessa das informa€6es em tempo real, na
forma estabelecida pelo Decreto Federal n° 7.185, de 27 de maio de 2010, onde estabelece que a
disponibhizacao das informa€6es, deverf ocorrer ate o primeiro dia tiul a data do registro contfbil no
SISTEMA utilizado pela Entidade.
11.4.30. A Contratante sera responsivel pelas informa€6es.

®

11.4.31. A Contratada nao se responsabihzari por eventuais danos que o contetido hospedado no sftio
locado, quer sejam morais ou materiais.
11.4.32.

Contratada nao se responsabilizara por publicacao de informac6es retroativas ou

intempestivas pubhcadas e hospedadas.

11.4.33. As informa€6es divulgadas sao de hvre acesso e de foma gratuita, sem exigencias de
cadastramento de usuarios ou utiliza€ao de senhas para acesso.

11.4.34. As informa€6es a ser publicadas deverao estar em conformidade com as regras contidas no
art. 7°, do Decreto n° 7.185, de 27 de maio de 2010.

12. DAS 0BRIGAC6ES E RESPONSABILIDADES:
12.1. DA CONTRATADA:
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12.1.2. Manter durante todo o contrato, em compatibilidade com as obriga€6es do decorrentes do

presente contrato, as condi€6es de habilita€ao e quahfica€ao previstas no Edital, informando a
Pregoeira a ocorrencia de qualquer alterasao nas referidas condic6es;
12.1.2. Atender as condic6es descritas NESTE Termo de Referencia e do contrato.
12.1.3. Prestar servi€os de boa qualidade com mao-de-obra quahflcada, devendo a contratada estar
ciente das normas t6cnicas da ABNT, de acordo com o disposto neste Edital e seus anexos, assim
como em sua proposta de precos;
12.1.4. Arcar com todos os 6nus necessfrios a completo execu€ao do servi€o 1icitado, incluindo taxas,

a

inclusive administrativa, e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas,
transportes, despesas administrativas, bern como quaisquer outras despesas referentes ao
cumprimento das obriga¢6es decorrentes do servi€o contratado;

12.1.5. Responder por quaisquer danos de qualquer natureza, que venha a sofrer seus empregados,
terceiros ou a Contratada, em razao de acidentes ou de acao, ou de omissao, dolosa ou culposa, de

preposto da Contratada ou de quem em seu nome agir, decorrentes da presta¢ao de servi¢o;
12.1.6. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obriga¢6es
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestaG6es a que estf obrigada, sem pr6vio assentimento

por escrito da Contratante;
12.1.7. Em tudo agir segundo as diretrizes da Contratante.

12.1.8. Responsabhizar-se integralmente, por quaisquer danos ou indeniza€6es porventura decorrentes
de acidentes ocorridos com seus funcionfrios ou terceiros, em razao da execu€ao dos servi€os
contratados.

12.2. DA CONTRATANTE:
12.2.1.
-ri`

Prestar

as

informae6es

e

os

esclarecimentos

que venham

a

set

sohcitadas

pela

CONTRATADA;
12.2.2. Exercef a fiscaliza¢ao dos servi¢os e DA EXECUCAO, por servidor ou comissao,
especialmente designado pela Prefeitura Municipal de Pa€o do Lumiar - MA;
12.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os servi€os, que a contratada executar fora das especiflca€6es
do termo de referencia;
12.2.4. Comunicar a contratada ap6s apresenta¢ao da Nota fiscal, o aceite do servidor responsavel

pelo recebimento dos servi¢os e dos produtos adquirido;

12.2.5. Efetuar o pagamento da contratada no prazo deterrninado no Edital e em seus anexos,
inclusive, no contrato;
12.2.6. Fiscalizar a execusao do contrato, aplicando as san€6es cabfveis, quando for o caso;
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12.2.7. Notificar, por escrito a CONTRATADA, ocorrencia de eventuais inconformidades ou
imperfei€6es que impossibihtem ou diflcultem os servi€os, para tomar todas as providencias para a
troca, de forma imediata;
12.2.8. Proporcionar todas as fachidades para que a hcitante vencedora possa proceder a execucao dos
servi¢os e a entrega do produto dentro do estabelecido neste termo de referencia.

13. DAS SANC6ES ADMINISTRATIVAS/PENALIDADES:

a

13.1. A minuta do contrato que integrara o edital para todos os fins e efeitos de direito, regulamentarf
as penahdades que poderao ser aphcadas a(s) empresa(s) contratada(s) pelo nao cumprimento das
obriga€6es assumidas no contrato, garantida a pr6via defesa em processo regular, sem prejuizo das
demals comina€6es apliciveis.
13.2. Constatadas quaisquer documenta€6es apresentadas para fins de habilita€ao falsificadas,

garantida a previa defesa em processo regular, no prazo de 10 (dez) dias consecutivos, a empresa
licitante flcarf sujeita as seguintes penalidades sem prejulzo das combina€6es aplicadas:
13.2.1. Multa no valor de 10/o do valor estimado do objeto da licita¢ao.

13.2.2. Suspensao temporaria para licitar e contratar com a administra€ao ptiblica municipal de Pa¢o

do Lumiar - RA.
13.2.3. As penalidades aplicadas nos itens acima poderao ser acumuladas, sem prejuizo, ainda, de

outras comina€6es previstas na lealslacao vigente.

13.2.4. 0 nao pagamento da multa aplicada a empresa penalizada dentro do prazo determinado pela
administra€ao, ensejar£, a inscricao na divida ativa do Municipio de Pa€o do Lumiar e, tamb6m, ser
cobrada o titulo exequlvel na esfera judicial.
13.2.5. As infrae6es penais tipificadas na Lei n° 8.666/93 e suas altera€6es posteriores serao objeto de

fl

processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuizo das demais cominaG6es aphciveis.

14. ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E FISCALIZACA0 DA EXECUCA0 DE
CONTRATO/AI)ITAMENTO(S) OU OUTROS INSTRUMENTOS HABEIS:
14.1. A contratante nomearf uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de flscahza€ao da
execuGao do instrunento contratual/ aditamento(s) ou outros instrumentos hfbeis.

14.2. As decis6es e/ou providencias que ultrapassarem a competencia do fiscal do contrato deverao
ser encaminhadas ao Gabinete da Prefeita, em tempo hfbfl, para ado€ao das medidas cabiveis.
14.3. O(a) gestor(a) de contrato devidamente instituido pelo chefe do poder executivo, possuir£

poderes especfflcos para proceder ao acompanhamento, controle e flscalizasao, ben como outras
atribuis6es incluidas pela leedslacao vigente, referente a execu¢ao contratual.

15. UNIDADE FISCALIZADORA:
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15.1. Prefeitura Municipal de Paeo do Lumiar -MA.

16. DO REEQUILf BRIO ECON6MICO-FINANCEIR0
16.1. Os pre€os referentes i presente contrata€ao permanecerao inalterados durante a vigencia do
contrato. No entanto, sera permitido o reequilibrio dos preGos quando houver fato que justifique a
alteragao, nos termos do artigo 65, inciso 11, alinea "d", da Lei n° 8.666/93.

a

16.2. As eventuais solicitag6es deverao se fazer acompanhar de comprova€ao de superveniencia do
fato imprevisivel ou previsivel, por6m de consequencias incalculiveis, bern como de demonstrasao
analitica de seu impacto nos custos do contrato, mediante a comprova€ao dos pre€os praticados no
mercado, devendo ser observada a vantagem flnanceira ofertada por ocasiao da apresenta¢ao da
Proposta.

17. CONSIDERAC6ES FINAIS:
17.1. Nada a registrar.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR, ESTADO DO MARANHAO, DE
RARCO DE 2020

Termo de Referencia Elaborado por:

Aprovado por:

a

Secretario Municipal de Administra§ao e Finansas
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EDITAL DE LICITACA0
PREGAO ELETRONIC0 N° 004/2020
ANEXO 11 - MINUTA DA ATA DE SRP

ATA DE REGISTR0 DE PRECOS N°
de _, a Prefeitura Municipal de Pa€o do Lumiar-MA, inscrita no

Emde

a

CNP] n° 06.003.636/0001-73, Rodovia MA 201, Centro Administrativo Tambad, n° 15, Vfla Nazar6,
Cep 65.130-000, Pa€o do Lumiar, Maranhao, por meio da Comissao Permanente de Licita€ao-CPL,
neste ato representado pelo(a) Pregoeiro(a) do municipio, Sr(a)
portador da c6dula de
resolvem redstrar os pre€os das empresa(s)
identidade n°
e do CPF n°

signatfria(s), vencedora(s) do Pregao Eletr6nico N° _/2020, sob o regime de compras pelo Sistema
de Realstro de Pre€os, para eventual contratacao de empresa especializada em locacao e licenca

de SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA
E 0RGAMENT0 PUBLICO, visando suprir as necessidades das Secretarias Municipais de
Pa§o do Lumiar, observando as condi€5es e especiflcag6es constantes neste Edital, com itens
de PARTICIPACAO EXCLUSIVA com COTA RESERVADA de ate 25°/o para Microempfesas ME's, Empresas de Pequeno Porte - EPP's e Microempreendedores Individuais - MEI's,
especiahzada no ramo, nos termos do Art. 48,Ill, da Lei Complementar n° 147/2014.

Nome empresarial:
Cnpj:

Endere§o:

r\

(DDD) Telefone
E-mail:

Nome do representante legal:
C6dula de identidade/6rgao emissor:
CPF:

ITEM ESPECIFICA9AO UNID. QUINT.

PREG0 UNITARIO
•..

PREgo TOTAI.
(RS)

VALORTOTAL
Observac6es: Nada a redstrar
Prefeitura Municipal de Pa€o do Lumiaf
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1. Da vincula€ao:

1.1. Vinculam-se a presente Ata de Retistro de Pre€os, independentemente de transcri€ao, o edital

do Pregao Presencial N° _/2020 e a proposta de pre€os contendo os preGos dos itens acima
retistrados.
2. Da expectativa do fomecimento:
2.1. O(s) produto(s) poderf ser entregue conforme necessidade da Prefeitura Municipal de PaGo do

Lumiar, mediante sohcita¢6es eventuais por meio de AUTORIZAGAO DE COMPRA ou ORDEM
DE FORNECIMENTO, confome o caso.

®

2.2. 0 fornecedor registrado flca obrigado a atender os pedidos efetuados durante a validade desta
Ata de Registro de PreGos, ainda que a entrega seja prevista para data posterior ao vencimento da Ata.
2.3. A existencia deste Realstro nao obriga a Prefeitura Municipal de Paco do Lumiar a efetivar as
contrataG6es na quantidade estimada, flcando-lhe facultada a aquisi€ao por outras modahdades,
respeitada a legisla€ao relativa as licita€6es, sendo assegurado ao beneflciario do redstro o direito de

preferencia de fornecimento em igualdade de condi€6es.

2.4. i vedado a administra€ao adquirir de outro fornecedor, produto(s) por valor igual ou superior ao
obtido da detentora do Registro de Pregos, a menos que esta se recuse a fornecer.
3. Da vigencia da ata de registro de precos:

3.1. A presente Ata terf vahdade de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura.

4. Da gerencia da presente Ata de Registro de Pre¢os e controle dos preGos reedstrados:

a

4.1. 0 gerenciamento deste instrumento caberf a Prefeitura Municipal de Pa€o do Lumiar, por meio
da Comissao Permanente de Licita¢6es e Contratos, no seu aspecto operacional, e a Procuradoria
]uridica, nas quest6es legais.

4.1.1. i facultado ao prefeito Municipal de Pa€o do Lumiar, delegar poderes operacionais aos
Secretarios Municipais e/ ou Chefe(s) de Setor(es) para celebrar contrato e/ou emitir a(s) ordem(ns)
de fornecimento.
4.2. A Prefeitura Municipal de Pa€o do Lumiar adotarf a pratica de todos os atos necessarios ao
controle e administraGao da presente Ata, incluindo o acompanhamento peri6dico dos pre€os

praticados no mercado para os materiais realstrados, nas mesmas condi€6es de fornecimento.

4.3. A qualquer tempo o preco realstrado poderf ser revisto em decorrencia de eventual redu¢ao
daqueles praticados no mercado ou caso se tome inexequivel para as compromissarias.
4.4. O(s) pfe€o(s) registrado(s), a indicaGao do(s) fornecedor(es) e as altera¢6es quanto aos valores,

atuahzados em decorrencia de pesquisa de pre€os peri6dicas, serao publicados pela Administragao na
imprensa oficial, aditando- se a presente Ata de Realstro de Precos.
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4.5. Os precos de promo€6es temporfrias ou sazonais nao serao computados para efeito de defini€ao
do pre€o praticado no mercado, mas se constituirao em indicador para exercicio da faculdade de
aquisieao pot outros meios, prevista no parfgrafo 4° do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93 e alterag6es
posteriores.
5. Da readequa¢ao de pre€os:

5.1. Durante o periodo de vigencia da presente Ata, os pre€os nao serao reajustados, ressalvada,
entretanto, a possibihdade de readequa€ao com elevacao ou redu€ao de seus respectivos valores em
fun€ao da dinarnica do mercado e comprovado o desequilibrio econ6mico-financeiro.

5.2. Reconhecendo o desequilfbrio econ6mico-financeiro, a Prefeitura Municipal de Pa€o do Lumiar

®

promoverf o aditamento do compromisso de fornecimento, conforme o artigo 65, 11 da Lei Federal
n ° 8.666/93 e altera¢6es posteriores, ou formalmente desonerarf a empresa em rela¢ao ao item
realstrado.
5.3. 0 diferencial de preGo entre a proposta inicial das empresas hcitantes e a pesquisa de mercado

efetuada pela Prefeitura Municipal de Pa€o do Lumiar a epoca da abertura das propostas, bern como
eventuais descontos concedidos, serao sempre mantidos.
5.4. A empresa detentora do registro fica obrigada a informar a Prefeitura Municipal de Pa€o do
Lumiar sempre que houver redu€ao nos pre€os de mercado, ainda temporfria, comunicando o seu
novo pre€o que ira abalizar de mercado a ser realizada pela Administracao conforme item 4 deste
instrumento.
5.5. Caso a detentora venha a se locupletar com a redusao efetiva dos presos de mercado nao repassada
a Administracao, ficarf obrigada a restitui¢ao do que houver recebido indevidamente.

a

5.6. No caso de revisao para manor, a empresa hcitante compromissfria deverf solicitar a revisao do
mesmo, obrigando-se a efetuar os fornecimentos das Notas de Empenho jf emitidas pelos pre€os ora
realstrados.
6. Das altera€6es na ata de registro de precos:

6.1. A Ata de Redstro de PreGos poderf sofrer alteraG6es, obedecidas as disposig6es contidas no art.
65 da Lei n ° 8.666/93 e altera€6es posteriores, quando:

6.1.1. Houver redu€ao nos pre€os praticados no mercado, em rela€ao aos preGos redstrados, ou de

fato que eleve o custo dos materiais redstrados, cabendo a Pfefeitura Municipal de Paeo do Lumiar,
promover as necessfrias junto aos fornecedores.
6.1.2. Quando o pre€o inicialmente registrado, por motivo superveniente, tomar-se superior ao pre¢o

praticado no mercado, devendo a Prefeitura:
6.1.2.1. Convocar o fornecedor visando a negocia€ao par redu€ao de precos e sua adequa€ao ao

praticado no mercado.
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6.1.2.2. Frustrada a negocia€ao, o fornecedor sera hberado do compromisso assumido; e
6.1.2.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negocia€ao.

6.1.3. Quando o pre€o de mercado tornar-se superior aos pre¢os redstrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, nao puder cumprir o compromisso, a Prefeitura Municipal
de Pa€o do Lumiar poder£:

6.1.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aphcasao da penahdade, conflrmando
a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicaeao ocorrer antes do pedido
de fornecimento; e

a

6.1.3.2. Convocar os demais fomecedores visando igual oportunidade de negocia¢ao

6.1.4. Nao havendo exito nas negociac6es, a Prefeitura Municipal de Pa€o do Lumiar ira proceder a
revogaGao da Ata de Registro de Pre€os, adotando as medidas cabiveis para obteneao da contrata€ao
mais vantajosa a aquisiGao pretendida.
7. Do cancelamento do realstro de precos:
7.1. A presente Ata de Redstro de Pre€os podera ser cancelada e os contratos a ela vinculados poderao
ser rescindidos, de pleno direito, no todo ou em parte, nas seguintes situas6es:
7.1.1. Pela Prefeitura Municipal de Pa€o do Lumiar:
7.1.1.1. Quando a empresa fornecedora a nao cumprir as obrigac6es constantes desta ata de Realstro
de Pre¢os;

7.1.1.2. Quando a empresa fornecedora a nao assinar a Ordem de Fornecimento no prazo
estabelecido;

a

7.1.1.3. Quando a empresa fomecedofa a der causa a rescisao administrativa da Ordem de
Fomecimento decorrente deste Registfo de Precos, nas hip6teses previstas nos incisos de I a XII e
XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93 e suas altera€6es posteriores;

7.1.1.4. Em qualquer hip6tese de inexecu€ao total ou parcial da ordem de fornecimento decorrente
deste Registro;
7.1.1.5. Cometer reiteradas faltas ou falhas no fornecimento do(s) produto(s);
7.1.1.6. Estiver sofrendo decreta€ao de falencia ou insolvencia civil;
7.1.1.7. No caso de dissolu¢ao da sociedade;

7.1.1.8. Os pre€os registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

7.1.1.9. Por raz6es de interesse ptiblico devidamente demonstrados e justiflcadas pela Prefeitura
Municipal de Pa€o do Lumiar.
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7.1.2. Pela empresa:

7.1.2.1. Mediante sohcita€ao por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigencias
desta Ata de Redstro de Pre€os, com antecedencia rhinima de 30 (trinta) dias e, desde que aceito pela

Prefeitura Municipal de Pa¢o do Lumiar;
7.1.2.2. Quando comprovada a ocorrencia de qualquer das hip6teses contidas no art. 78, incisos XIV,
XV e XVI, da Lei n° 8.666/93 e suas altera€6es posteriores.
7.1.2.3. Quando estiver sofrendo decretacao de falencia ou insolvencia civil;

a

7.2. Ocorrendo cancelamento do pre€o redstrado, a empresa fomecedora sera informada por
correspondencia com aviso de recebimento, a qual sera juntada ao processo administrativo da presente
ata.

7.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o endere¢o da empresa fomecedora a comunicacao
sera feita por publica€ao na imprensa oficial, por duas vezes consecutivas, considerando- se cancelado
o preso registrado e rescindido o contrato a partir da dltima pubhca€ao.
7.4. A solicitaGao da empresa fornecedora para cancelamento dos pre€os realstrados poderf nao ser

aceita pela Prefeitura Municipal de Pa€o do Lumiar, facultando-se a esta neste caso, a aphcaeao das
penandades previstas nesta ata.

7.5. Havendo o cancelamento do preco registrado, cessarao todas as atividades da empresa
fornecedora, relativa ao fornecimento do objeto.

7.6. Caso a Prefeitura Municipal de Pa€o do Lumiar nao se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata,
a seu exclusivo crit6rio, poderf suspender a sua execucao e/ou sustar o pagamento das faturas, ate

que a empresa fornecedora cumpra integralmente a condi¢ao contratual infringida.
7.7. A empresa fornecedora reconhece os direitos da Prefeitura Municipal de Paco do Lumiar, no caso
de rescisao administrativa, prevista no Art. 77, da Lei n° 8.666/93 e suas altera€6es posteriores.
7.8. Os casos de cancelamento do registro serao formalmente motivados pela Prefeitura Municipal de
PaGo do Lumiar, assegurado o contradit6rio e a ampla defesa.
8. Das incidencias fiscais, encargos, seguros, etc:

8.1. Correfao por conta exclusiva da empresa fomecedora:
8.1.1. Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrencia das contrata€6es do objeto desta
ata.

8.1.2. As contribui€6es devidas a previdencia social, encargos trabalhistas, premios de seguro e de
acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se fa9am necessfrias ao fomecimento do(s)

produto(s).
9. Da formaliza€ao dos contratos:
Prefeitura Municipal de Pa€o do Lumiar
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9.1. A contrata€ao com a(s) empresa(s) detentora de pre€os de produto(s)/ servi€o(s) ora realstrado(s),

ap6s a indica€ao pela Prefeitura Municipal de Paso do Lumiar, sera feita por interm6dio de
CONTRATO, observando-se o que segue:
9.1.1. Fica reservado a AdministraGao, o direito de substituir o contrato pot outros instrumentos

hfbeis,

tais

como

CARTA-

CONTRATO,

NOTA

DE

EMPENHO

DE

DESPESA,

AUTORIZACAO DE COMPRA, conforme preceitua o artigo 62 da Lei n° 8.666/93 e altera€6es
posteriores.

A

9.1.1.1. i dispensivel o contrato e facultada a substituicao prevista no item acima, a crit6rio da
Administra€ao e independentemente de seu valor, mos casos de compra com entrega imediata e
integral dos bens adquiridos, dos quais nao resultem obriga€6es futuras, inclusive assistencia t6cnica,
conforme disposto no artigo 62, § 4°, da Lei n° 8.666/93 e alterac6es posteriores.
9.1.1.2. Vinculam-se aos outros instrumentos hfbeis mencionados no item 9.1.1 desta ata de registro
de pre€os, independentemente de transcri¢ao, todas as clfusulas constantes na minuta do contrato

(anexo FIX), bern como esta Ata de Realstro de Pre€os e a proposta de pre€os da empresa vencedora.
9.2. O(s) contrato(s) ou outros instrumentos hfbeis oriundo(s) desta Ata de Registro de Pre€os

poder£(ao) ser celebrado(s) a qualquer tempo durante a vigencia da mesma.
10. Dos usuarios participantes extraordinirios (Adesao a ata de realstro de pre€os):
10.1. Podera utilizar-se desta ata de registro de pre€os quaisquer Prefeituras Municipais, bern como

6rgaos ou entidades da Administra€ao Pdblica Direta e Indireta que nao tenha participado do certame
hcitat6rio, mediante pr6via consulta ao Gabinete do Prefeito, devendo:
10.1.1. Comprovar mos autos da vantagem da adesao, observando-se inclusive, a compatibilidade

entre a demanda do exercfcio fmanceiro e a quantidade registrada na ata de reedstro de pre¢os;

a

10.1.2. Encaminhar sohcita¢ao de adesao a Prefeitura Municipal de Pa€o do Lumiar (6rgao
gerenciador), que devera autoriz£-la.
10.2. Caberf ao beneflcifrio da ata de registro de pre€os, observadas as condi€6es nela estabelecidas,
optar pela aceita€ao ou nao da adesao, desde nao prejudique as obrigac6es anteriormente assumidas.

10.3. As Prefeituras Municipals, ben como 6rgaos ou entidades da Administra€ao Pdblica Direta e
Indireta que nao participaram do realstro de pre€os, quando desejarem fazer uso da presente Ata de
Registro de PreGos, deverao manifestar s6u interesse junto ao Gabinete do Prefeito, para que este
indique os possiveis fomecedores e respectivos precos a serem praticados, obedecida a ordem de
classifica€ao.

10.4. Cabera ao fomecedor beneficiarios da Ata de Registro de Pre€os, observadas as condi¢6es nela
estabelecidas, optar pela aceita€ao ou nao do(s) produto(s), independente dos quantitativos redstrados
em Ata, desde que nao prejudique as obriga€6es assumidas com a Prefeitura Municipal de PaGo do
Lumiar.
Prefeitura Municipal de Paco do Lumiar
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10.5. As aquisic6es ou contrata€6es adicionais nao poderao exceder, por participante extraordinino,
a 500/o (cinquenta por cento) dos quantitativos dos items do instrumento convocat6rio e redstrados
na ata de redstro de pre€os para o gerenciador e participantes/nao participantes.

10.6. As ades6es a ata de redstro de pre€os nao poderf exceder, na totahdade, ao dobro do quantitativo
de cada item redstrado na ata de registro de pregos para o gerenciador e participantes, independente
do ndmero de nao participantes que aderirem.
11. Das disposi€6es flnais:

11.1. As partes flcam, ainda, adstritas as seguintes disposi€6es:

A

11.1.1. Todas as altera€6es que se flzerem necessfrias serao redstradas por interm6dio de lavratura de
termo aditivo i presente Ata de Registro de Pre€os;

11.1.2. Integran esta ata, o edital da licita€ao que orichou a mesma, as propostas de precos e

documentacao de habhitacao da empresa(s) vencedora(s);

11.1.3.i vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente redstro para qualquer
operaeao flnanceira, sem pr6via e expressa autoriza€ao da Prefeitura Municipal de Pa€o do Lumiar;
11.1.4. Em razao de eventuals altera€6es estruturais da Prefeitura Municipal de Pa¢o do Lumiar,

poderf haver modifica€6es nos locais de entrega do(s) produto(s), caso em que a Prefeitura Municipal
de Paco do Lumiar notificarf o detentor do preeo reedstrado para promover as mudangas necessfrias;

11.1.5.0 detentor do prego redstrado informarf a Prefeitura Municipal de Paso do Lumiar, no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer alteraGao social ou modifica€ao da flnalidade ou da estrutura
da empresa;

A

11.1.6. Na hip6tese de fusao, cisao, incoapora€ao ou associa€ao do detentor do reedstro com outrem,
a Prefeitura Municipal de Pa¢o do Lumiar reserva- se o direito de rescindir a Ata, ou continuar sua
execucao com a empresa resultante da altera€ao social;

11.1.7. A empresa fomecedora nao podera utilizar o none da Prefeitura Municipal de Pa¢o do Lumiar,
ou sua quahdade de empresa fornecedora em quaisquer atividades de divulga€ao profissional, como,
por exemplo, em cart6es de visitas, andncios diversos, impressos etc., sob pena de imediato
cancelamento desta Ata e do contrato decorrente, independentemente de aviso ou interpela€ao
judicial, sem prejuizo da responsabihdade da empresa fornecedora;
11.1.8. A empresa fornecedora esta ciente de que deve guardar por si, por seus empregados, ou

prepostos, em rela€ao aos dados, informa€6es ou documentos de qualquer natureza, exibidos,
manuseados, ou que por qualquer forma ou modo venham tomar conhecimento, o mais completo e
absoluto sigilo, em razao do(s) produto(s) a serem confiados, ficando, portanto, por for€a da lei, civil
e crirninalmente responsivel por sua indevida divulgagao, descuidada ou incorreta utilizasao, sem
prejuizo da responsabhidade por perdas e danos a que der causa.
12. Da divulga€ao e pubhca€ao da Ata de Realstro de Presos:
Prefeitura Municipal de Paco do Lumiar
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12.1. O(s) pre€o(s) do(s) produto(s) realstrado(s) com indicacao do(s) fomecedor(es) sera divulgado
no sitio oflcial do poder executivo de Pa¢o do Lumiar-MA (www.pacodolumiar.rna.gov.br) e ficara
disponibhizado durante a vigencia da ata de rectstro de pre€os, conforme preceitua o art. 50, § 1°, do
Decreto n° 3356/2019.

12.2. A integra da presente Ata de Reedstro de Pre€o sera publicada na imprensa oficial (art. 6°, XIII,
Lei n° 8.666/93 e altera€6es posteriores).
13. Dos casos omissos:

13.1. Os casos omissos serao resolvidos a luz da Lei n° 10.520/2002, Lei n° 123/2006 e alterac6es

a

posteriores, Decreto Municipal n° 3356/2019, Decreto Municipal n° 3357/2019, e subsidiariamente,
no que couber, as disposi€6es da Lei n° 8.666/93 e suas altera€6es posteriores, e dos principios gerais

de dreito.
14. Do Foro:

14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Pa€o do Lumiar-MA, para dirimir quaisquer ddvidas oriundas
da interpretacao deste contrato com exclusao de qualquer outro, por mais privilealado que seja.
E, pot estarem de acordo com as disposi€6es contidas na preste ata, as partes assinam o presente
instrumento, que foi impresso em 03 (tres) vias de igual teor, na presen€a de duas testemunhas para
que surtam seus legais e juldicos efeitos.
•.................(........)........de..............de..........

a

Orgao

Razao Social

Sr(a)Representante

Sr(a) Representante

Cargo/Fun§ao

Cargo/Funcao

Testemunhas:

Nome:
Nome:
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EDITAL DE LICITACAO
PREGAO ELETR6NIC0 N° 004/2020

ANEX0 Ill - MINUTA D0 CONTRATO
CONTRATo No
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°

a

CONTRAT0 DE PRESTACA0 DE SERVICOS QUE ENTRE
SI CELEBRAM 0 MUNIcfpI0 DE PACO DO LUMIAR-MA,
POR MEI0 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO
LUMIAR E A EMPRESA
For este instrunento particular, as partes abaixo identificadas, acordam e justam fimar o presente
Contrato, nos termos do Decreto Federal 10.024/2019, Decreto Municipal n° 3356/2019, Decreto
Municipal n° 3357/2019, a Lei Complementar n° 123/06, aphcando- se, subsidiariamente, no que
couberam, a Lei Federal n° 8.666/93 e altera¢6es posteriores, demais normas pertinentes a esp6cie,
assim como pelas clfusulas expressas:

CONTRATANTE
Poder executlvo

Orgao
Cnpj

®

Endere€o
Unidade administrativa
Cnpj

Endere§o

E-mail
Representante

Cargo/Funsao
c.I. / Orgaoemissor/Fungao

Prefeitura Municipal de Pa€o do Lumiaf
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CPF no

I

CONTRATADO
Razao Social

CNPJ no

Endere§o

E.mail

®

Representante

Cargo/Funsao
C.I. / Orgao emissor

Cargo/Fungao
CPF no
Clausula primeira -Do objeto:
1.1. 0 presente contrato ten por objeto, por parte da contratada, registro de pre¢os por 12 (doze)

meses pa fa contratagao de empresa especializada em locasao e licen€a de SISTEMA

INTEGRADO

DE

ADMINISTRACA0

0RGAMENTARIA,

FINANCEIRA

E

ORCAMENTO PUBLICO, visando suprir as necessidades das Secretarias Municipais de
Pafo do Lumiar, observando as condi§5es e especifica§6es constantes neste Edital, visando
suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Pa€o do Lumiar, com itens de PARTICIPACAO
EXCLUSIVA com COTA RESERVADA de ate 25°/o pafa Microempresas - ME's, Empresas de

a

:eefu:sn:oP£:::4-8,:[P]?'dsaeL#:ro°:;I:ie::tdaerdn°or:S4;72drovLff.uals -MEI'S> especlahzada no ramo, nos
Clfusula segunda -Da vincula€ao deste instrumento e fundamento legal:

2.1. Este contrato tern como amparo legal a hcitasao na modahdade Pregao Eletr6nico N° _/2020
e rege-se pelas disposi¢6es expressas do Decreto Federal 10.024/2019, Lei n° 123/2006 e alterac6es

posteriores, Decreto Municipal n° 3356/2019, Decreto Municipal n° 3357/2019 e subsidiariamente,
no que couber, as disposi¢6es da Lei n° 8.666/93 e suas altera€6es posteriores, e sujeitando- se aos

preceitos de dreito pdblico e aphcando-se, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos
e as disposi€6es de direito privado. A proposta de pre€os da empresa vencedora passa a integrar este
contrato.

Clfusula terceira -Do valor contratual:
3.1. Pelo objeto ora contratado, a Contratante pagarf a Contratada o valor global de RS (...).
Prefeitura Municipal de Pa€o do Lumiar
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VALORUNITARIO VALORTOTAL(RS)

ITEM

uNIDanE QUANT.

DESCRICAO

(RS)

3.2. Da garantia de execuGao do contrato:

a

3.2.1. Nao sera exialda garantia da execu¢ao do contrato, mas fica reservado a CONTRATANTE, o
dreito de reter do valor devido a CONTRATADA, a importancia monetiria referente ao pagamento
de multas, indeniza€6es e ressarcimentos relativos a qualquer dano causado a administra€ao.
3.3.1.1. Caso a importancia monetfria retida para pagamento de obrigasao nao cumprida ou de multa
aphcada, ap6s o devido processo legal, assegurado o contradit6rio e a ampla defesa, nao seja suflciente

para quita¢ao do d6bito, flca a contratada obrigada a pagar o montante da diferen€a do valor apurado,
no mfximo de 48hs (quarenta e oito horas), a contar da data em que for notificada pela Prefeitura
Municipal de Paco do Lumiar.
Clfusula quarta -Da classifica€ao oreamentfria e financeira dos recursos:
4.1. As despesas decorrentes da presente licita¢ao correrao por conta dos recursos espeofficos

consignados no or¢amento da Prefeitura Municipal de Pa€o do Lumiar- MA, classificada conforme
abaixo especiflcado:

Nota de empenho
Valor global (RS)

Fonte de recurso

a

Orgao

Unidade
Fun§ao
Sub-fungao

Programa
Projeto/atividade
Natureza da despesa

4.2. Em caso de prorroga€ao contratual ou altera¢ao/ inclusao dos respectivos cr6ditos oreamentfrios
e/ ou financeiros, as despesas decorrentes da presente licita€ao correrao por conta dos
Prefeitura Municipal de Pa¢o do Lumiar
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especificos consignados no or€amento vigente, devidamente classiflcadas em termo de aditamento de
contrato.

Clfusula quinta - Da vigencia:
5.1. 0 presente contrato iniciar-se-a na data de sua assinatura e terf vigencia por 12(doze) meses
C1£usula sexta -Da forma de execugao de serviGos, prazo, local dos servi¢os:

6.1. Os serviGos serao executados de acordo com as diretrizes do Termo de Referecia;

a

6.2. Os servi€os deverao ser executados no prazo maximo em Ate
recebimento da ordem de fomecimento.

dias dteis a contar do

6.3. A entrega sera no municipio de Pa€o do Lumiar - MA, nos locais indicados na ordem de
fornecimento, sem 6nus a esta administra¢ao pdblica.

Clausula s6tima -Do pagamento:
7.1. 0 pagamento sera efetuado referente aos servi€os prestados pela contratante, mediante o Termo
de Recebimento Definitivo e apresenta€ao de Nota Fiscal/ Fatura, ap6s a comprova€ao de que a
contratada estf em dia com as obrigas6es relativas a regularidade fiscal e trabalhista, para tanto, a
contratada devera, obrigatoriamente, apresentar no ato do pagamento as referidas certid6es:
7.1.1. Certidao Conjunta Negativa, ou Certidao Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de
Tributos e Contribui€6es Federais e Divida Ativa da Uniao, emitida pela Secretaria da Receita Federal
do Minist6rio da Fazenda, comprovando a regularidade para com a Fazenda Federal.

a

7.1.2. Certidao Negativa de D6bitos, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo
Estado do domicflio ou sede da empresa hcitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda
Estadual.

7.1.3. Certidao Negativa, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Divida Ativa do
Estado, expedida pelo Estado do domicflio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade
para com a Fazenda Estadual.
7.1.4. Certidao Negativa de D6bitos, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa, relativa a atividade
econ6mica, expedida pelo Municipio do domicflio ou sede da empresa licitante, comprovando a
regularidade para com a Fazenda Municipal.

7.1.5. Certidao Negativa, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Divida Ativa do
Municipio, expedida pelo Municipio do domicflio ou sede da empresa licitante, comprovando a
regularidade para com a Fazenda Municipal.
7.1.6. Certidao Negativa de D6bito, expedida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social -INSS,
comprovando a regularidade perante a Seguridade Social.

Prefeitura Municipal de Paso do Lurniar
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7.1.7. Certiflcado de Regularidade de SituaGao do FGTS -CRF, emitido pela Caixa Econ6mica Federal
-CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de SeIvi¢o.
7.1.8. Certidao Negativa de D6bitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de Negativa,
ernitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou Conselho Superior da]ustiGa do Trabalho ou Tribunais
Realonais do Trabalho, comprovando a inexistencia de d6bitos inadimphdos perante a ]ustiea do
Trabalho.

7.2. 0 pagamento sera creditado dretamente na conta bancfria da contratada, abaixo especiflcada, no
prazo nao superior a 30 (trinta) dias, contados da erissao do termo de recebimento deflnitivo e
mediante a apresenta€ao das certid6es enumefadas no item 7.1 deste instrumento.

®

7.2.1. Banco n°: .............

7.2.2. Nome da institui€ao: .............
7.2.3. Agencia: ..............

7.2.4. Conta-corrente: ............

7.3. Nenhum pagamento sera efetuado a contratada caso esta esteja em situa¢ao irregular relativamente
a regularidade fiscal e trabalhista. Portanto, todas as certid6es enumeradas no item 7.1 deste
instrunento deverao estar vflidas para o dia do pagamento. Caso contrario, se quaisquer das certid6es
estiverem com prazo de vahdade expirado, o pagamento nao sera efetivado enquanto a(s) mesma(s)
nao for(em) regularizada(s).

7.4. i vedada expressamente a realiza€ao de cobran€a de forma diversa da estipulada neste Contrato,
em especial a cobran€a bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob pena de aplica€ao
das san€6es previstas neste instrumento e indenizacao pelos danos decorrentes.

a

7.5. A fatura nao aprovada pela Prefeitura Municipal de PaGo do Lumiar- MA sera devolvida a
contratada para as necessfrias corfes6es, com as informag6es que motivaram sua rejei€ao, contandose o prazo para pagamento da data da sua reapresenta€ao.

7.6. Para cada ordem de fornecimento, a contratada devera emitir nota fiscal/fatura correspondente a
mesma.
7.7. Nao haverf distin¢ao entre condi€6es de pagamento para empresas brasileiras e estrangeiras. As
condie6es de pagamentos serao equivalentes.

7.8. A "Certidao Negativa de D6bito, expedida pelo lnstituto Nacional de Seguridade Social -INSS'',
sera substituida "Certidao Conjunta Negativa, ou Ceftidao Conjunta Positiva com efeitos de Negativa,
de Tributos e Contribui€6es Fedefals e Divida Ativa da Uniao", desde que esta tenha sido emitida a

partir de 20 de novembro de 2014, conforme Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014 (Ministedo
da Fazenda).

Clausula oitava -Dos encargos de mora por atraso de pagamento:
Prefeitura Municipal de Pa¢o do Lumiar
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8.1. A contratante nao arcara com os encargos da mora por atraso de pagamento decorrente de
ausencia total ou parcial da documenta€ao hfbil ou pendente de cumprimento de quaisquer clfusulas
constantes da clausula s6tima deste instrumento, por parte da contratada.

Clfusula nona -Da recomposiGao do equhibrio econ6mico-financeiro do contrato:
9.1. Ocorrendo desequilibrio econ6mico-financeiro do contrato, a Administragao poderf restabelecer
a rela€ao pactuada, nos terrnos do art. 65, inciso 11, alinea d, da Lei n° 8.666/93 e altera¢6es posteriores,
mediante comprovacao documental e requerimento expresso da contratada.
Clfusula d6cima -Dos acr6scimos e supress6es:

a

::;Lr.es£6:s°::g::daas :1::n::::::,ad: :tc6eL£::;o n(::n:ees=:ScoC::i::::o;°dnotr;aTo:SinL°c:aLa:risachra:: ::
contrato.

Clfusula d6cima primeira -Da atuahza€ao monetfria em decorrencia de atraso de pagamento:
11.1. 0 nao pagamento da fatura, por culpa exclusiva da contratante, no prazo estabelecido neste
instr`mento, ressalvado o contido no item 7.4 da clausula s6tima, ensejarf a atuahza€ao do respectivo
valor pelo IGP- M - indice Geral de PreGos de Mercado, da Fundasao Getulo Vargas, utilizando-se
a seguinte formula:

VA = VDI / INI X INF onde:
VA = Valor Atuahzado VDI = Valor Inicial

INI = IGP-M/FGV na data inicial INF = IGPM/FGV na data final
Clfusula decima segunda -Do reajustamento de pre€os:

a

12.1. Os pre€os contratados manter-se-ao inalterados pelo periodo de vigencia do presente contrato,
admitida a revisao no caso de desequilfbrio da equa€ao econ6mico-financeira inicial deste instrumento.
12.1.1. Os pre€os contratados que sofrerem revisao nao ultrapassarao aos precos praticados no

mercado, mantendo-se a diferen¢a percentual apurada entre o valor oridnalmente constante da
proposta e aquele vigente no mercado a 6poca da assinatura do contrato.
12.1.2. Serao considerados compativeis com os de mercado os pregos contratados que forem iguais

ou inferiores a media daqueles apurados pelo setor competente da Prefeitura Municipal de Pa€o do

Luriar.
Clausula d6cima terceira -Da altera€ao contratual:
13.1. 0 contrato poderf ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei n° 8.666/93 e altera€6es
posteriores, mediante as devidas justificativas. A referida altera€ao, caso haja, sera realizada atrav6s de
termo de aditamento.
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Clausula d6cima quarta -Da fiscahza€ao:
14.1. A contratante indicara uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscahza€ao da

execuGao deste instrumento de contrato.

14.2. As decis6es e/ou providencias que ultrapassarem a competencia do fiscal do contrato deverao
ser encaminhadas ao Gabinete do Prefeito, em tempo hfbil, para ado€ao das medidas cabiveis.

Clfusula d6cima quinta -Do reconhecimento dos direitos, obriga¢6es e responsabilidades das partes:

a

15.1. Constituem dreitos da contratante, receber o objeto deste contrato nas condic6es aven€adas e
da contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
15.2. Constituem obriga96es e responsabilidade da contratante:
15.2.1. Fiscalizar e acompanhar a execusao deste contrato;

15.2.2. Efetuar o pagamento conforme estipulado na Clausula do Pagamento;
15.2.3. Comunicar a contratada toda e qualquer ocorrencia relacionada com a execucao do contrato.
15.3. Constituem obrigac6es da contratada:
15.3.1. Entregar o(s) produto(s) a(s) sua(s) expensa(s), em dias titeis e no horfrio de expediente;

15.3.2. Fornecer o(s) produto(s), rigorosamente nas especifica€6es, prazos e condi€6es estabelecidas

neste instrumento;
15.3.3. O(s) produto(s) dever£(ao) ser fomecido(s), de acordo com a Ordem de Fofnecimento, durante
o pfazo de vigencia deste contrato;

a

15.3.4. Assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessfrios para o adimplemento das
obrigas6es decorrentes deste contrato;
15.3.5. Nao transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato;
15.3.6. Sujeitar- se a mais ampla fiscaliza¢ao por parte da contratante, prestando todos os
esclarecimentos sohcitados a e atendendo as reclama€6es procedentes, caso ocorram;

15.3.7. Comunicar a contratante os eventuais casos fortuitos ou de for€a maior, dentro do prazo de
02 (dois) dias titeis ap6s a veriflca€ao do fato e apresentar os documentos para a respectiva aprovacao,
em ate 05 (cinco) dias consecutivos, a partir de sua ocorrencia, sob pena de nao serem considerados;
15.3.8. Atender aos encargos trabalhistas, previdencifrios, fiscais e comerciais decorrentes da execusao

do presente contrato;
15.3.9. Manter durante toda a execu¢ao do contrato, em compatibilidade com as obriga¢6es assumidas,
inclusive manter todas as condi¢6es de habihta€ao e quahficacao exieddas na hcitaGao;
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15.3.10. A Contratada responder£, de maneira absoluta e inescusivel, pela perfeita condi€ao do(s)

produto(s) fomecido(s), inclusive sua(s) quantidade(s) e qualidade, competindo-lhe tamb6m, a do(s)
produto(s) que nao aceito(s) pela fiscaliza€ao da Contratante dever£(ao) ser trocado(s);
15.3.11. Sefao de dreta e exclusiva responsabilidade da Contratada qualsquer acidentes que porventura

ocorram na entrega do(s) produto(s) e o uso indevido de patentes e registros; e
15.3.12. Atender, imediatamente, todas as solicita€6es da flscalizacao da Contratante, relativamente a
execu€ao do contrato.
15.4. Constituem responsabhidades da contratada:

a

15.4.1. Todo e qualquer dano que causar i contratante, ou a terceiros, ainda que culposo, praticado

por seus prepostos, empregados ou mandatfrio, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscaliza€ao ou acompanhamento pela contratante;
15.4.2. Toda e qualquer tipo de autua€ao ou a€ao que venha a sofrer em decorrencia do fornecimento
em questao, bern como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que
envolvam eventuais decis6es judiciais, eximindo a contratante de qualquer solidariedade ou
responsabilidade;
15.4.3. Toda e quaisquer multas, indeniza€6es ou despesas impostas a contratante por autoridade
competente, em decorrencia do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na
execucao do contrato, desde que devidas e pagas, as quais serao reembolsadas a contratante, que ficar£,
de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido a contratada, o valor
correspondente.

15.4.4. A contratada autoriza a contratante a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou

prejuizos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe
independentemente de qualquer procedimento judicial, assegurada a pr6via defesa.

A

forem

devidos,

15.4.5. 0 valor a ser ressarcido a contratante nos casos de prejuizos em que a contratada for
responsabilizada sera apurado utilizando-se o indice IGP-M - indice Geral de Pre€os de Mercado, da
Fundacao Getiiho Vargas, obtido no periodo compreendido entre a data da ocofrencia do fato que

deu causa ao prejufzo e a data do efetivo ressarcimento a contratante, utilizando-se a seguinte formula:

VA = VDI / INI X INF onde:
VA = Valor Atualizado VDI = Valor Inicial

INI = IGP-M/FGV do mes em que ocorreu o prejuizo (indice inicial) INF = IGP-M/FGV do mes
do ressarcimento (indice final)

15.5. A contratada reconhece os dreitos da contratante em aplicar as penahdades previstas em lei no

-

caso rescisao administrativa deste contrato decorrente de inexecu€ao total ou parcial do mesmo.
Clausula d6cima sexta -Da rescisao do contrato:
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16.1. A rescisao do contrato terf lugar de pleno direito, a crit6rio da contratante, independentemente
de interposi€ao judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei n° 8.666/93
e suas altera€6es posteriores nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da referida lei.

Clfusula d6cima s6tima -Das penalidades:
17.1. Pelo nao cumprirnento das obriga¢6es assumidas, garantida a pr6via defesa em processo regular,
a empresa fomecedora ficarf sujeito as seguintes penahdades, sem prejuizo das demais comina€6es
apliciveis:
17.1.1. Advertencia;

a

17.1.2. Multa;

17.1.3. Suspensao temporiria para licitar e contratar com a contratante;
17.1.4. Declara€ao de inidoneidade.

17.2. A penahdade de advertencia sera aphcada em caso de faltas ou descumprimento de clfusulas

contratuais que nao causem prejuizo a contratante e sera publicada na imprensa oficial.
17.3. A contratada sujeitar-se-i a multa de 0,30/o (tres d6cimos por cento) sobre o valor da respectiva

fatura, por dia de atraso, cobrada em dobro a partir do 31° (trig6simo primeiro) dia de atraso,
considerado o prazo estabelecido para meta/ execu€ao deste contrato.
17.4. No caso de atraso na meta/ execu¢ao deste contrato pot mais de 30 (trinta) dias, poderf a
contratante, a partir do 31° (trig6simo primeiro) dia, a seu exclusivo crit6rio, rescindir o contrato,

podendo, inclusive, aphcar penalidade de impedimento da contratada em participar de licitas6es
ptibhcas realizadas pela contratante por urn pfazo de ate 05 (cinco) anos.
17.5. As multas previstas nos incisos do tern 17.1 desta clfusula sao aphciveis simultaneamente ao

n

desconto objeto do item 15.4.3 da clfusula d6cima quinta, sem prejulzo, ainda, de outras comina€6es

previstas neste instrumento.
17.6. A multa sera descontada do valor da fatura, cobrada diretamente da contratada ou ainda
judicialmente.

17.7. A penalidade de suspensao temporaria para licitar e contratar com a contratante, pelo prazo de
05 (cinco) anos, sera publicada na imprensa oficial e poderf ser aplicada mos seguintes casos mesmo
que desses fatos nao resultem prejuizos a contratante:
17.7.1. Reincidencia em descumprimento de prazo contratual;

17.7.2. Descumprimento total ou parcial de obrigacao contratual;
17.7.3. Rescisao do contrato.

17.8. A penalidade de declafacao de inidoneidade podera set proposta se a contratada:
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17.8.1. Descumprir ou cumprir parcialmente obriga€ao contratual, desde que desses fatos resultem
prejuizos a contratante;

17.8.2. Softer condenagao deflnitiva pof prftica de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos,
ou deixar de cumprir suas obriga€6es fiscais ou parafiscals;
17.8.3. Tiver praticado atos hicitos visando frustrar os objetivos da licita€ao.
17.9. As san¢6es previstas nos itens 17.1.1,17.1.3 e 17.1.4, poderao ser aphcadas juntamente com a

do 17.1.2 deste instrumento.

17.10. As penalidades de suspensao temporfria e de declaracao de inidoneidade, aplicadas pela

A

contratante, ap6s a instru¢ao do pertinente processo no qual flca assegurada a ampla defesa da
contratada, serao publicadas na imprensa oficial.
17.11. A penalidade de declara€ao de inidoneidade, implica na impossibihdade da contratada de se
relacionar com a contratante.
17.12. A falta do(s) produto(s) a ser(em) fomecido(s) para execu€ao deste contrato, nao poderf ser

alegada como motivo de forGa maior para o atraso, mf execu¢ao ou inexecu€ao do fornecimento
objeto deste contrato e nao a exirnirf das penahdades a que estf sujeita pelo nao cumprimento dos
prazos e demais condi€6es estabelecidas.

Clfusula d6cima oitava -Dos ilicitos penais:
18.1. As infrae6es penais tipificadas na Lei n° 8.666/93 e suas altera€6es posteriores serao objeto de

processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuizo das demais comina¢6es apliciveis.

Cliusula d6cima nona -Da troca eventual de documentos:
19.1. A troca eventual de documentos entre a contratante e a contratada, sera realizada atrav6s de

a

protocolo.

19.1.1. Nenhuma outra forma sera considerada como prova de entrega de documentos.
Clausula vig6sima -Dos casos omissos:
20.1. Os casos orissos serao resolvidos a luz da Lei n° 10.520/2002, Lei n° 123/2006 e altera¢6es

posteriofes, Decreto Municipal n° 3356/2019, Decreto Municipal n° 3357/2019, e subsidiariamente,
no que couber, as disposi¢6es da Lei n° 8.666/93 e suas alterae6es posteriores, e dos princfpios gerals

de dreito.
Clausula vig6sima primeira -Da publicacao resumida deste instrumento
21.1. Em conformidade com o artigo 61, parfgrafo inco, da Lei n° 8.666/93 e altera€6es posteriores,
a publicasao resumida deste instrumento de contrato e seus aditamentos (se houver), sera efetuada na
imprensa oficial (art. 60, XIII, Lei n° 8.666/93 e altera€6es posteriores), ate o 5° (quinto) dia tidi do
mss seguinte ao de sua assinatura.
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Clfusula vig6sima segunda -Do Foro:
22.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Pa€o do Lumiar-MA, pafa dirimir quaisquef ddvidas oriundas
da interpretacao deste contrato com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as disposi¢6es contidas na preste ata, as partes assmam o presente
instrumento, que foi impresso em 03 (tres) vias de igual teor, na presen¢a de duas testemunhas para
que surtam seus legais e juridicos efeitos.

a

..................(........)........de..............de..........

Orgao

Razao Social

Sr(a)Representante

Sr(a) Representante

Cargo/Fun§ao

Cargo/Funcao

Testemunhas:

Nome:
Nome:

a
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`

EDITAL DE LICITACAO

PREGAO ELETRONICO N° 004/2o2o

ANEXO IV
DECIARACAO DE PLENO ATENDIMENT0 AOS REQUISITOS DA HABILITACAO

a

por interm6dio de seu

(none da empresa), inscrita no CNP] sob n°
representante legal, o(a) Sr(a)

portador(a) do RG n°

e do CPF no

interessada em pafticipar do processo licitat6rio do Pregao Eletr6nico acima citado, DECIARA para
efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do artigo 4° da Lei Federal n° 10.520, de 17 de

julho de 2002, sob as penahdades cabiveis, que cumprirf plenamente os requisitos de habhitacao
exialdos neste edital.

(local e data)

(Identiflcagao e assinatura do representante legal da empresa proponente)

(EM PAPEL TIMBRAD0 DA PROPONENTE)

A
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EDITAL DE LICITACAO
PREGAO ELETR6NICO N° o04/2o2o

ANEX0 V
MODELO DE DECLARACA0 DE INEXISTENCIA DE EMPREGADO
MENORIDADE N0 QUADRO DE EMPREGADOS DA EMPRESA

A

Declaro que nao possuimos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos,
salvo na condi€ao de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos, em observancia a Lei Federal n° 9.854,
de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal n° 8666/93.

(Local e Data)

(Identiflcagao e assinatura do representante legal da empresa proponente)
Observasao: Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes devera
declarar essa condi§ao.

a

(EM PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)
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EDITAL DE LICITACAO
PREGAO ELETR6NIC0 N° 004/2o2o

ANEXO VI
MODELO DE DECLARAGA0 DE IDONEIDADE E DE FATO SUPERVINIENTE
IMPEDITIV0 DE HABILITACAO

A

Declaramos para os fins de direito, que na hcita¢ao PREGAO ELETRONICO N°
XX/2020, instaurado pelo Municfpio de Pa€o do Lurniar - MA, nao fomos declarados inid6neos para
hcitar ou contratar com o Poder Pdblico, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que ate a
presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilita€ao e eventual contrataeao, e que
estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores.

Pot ser expressao da verdade, firmamos o presente.

(local e data)

(Identifica§ao e assinatura do representante legal da empresa proponente)

a

(EM PAPEL TIMBRAD0 DA PROPONENTE)
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EDITAL DE LICITACA0
PREGAO ELETR6NIC0 N.0 004/2020

ANEX0 VII

a

MODEL0 DE DECIARAGA0 DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUEN0
PORTE

Q`Tome da Empfesa), CNP]/MF N°

sediada

a]ndefego

Completo).Declaro(amos) para todos os fins de direito, especificamente para participa€ao de hcita€ao

na modahdade de pregao eletr6nico, que estou(amos) sob o realme de microempresa ou empresa de
pequeno porte, para efe,ito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada
pela Lei complementar 147/2014.

a

(Local e Data)

(Identiflcasao e assinatura do representante legal da empresa proponente)

(EM PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)
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EDITAL DE LICITACAO

PREGAO ELETR6NIC0 N.° 0o4/2o2o

ANEX0 VIII
MODEL0 DE DECIARACA0 DE ELABORACA0 INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PREGAO ELETRON|Co N°

a
aDENTIFlcACAO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LlclTANTE), COMO
REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITuiDO DE (IDENTIFICACAO COMPLETA
DA LICITANTE), PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITACAO: PREGAO
ELETR6NICO N°
/2020, DECIARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL 0
ART. 299 DO CODIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:
A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGAO ELETR6NICO N°
/2020, FOI EIABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE @ELO
LICITANTE), E 0 CONTEUDO DA PROPOSTA NAO FOI, NO TODO OU EM PARTE,
DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE

QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGAO
ELETRONICo No
/2020, POR QUALQUER MEIO OU FOR QUALQUER
PESSOA;

a

8) A INTENCAO DE APRESENTAR A PROPOSTA EIABORADA PARA PARTICIPAR DO
PREGAO ELETR6NICo No
/2020 NAO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU
RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO
^
PREGAO ELETRONICO N°
/2020, POR QUALQUER MEIO OU POR
QUALQUER PESSOA;
C) QUE NAO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR
NA DECISAO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO
PREGAO ELETRONICO N°
/2020 QUANTO A PARTICIPAR OU NAO DA
REFERIDA LICITACAO;

D) QUE 0 CONTEUDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO
PREGAO ELETR6NICo N°
/2020 NAO SERA, NO TODO OU EM PARTE,
DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER
OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGAO ELETR6NICO N°
/2020 ANTES DA AD]UDICACAO DO OB]ETO DA REFERIDA LICITACAO;
Prefeitura Municipal de Pa€o do Lumiar
CNpj n° 06.003.636/0001-73
Rodovia MA 201, Centro Aclministrativo Tambad, n° 15, Vila Nazaf6, Cep. n° 65.130-000, Pa€o do Lumiar, Maranhao,
Home Page: www.pacodolumiar.rna.gov.br
P5gina 69 de 71

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO D0 LUMIAR

E) QUE 0 CONTEUDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO
PREGAO ELETR6NICo N°
/2020 NAO FOI, NO TODO OU EM PARTE,
DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE
/ UF, ANTES DA
QUALQUER INTEGRANTE DO MUNIcipIO DE
ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

F) QUE ESTA PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSAO DESTA
DECIARACAO E QUE DETfiM PLENOS PODERES E INFORMACC)ES PARA FIRMA-IA.
(Local e Data)

r\

(Identificagao e a§sinatura do fepresentante legal da empresa proponente)

(EM PAPEL TIMBRAD0 DA PROPONENTE)

a
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EDITAL DE LICITAGAO
PREGAO ELETR6NICO N° 004/2020

ANEXO IX
DECIARACAO DA FABRICANTE D0 SISTEMA

a

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR - MA

A

inscrita

empresa

no

CNP]

por interm6dio de seu representante legal o
xxxxxxxxxxxxxxxx, portador da carteira de identidade n° xxxxxxxxxx e do CPF n° xxxxxxxxxxx,
informa que 6 proprietfria e desenvolvedora dos softwares xxxxxxxxxxxxxxxxxx, ofertados pela
Empresa Proponente xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNP] n° xxxxxxxxxxxxxxx.

Infofmamos ainda que, que nosso produto atende aos requisitos do edital.

E por ser verdade, assina a presente declara€ao sob as penas da lei.

a

(Local e Data)

(Identiflca§ao e assinatura do representante legal da empresa proponente)

(EM PAPEL TIMBRAD0 DA PROPONENTE)
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