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OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO COMPOSTA DE SOFTWARE E
EQUIPAMENTOS PARA GESTÃO ELETRÔMCA DE DOCUMENTOS,

POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA

QUALIFICADA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 419.40912022

ADESÃO PREGÃO PRESENCTAL NO O4l202I, ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS N" 04|202UCPL

DATA DE INÍCIO: 0l de agosto de2022.

Prefeito Municipal

Rr,â Sío José, No 479, C€ntro - CEP: 6566t{00 - CNPJ: 0l .6 12.3 3 8m001{7
Fmc,/far: (99) 3553. 109úr/10 l9
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OÍicio n" 122/2022 - GAB

Sucupira do Riachão - Ma, Ol de agosto de 2O22.

A
Vossa Excelência
O Sr. Elias Rodrigues Lima
Assessor Executivo e Ordenador de Despesa
Secretaria Municipal de Administraçáo e finanças
ORGAO GERENCIADOR
Presidente Dutra - Ma

Ao cumprimentá-Io, venho através do presente solicitar permissáo para
que este Município possa adquirir na condiçâo de ucarona" a ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS No O4l2O2t, PREGÃO PRESENCIAL SRp N. O4/2O2r-pM,'pD/MA,
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 2O2lO7t4-OOtl2O2t-PMpD/MrA, conforme
extrato de publicaçáo no Diário Olicial do Estado do Maranháo - DOE, Fubücação
de Terceiros, do dia 24 de setembro de 2021, pâgqna 08, que tem por objeto

DE PREçOS PARA EUTURA E E\TENTUAL COTSTRATAçÃO Dr
ESPECTÂLrZár,A IfA LOCAçÃO DE

iE

DOS EQITIPAUEIITOS, visando
atender as necessidades das secretarias Municipais do municÍpio de Sucupira do
Riacháo - Ma, Interessada em aderir a itens da referida ata de registro de preços,
conforme quantitativos Anexo I.

No caso de Permissáo, solicito que seja enviado com os respectivos: oflclo de
autorlzaçâo, edltal, côpla de ate de reglrtro de preçot, e publlcaçõer dos ator.

No ensejo rlenovamos nossos votos de elevada estima e distinta consideraçáo.

Rodrigues de
Prefeito Municipal

o

o

u

D

Rü. Sõo José, No 479, Ccítro - CEP: 656ó8400 - CNPJ: 0l 5l2.33a0m I ó7
Fone/fax (99) 3553-1098/10 l9

E-n !il: prrÊltr]lttIrpl]ldLorll.hro@Bú com
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TOTAL

I

Serviços gestáo digitâI de documentos, através
de depuraçáo de dados, drgjtelizaçeo, controle
de qualidade, indexação, importação,
armazenamento de imagens digitalizadas,
âcondicionâmento e organização de
documentos Íisicos, bem como o fomecimento
de uma soluçáo completa de GED
(Gerenciamento Eletrônico de Documentos),
customizaçáo de sistema de gerenciamento de
documentos pertencentes ao âcervo
documental.

Estação 3 t2 RS
5.990,00

RS
215.640,00

2 Máo de obra qualificada para operacionalização
dos equipamentos

Máo de
Obra 1 t2 Rs

3.290,00
R$

39.480,00

VALOR TOTAL RS
9.2AO.OO

RS
255.t20,OO

,,
Walterlins Rodrigues de

Prefeito Municipal

Rur Slo José, N" 47q Cãrtro - CEP: 6566&m - CNPJ: 0 | .612.338{m167
Fone/fÂx: (99) 3553-1098/1019

E{üril: pttê1tu.atErplrrdorir.lEo@ltr.üc{m



18n 202209:33 GmâiI- SOLICIIAÇÁO FARA ADEsÃo A ATA DE REGISTRo DE PREÇos No (N/202í, PREGÃo PRESENCIAL SRP N.0...

JYI Gmait CPL Sucupira do Riachão <cplpmsr@gmail.com>

SO-LICITAçÃO PARA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREçOS NO O4l202í,pREGÃo pRESENcTAL sRp No o4l202í-ÉúÉbr,r+ pRocEsso ADMrNrsrRATrvo
No 2021 07 1 1{/01 I 2021 -P MP D/IríA

CPL Sucupira do S.ctão <cppmsr@gmail.com>
Para: licihcao@presidentedutra rna.gõu-br

A
Vossa Excelência
O Sr. Elias Rodrigues Lima
Assessor Executivo e Ordenador de Despesa
lgcleJaria Municipal de Administraçâo é Íinanças
ORGAO GERENCIADOR
Presidente Dutra - Ma

2 mensagens

7 de agosto de 2022 às 12:50

Ao cumprimentá-ro, venho através do presente solicitar permissão
pg1 qrr" este Município possa adquirir na condiçáo de 'carona" a ere op
§PglSIIg D_q _PBEÇOS N O4/2O21, pREcÃO pRÉsENCtAL SRp No O4l2o2t_
PMPD/MA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 2O2LO7L4.OO7 /2O2I.PMPD/MA,
go1lrme e*!r{o de publicaçâo no Diário oficial do Estado do Maranhão - DoE,
Publiclçêo de Terceiros, do üa 24 de setembro de 2021, página og, que tem por
objeto REorSítBo Dl tBrço§ ?,anA FUTT R^ E urDmrrAL-corrúrrteçÃo bp
EUPRESA EBpECTÂrrzADA IrA LOCAçÃO IrE ESfAÇÂO COUROSCÂ DE
SoFTPARE E EQTnPAUENTO§ PAR.A GESTÃO' Er,ErRôNrCA DE
IX)CIIUEITIIÍ)§, PIOR DEUAIYDA, COM F,OnI|ECITEITIÍ, DE UÂO DE OBRÂ
QÜALIFICAI'A PARA OPERACIOI§ÁLIZAçÃO DOS EQIIIPA}IEIYIO§, üSANdO
atender as necrssidadcs das secretarias Municipais do município de sucupira do
Riachào - Ma, Interessada em aderir a itens da referida ata de registro de preços,
conforme quanütaüvos Anexo I.

No caso de Permissáo, solicito que seja enviado oom os respectivos: oficlo dc
eutorl:egrlo, cütd, có,p|. d. rtt dc rcllrtro dc plrçoe, c publiceçõcr doe rtor.

No ensejo renovamos nossos votos de elevada esüma e distinta consideraçâo.

Walterlins Rodrigues de Azcvedo
Prefeito Municipal

- ANEXO OFiCIO DE SOLICITACÃO CON4 OS OUANTITATIVOS SOLICITADOS PARA
,\ nÍ_:c. 

^ 
r-

fl GElo iln Z2-2022 cAB.pdí
490K

licitacao@p?€Éldênt dutra.mr.gov.br <licitacao@presidentedutra.ma.gov.br>
Para: CPL Sucupira do Riachão <cplpmsr@gmail.com>

17 de agosto de 2W. *s 'l.4:19

http$r/ni .googb.omfirtlltu/o/?Ík oÊf99ía754úct .5ptô6a!rcà.![aprmo d.hÍÊrd.!r63Ârt8ltSo?!7572650ú2o7adftpl.msg.s?6ÍrAr6o7o2o.. 112
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4 afiêros

Gmail' sollcÍÍAÇÃo PARA ADÊsÃo A ATA DE REctsrRo DE pRÊÇos N. 04/202í, pRÉGÃo pRESENctAL sRp N.0...

fl ATA DE REGISÍRO DE PREços.pdÍ
2574K

tr EDÍTAL E AVlSO.pdÍ
í 6693K

tr 1849K

ü 325K

httos://mail,qooqle.coÍÍmaiUu/0/?ik=Ob891475&üew--ot&search=all&oermthid=thread-a%34ú8536787572E506207&simd=mso-a%3AÍ88702O..- 2lr2
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

CNPJ: 06.138.356/0001-08

PROCESSO ÂDMINISTR.{TIVO No: (D(E2U22lü)l - CpUpMpt)
LIBERAÇÂO DA ADESÂO A ATA REGISTRO DE PREÇOS NO: í)52022

TERMO DE LIBERAÇÃO ADMTNISTRATryA

Atendendo à solicitaçâo realizula pela Prefeitura tvlunicipal de Sucupira do
Itiachao/!\'lA. peninente ao Sistema de Registro de Preços gerenciado pela Secreraria N,lunicipal tte
Adnrinistraçào de Presidcntc Dutra/N4 A, requerendo Adesão a Ata de Registro tle preços n., 0.lD02l
crlio objeto ve'sa a@rca da do Regisrro de preços para eventual coN'l-RArAÇÂo DII EMpRESÂ
ESPECIAT.IZÂDA N^ LOC^ÇÀO Oe ESrAÇÃO COMPOSTA DE SOF-].WARE bl

EQU|PAMI;NTOS PARA (;l-.S1'ÃO EI,ETRÔNICA DE DOCI_TMENT.OS. pOR ESTAÇÀO. ('Or\4

FORNECIMENI'O DE MÀO DI] Ot]RÂ QUALIFICADA PARA OPERACIONAI.,IZAÇÀO fi)S
tlQtllPAMFNros. DEclDo DEFERIR A LIBERAÇÂO do uso da rnensionada ARp, estunrlo
indicado o preço registrado a favor da empresa relacionada. conro tarnbóm os respectivos itens liberado
na própria Ata de Registro. conl'onnc planilha adiantc:

DES('RIÇÃOI'TEM PERiODO/
MES

Q',r'D VALOR
Mf,NSAL

RS

03 5.990,00

VALOR
't'oT.{L

ANUAL
(12 mescs)

R$

2tí6{0.00

Serviços gestào digital de

docurnenlos, através

dqruraçào de dados.

prepamçào. digitalização.

controle de qualidadc.

indexaçào. importação.

amlazenanrento de imagens

digitalizarlus.

acondicionarnento e

organizaçào rle docunlentos

fisicos. bem como o

Í'omecimento de uma

sohrçào conrplelâ de (iEt)
((icrenciamento EletÍônicô

dc Docurnentos).
customizaçào de sistema de

gerenciamento de

docurnentos perlencentes

ao Acerlo docurnental.

f,staçlo t2

uN
D

i



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUÍRA

CNPJ: 06.138.366/0001-08

Mâo de

qualiíicada

opcracionalizaçào

equipalnentos.

obra

paÍa

dos

Milo de

obra
t2

2 3.290,00 39.{m,00

A especilicaçfur cornpleta do(s) itenr(ins) lilrcrado(s) cncontra-se descrita na Âta
de Registro de Pre;os n'04/2021. devidamente puhlicada no Dirírrio Oficial do Município,_iá constanre
nesle processo adnrinistrativo.

Destaüo que a contÍataçÀo poÍ rneio desta autorização requeÍ expressa anuência do
detentor da Ata. lnÍbrma-sc quc há saldo disponivcl para csta adesào e que a tnesma nào trará qualquer
prejuizo prua a contrat sào origi[al.

Por nteio desta liberação. autorizo o uso da referida Ata de Registro de Pre,ços de
acordo com os valores acitna indicados c quantitativos solicitados. [,ara cornp,or o processo de adesilo.

encaminhe-s€ ao órgâo requisitante. juntalnenle a esta liberaçâo, cópias da ARP devidamente assinad:r
cópia do edital c Tenno de Refcrência originários e dos contprovantes de publicaçào.

trll

A, de 2O22.

N,LIAS
Asscssor Executivo e de Despesas

E,S LIMA

l
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

CN PJ : 06. 138.366/0001-08

AVISO DE LICITAÇÃO

PRECÃO ELETRÔNICO SRP N" O4/202I

AVISO DE REPUBLICAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. 04/2ozt. A pre,eoeira oÍlciat <to
Município de Presidente Dutra - MA. comunica aos interessados cm participar da licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCI AL 04/20?1, que rem por objeto registro dc preços para
futura e eventual contratação de empresa especializada na locação de estaçâo composta de
sollware e equipamentos para gestão eletrônica de documentos. por demanda.com
fornecimcnto de mão de obra qualiticada para operacionalização dos equipamentos. que a
scssâo de abertura do referido certame será no dia 19108/2021 às l4:30 horas. Os interessados
poderâo obter infonnações e/ou edital devidamcntc atualizado e scus ancxos. arravés do sitc
tvtrr.r'.presidcntc dutra.ma.gov.br e site SACOP l'CEiMA. Maiores lnformações E-mail:
licitacao@presidentedutra.ma.gov.br. Presidente Dutra/MA 06 de Agosto de 2021. Paula
[:ernanda Jansen da Silva - Pregoeira

Presidcnte Dutra - MA. Em 06 de agosto de 2021

Paula F rda Jansen da Silva
ira Municipal.

Centro Administrativo Ciro Evangelista
Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidente Dutra/MA. CEP: 65760 - OO0

Site: httos://presidentedutra. ma.sov.brl

i
U

:1



AVISO DE t.ICrtÀÇÃO. PREGÃO pRESErrCrÂL SRp rf 27rUI2r.
O MunicÍpio de Paraibaoo - Estado do Maranhão, por intcrmcdio da
Secretaria Municipal dc Adminisração, roma público, que pÍomove-
ra licita$o na modalidade Pregão hesencial para Registro dc Prcços.
OBJETO: Rcgisro dc Preços para a Conrrataçâo dc Empresa para
realização de exames de imagcm nos pacicntcs atcnüdos pcla Rcde
Municipal de Saúde, com fomecimcoto de todos os m8teriris, equi-
paÍÍrcntos e mâo de obra necesúrios, para atcnder as nccessidades do
Municipio de Paraibano -MA. l'ocd e Drtr do Crcdcoclrrncntq
dr Entregr doc Envelopo e dr R.cdlzrçIo do Prtglo: O creden-
ciâmento e o recôimento dos envelopes de propostas de prcços e

dc habilitaçâo serâo no dia 23 de rgosto de 2021,a partir das l5:lX)
horr. tsdltrl: O prescntc cdital cstará à disDosiÉo dos intere-ssados

nos scguintcs locais: Porul da Transparência do municipio: http:l/pa-
raibano.ma gov.brl, site do TCE/L,ÍA: www.tcc.rla.gov.-hr/sacop, po-

dcrá scr solicitado através do e-mail: cplgamibaoo.mraúao@Crnail.
com. bcrn como scr retirado lrssoalmcntc no Sctor dc LicitaçÀo. lo-
calizado na Pça. Guilhcrmino Brito n'284 - Centro. Paraibaoo-MA.
Paraibano MÀ 05 dc agosto dc 2021. Scbastiào Amaury Carnciro
Pereira-Secrelário Municipal de Adminirtraçào.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA

pRocEsso ADMIMSTRÂfl VO N." 30 I 0.2607. I 50,202 L INEXIGI-
BILIDADE }sOOz2O2t. EXTRrôTO DE RATIFICAÇÃO. OB'ETO:
Àquisição de Livros Diúá,ticos c Prrojeos Pedagôgicos' pam o arcndi-

mento da lhcfeis.rrâ Mmicipal dc Pastos BorcrTvíA. AMPARO LEGAL:
Inciso I. út. 25 da lei no. E.66&93. PRAZO DE VIGÊNCLA: sâ aé
3lll?J2\2l, contados a partir da assinatura do contrato. DOT^ÇÃO
oRÇruunnÁRlA: 12 361 00fi ro49 MÂNUT E FUNC ENSINO
I'LJNDAMENTAL - FUNDEB 4{P/. -3.3.90.32 MATERI.AI- BtM OU

SERVIÇO PAR^ DI§TRIBUIÇÃO CRÂruIrA. R^TIFICO a inexigi-
büdadc dc Licitação rcspaldsda no Inciso I. aÍl. 25 da lei n". t.6óó/93,
AUTORIZO. nos tenmos ô pareco lrridico. a cmtrataÉo direa por

iÍlcxigbilidade de ücitaçâo, & ójero acima especificarlo aom I cmpÍe-

so PILÂRES NSABER L[DA., CNPJ 23.fi7.7571ffi143, no valq
global dc RS998.489,00 (novecentos e noventâ e oito mil quatroccnos e

oirmu e nove rcais), 04 dê egp§o & 2021. Claudiana Cárnara Guims'
ràcs Coeta Secretaria Municipel de Educação.

PR.EFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE
DUTRA - MA

AVISO DE REPUBLICAÇÃO. PREGÀO PRESENCLAL MIzOzI.A
Pregocira ofrciel do Mrmiclpio de Prqsidente Dura - IÚÂ, comunica

aosloteressados em participar da licil,açâo na modalidadc PR-LGÃO

PRESENCIAL 0!,l202l, que tcm por objco rcgistro dc prcços para

futura c cvcnrual conmtação dc empresa cspccializada na locação dc

estaçâo composts de software e equipamcntos para gestão eletrônica

dc documenos. por demanda,com fornecimento de mão de obra gua'

lificada para operacionalização dos cquipamentos. quc a sessâo de

abeÍnrÍa do referido ccÍÍârrc scrá no dia lgl0t202l às 14:30 horas.

Os interessados poderào obtcr informações e/ou edital tlevidanrente

atuâlizado e seus anexos, abav&; do site www.Dresidcntc dutra'ma.

gov.br c sitc SACOP TCEMA. Maiores Infonnaçõcs E.mail: licita-
cao@presidcntedutra.ma.gov.br, Presidentc Dutra,/MA 0ó de Agosto

de 202 I . Paula Fernanda Jansen da Silva - Pregoeira.

AVISO DE PUBLICAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO WI}O2I. A
Pregoeira oôcial do Municipio de Presidente Dutra - MÂ. comunica
aos intcretsados em pâíicipâr da licitação na modsli&dc PREGÃO
ELETRÔMCO O9t2O2l, que tem por objeto registro de preços para

futura e cvcnturl contrataçÀo de cmprc'sa cspecializad,a par,a fomcci'
rnento de matcrial odontológico c cquipamcnto médico-odontológico
que scrão utilizados nos pÍogramEs dc Saúdc Bucal vinculados a Sê'

crctaria Municipal dc Saúdc do Municipio dc Prcsidentc Dutra/MA,
que a sessão de abcmrra do referido cenâme scrá no dio 2O/0A2O2I

SEGUNDA . FEIRA, 09 - AGOSTO .2021 D.O. PUBLTCAÇÔES DE

às I4:30 horas no ponal w*rv.compraspresidentedurra.conr.br.Os in-
tercssados poderâo obter intbrmaçôes c/ou cdital devidaminre arud -'

lizado e scus anexos, atravês do sire nrryc_ogrgr_asp-r-eridçnldnr6--
com.br c sitc SACOP TCE4\44. Maiores lnformaçoes E-mail: liciu-
cao@prcsidcntcduua.ma.gov.br, Prcsidcnrc Durra/MA 06 dc Agosro
de 2021. Pau.la Fernanrla Jansen da Silva - Pregocira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE
SARNEY - MA

AVI§O DE LICITAçÃO TOMAI}A DE PREçO§ N.'OóAO2I A
Prcfeitura Municipal dc Prcsidente Samey-MÂ, toma públíco para

coúecimento dos intcrcssados quc rcalizará licita$o na modalida-
dc Tomada dc Preços n.o 06/2021, objaivando a c()nüala$o dc em-
presa cspocializada para scrviços dc comtuçào c Ícfoínâs dc midades
bósicas de saidc do nnmicípio dc Pr,esidote Srney - MA., cqlforme
Anexo I do edital, no dia 25.O8/2021 às l0:@ horas. O Edital podc ser

comultado m Comissào Permanentc de LicitaÉo, Av. Abino Mocin.
03 - Ccntro - PÍ€sidcntc Samcy-MÂ, cÍn dias útcis dc 7 a 6'fcira, nos

horários rl"s Ot:ffi rÀs l2:00h ur podcni scr ótido aravés do sirc hrps/i
wwwó.tce.ma.gov.br/sacoly'muralsitdmural-arl e hth;lptojdmlcat:
nqr.mr,govbr/transoarcncia'licitacocs. Informaçôes pelo e-mail: cpl.
sarney(0hotmail.com. hesidente Samey. 03 de agosto <te 2021. An-
dré Lols Barror Chrgas Presidente da Comissâo dc Licitação.

PREFEITURA T}TUNICIPAL DE PINHEIRO. TUA

A\IISO I'E ADESÃO ÀATA DE REGISTRO DE PR"EÇOS. PRE.
f l..lTURÂ MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA, atravcs da Sccrclaria
dc Assistência e Deservolvimento Social vem divulgar sua intcnção
de adcrir, como CARONA, ao Registro de Prcços, nos lcrmos da lri
Fcderal 8.óóó193, Lei Federal n.10520/2002. cJc o Decreto Federal

n.7.89212013, confomc espccifrcaçôcs abaixo: - kegão he-sencial

n'. 009/2020. prooesso t" . V2012020, - Ata de Registo dc Preços no.

006/2020: - Vigência da Ata:2ü10D020 a 28/10/2021: - Órgão Ge-

rcnciador: Prefeitura Municipal de Palmeirândia - MA: - Empresa

Bcncficiária: L P SOARES CARVALHO (07.376.36t/0001-06). - Es-

pccificaçâo do Objcto Rcgisrado: "Rcaistro dc Preços pera furura

c cvcntuat prcstaçào de serviços gúfrcos com disponibilizoção de

matcrial, dc intcrcssc das divcrsas sccruarias municipais de Palmci-

rândia-MÂ". - Quantidadc da Adesâo: ltcrt 21, 3 l. 33' 34' 35' 3ó.

42. 43. 4.46. 54. 56, 58, ó2. ó3, 295, 296, 297, 29E. 299. 300. 30 l.
302. 303. 304. 305. 306. 307, 308, 310, 3ll, 312. 313, 314, 315. 316'

3 l 7, 3 I 8, 3 l e. 320, 32t, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328. 329. 3 10'

33 l, 332, 333 c 3,r0. v LOR GI,OBÀÍ,: RS 295.827'22 (duzentos

c novcnta e cinco mil. oitocentos e vinte e scte reais e ünte e dois

ccntsvos), I)csurtc, HOMOLOGA o proccdimcnto de "Camna" ncs-

te ato regisrado conformc justiôcativas demonstradas em PÍoces§o
administrativo n.2.O8512O2I-PMP. Piúeiro - MÂ. 20 de julbo de

2021. Milton Anselmo Cruz Sá - Ordcnador dc Dcspesa por Ato dc

Dclegação do Decreto Municipal 00A2021 De 04.0I .2021 publicado

no Átrio da Prefeitura Municipal tlc Pinhciro/TvlA.

HOMoLOGAÇÃO - REFERENTE: Processo n". 1.859/2021' OB-
JETO: "Regisro dc Preços do tipo manor pÍcço, Para frrtura e even-

tual aquisiçâo de cquipamcntos dc i.nformática. elenodomésticos

e mobília para atendcr a dsmanda da Sec-retaria de Administração.
Plmcjrmcnto c Finurçor do mtrniclpio dc Pinhcinr - MÀ". Flomo-

logo o procedimento licitarório na modalidadc Prcgão Prcscncial n.o

O r ozoi t -Snp. em favor das cmpresas: ÂDEQUA MÔVEIS EIRELI;
CNPJ n" 2?.790.405/0001-27; Endcrcço: RUA OLHO D'ÁGUA N"

09; QUADRA 03 - LOTE JARDIM TRoPICAL; BAIRRo ARA-

ÇAGY: RAPOSA - MA; CEP: ó5.138-00O; ltcns Vsncidos: 29' 30.

32, 33 e 34; Valor Global dos ltens Vencidos: RS 45. I t0'00 (quarenta

e cinco mil cerrto e oilenta reais). TRtr{ SOARES EIRELI: CNPJ no

34.471.290/0001-73; Endeteço: RUA PROJETÀD^ E N" ll. S^L^
A, ENSEAD^' PINHEIRO - MA: CEP: 65'200-0o0; ltens Vencidos:

26 I
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pnEc^o El:rRôÍrEo xr. 6/2021

COI{TRAÍO i/r 06092021000i/2021 PARTES: P.êtêitur. Muni(ip.l de Presidenrc
Cu valMA, ôtrávé! do Ariasior EreEutivo - Ordenàdor de oespesái de out.o i.do
e rmpres. B.N. MOnARA NETO- ME com rêda a andereço na Âv Doôr Satarino n
2074 Sara 203, Sio Criíóvão Tereiin. - Pl, CEP: 60.051-1É0, ins<rito no CNPJ 5ob
o nt 24.988.3a3l0ml-7{. ie5te àto rêprerên!àdo ,lelo 5,. RArMUltloO |\lEtva
MOR:|RA NEIO, Cpç n' :97.841.343.49 e RG N§ 762.695 - SSP/H OaJEIO 0O
COMRATO: CO TRATÂçÃO DÊ EMPRÉSA EsPECIALIZÁDÂ NA TOCAçÀO OE

rsTÂçÂo ccÍ\,rposTÁ oE soFÍwaRÉ € EQUPAMÉNTo6 pana 6EsrÃo
ELETRóNrca DE oocuMENTos,poR oEMANDÀcoV FoRNECTME To oE MÀo
DE oBRA Qt ar.rFtcÂoÂ PÂRA opERAcroNAUzÁçÀo Dos EeurpaMgNTos. oaÍÂ
OA ÂsStÍraÍURA: 06 d. rêrêhbro dê 2021. DOTAçÃo oRçAM€NrÁRrA: 01
PREFEIÍUM MUiIIOPAI OE PNESIDC'{?E DUTiA 02 POOER EXECU"rIVO 02 03
sEc. MUN. 0E aoM NÉrRAçÃo € FrNANças 02 03 oo sEc. MUN. DE

aoMrNrÍtAçÃo E FrrÂNças 04 aDMrNrsTRÇÀo 04 r22 Aoír4NrsrRÂçÃo EM

GERAL04.122 oooS GEsrÀo o: aDMrNrsrRAçÂo E F|NANçÂso. 122 ooo3 2mÁ
0000 VÂNUTENçÃo E .uNctoNAMENÍo Da sEcR€TÂRtÂ MuNlctrat
3 3.90,39.00 OUÍnOSSÊRV|çOS DEÍ€RcETROS -PEssOA ruRrOiCA aASE LE6AL:
'.ei reder.l 10.520/02 Lêi F.derál n? 8.566/93 e tu.s.lteràçõ$ pGteriores.

vÂtOR ÍOTÂL: ú 1336,320,00 (Hum milhao irr..ntos ê t irrtr e l.& ôil e

líezentos e vinte íe.isl. PRAZO OE VALIoÂD€ DO CONÍRAÍO.té 06 de 5et.mbro
\-, de 2022 a cont.r. e$.n.turà do contíàto. ASSIi{AfURAS: Pêlo Contratante: tii.s

Rodíigu6 Limâ - 
^tseisor 

Er€autivo - O.denâdo. de Dês9e$s e Pelo Contratado:
RAIMUNDO EIVÂ MOREIRA í!ETO. Píopriêtá.io dr emprcta, Pieridanie Dutr. -
MA, 06 dê 6êtrrnbro de 202i. PubliquÊiê.

Adir L.dt. íÍ{, B.lrro T:rural

COi{TRATO Nl 20210806.001 PARTES: PÍEíeitur. Municro.l dê Prelident
Dutrà/MÂ, ôtravt dr Sacrltalia Msnaaital dê Adminirt?açao ê FinanÉs € dc
out.o l.do â eEpÍêsà ADrf, SIRV|çOS DE lÍtFonMÁÍDA [TOA. rn3cÍrto lro CNPj
sob o Íl. 17.422.43!/0001.38, (om andêreto à Pí.ç, Arkêdo Ierrrrà,01, Cohôb
anil r!, são Lrris. MA, cEP: 6s050-090 oBrEÍo Do coÍrTRATo: coíÍràie§ão dÊ

êftptera $pecialirádà 9ãaa implânração de iiÍtema de 86tlo p!b|câ lôtr8raoo,
âtomprnhado de a3iiÍtênoà e supor!€ Écnico, no municioo de Prêsidente
OI,II./MA. DOÍACÃO OiCAMCNTÁRIAI 1 PRE,E'N,RA MUNICI,AI OÊ
pRESIDENTE OUÍRA 02 2OO€R CX€CUÍ|VO: 02 03 SÊCRiTARTA MUNICiPAL 0:
aoMrNisTRAçÃo r flNANÇAst 020300 sEcR€ÍanrÂ MUNrcrpaL DE

ÂoMrNrÍRAçÃo E t[NANçAs;04 122 (m3 rooa 00d MAÀluTÉxçÃo E

FUNc|oNÂMENTo oA sÊcRETAnIÂ MUNIcIPAL oE ÂoMINiSTRAçÂo E FINATTçAs;

3.3.90.39.00 OUÍÀOS SÊnVrçOS Dr TERCETR06 . PÉSSOA JUR|o|CA, SASE ricAl;
L4i tade?al l0 5ZO/02 l,êi tacleÍãl nr 8.66í93 e Íuai.ltêÍa(ô6 po3:erioíer.
vÂtOR rOÍaL: RS t I?.000,00 lcc^ro êderes3ete 

'hll 'êàrsl. PRAZO DE vÂLroAo:
DO COI'IÍRATO 05 (.incolme3el ã contar. .3rin.luíâ do cêntr.to. ÀSSINÂTURAs:

Pêlo Contíataôla: Elbs no&itu.! lima - AssessoÍ Erê«rtivc - Ord.nàdor .lê
Dêspê$r a Peía Conüatadâ'Thaane MàíÉ A.aúro. Só<rà Âdm n'svaoôíà,

Presidênte out?â - MA. ()6 de agosto dê 2021.

Publiquê-re.

El,.s R6dri8uêr Lim.
Asseisoí EÉcutivo

OrdênâdoÍde Oe5peÍôs

StE wúu.pÍd.n$uF.fi a.tou.bÍ

nômulo C.rv.lho Atve3

EXTRATO OE ('ONTRATO EXTRATO DE CONÍRATO

Prefeito
n

Finan(a5

lnstltuído peL L.l lluniclp.l Ítlc 616 al. Ol de M.rço de ZOZI
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ESTADO DO MARANHÀO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DU'IRA

CN PJ: 0ô. I .lt-Lú/lXXI I -(llt

*

pRocEsso LrcrrATóRro N.o 20210214.00r pREcÀo pREsENCTAL pon neàEino
DE pREÇos N.o 04i2021 - REpUBLIcAçÀo

OBJETO: RECI§TRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÀO
DE EMPRESA ESpEctALIzADA NA LocAçÀo DE EsrAÇÀo coMposrA DE
soFrwARE E EeurpAMENTos rARA GEsrÀo ELETRôNIcA DE
DOCUMENTOS.POR DEMANDA,COM FORNECIMENTO DE MÀO DE OBRA
eUALIFICADA pARA opERAcroNALrzAÇÀo Dos EeurpAMENTos

ABERTURA DA SBSSÀO ORTCTAL DO PREGÀO PRESENCIAL:

1910812021 às 14h30

o

3

3

LOCAL PARA REALIZAÇÀO DO PR,EGÀO:

Centro Administrativo Ciro Evangelista - SALA DA CPL
Avenida Adir Leda. s/n, Bairro Tarumâ, Presidente Dutra/MA. CEP: ó57ó0 - 000.

COORDENADOR DO PROCESSO . PREGOEIRO:

o CONSULTAS AO EDITAL e ESCLARECIMENTOS: na sala de licitaçôes das 08h

(oito horas) às l2h (doze horas). dc segunda à sexta-feira, no Cenlro Administrativo Ciro

Evangelisra. Avenida Adir kda, s/n, Bairro Tarumà. Presidente Dutra/MA' no e-mail:

I icitacao@ presidentedutra.ma.gov.br

Centro Adminisúativo Ciro Evsngelista
Avenida Adir [rda. s/n. Bairro Tarumà, Presidente Durra/MA. CEP: ó5760 - 000

Site: !]!t\LItttÊsdg!Lr:dul!L!ri!.81!r-!ri
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PREÂMBULO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA. inscrita no CNPJ sob o no

0ó.138.3óó/0001-08. torna público. para conhecimento dos interessados, no dia ló de julho de

2021. que será realizada a sessào para recebimento e abertura dos envel«rpes contendo a

Proposta Comerciale Documentaçào de Flabilitaçào para o Pregào Presencial por Registro de

Preço nu 00412021. do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, objetivando a REGISTRO DE
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÀO DE EMPRESA
ESPECTALTZADA NA LOCAçÀO »E ESTAÇÀO COMPOSTA DE SOFTWARE E
EQUIPAMENTOS PARA GESTÀO ELETRONICA DE DOCUMET{TOS. pOR

ESTAÇÀO. COM FORNECIMENTO DE MÀO DE OBRA QUALIFICADA PARA
oPERACTONALIZAçÀO DOS EQUIPAMENTOS. VTSANDO ATENDER AS
NECESSIDADES DE PRESIDENTE DUTRA/MA. que reger-se-á pelas disposiçoes da [r;i
Federal nq 10.520, de l7 de julho de 2002. pela L€i 8.6óó/93,de21106193. e suas alteraçôese. ainda.

pelo cstabelecido no presente Edital e seus anexos. A realizaçào deste prcredimento pela Prefeitura de

Presidente Dulra se dará nos termos do § l'. do art. ll2. da Lei Federal n( 8.óóól1993. com redaçào

incluida pela Lei Federal nq ll.l07/2005. Os trabalhos serào conduzidos pelo Sra. Paula Fernanda

Jansen da Silva. designada Pregoeira. e pela Equipe de Apoio. designados através de Ponaria própria

anexada aos autos do procedimento.

l.:.OE§89.r. ... . ..;,. lrr-'-.:.-:-,i..,:..?,i:. . '. :.. . ..

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÀO DE EMPRESA

ESPECTALLZADA NA LOCAÇÀO DE ESTAçÀO COMPOSTA DE SOFTWARE E

EQUIPAMENTOS PARA GESTÀO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS, POR ESTAÇÀO.

COM FORNECIMENTO DE MÀO DE OBRA QUALIFICADA PARA

OPERACTONALIZAÇÀO DOS EQUIPAMENTOS.

Centro Administrativo Ciro Evangelista
Avenida Adir Leda, s/n. Bairro Tarumà. Presidente Dutra/MA. CEP: ó57óO - 000

Site: ht t ps : i/prcs i «lt.n tcdut ra. ma. ge y.§ r'l

ú.t

Rubrlcr
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2.1 o interessado poderá ler e obter o texto integral do Edital e seus Anexos. bem como obter
os elementos. informações e esclarecimentos relativos à ticitaçào e às condiçôes para
atendimento das obrigaçôes necessárias ao cumprimenro do seu objeto na sala da CpL.
localizada na Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumà. Presidcnre Durra/MA, das Ogh (oiro
horas) às làh (doze horas), de segunda à sexra-feira: pelo e-mail:
licitacao@presidentedutra.ma.gov.br; no site rv$,rv.prcsitlcnl.cdtrlra.nta.B0r.trr e no site TCE_
SACOP

2.2 Os

encaminhados,por escrito. até o 3' (terceiro) dia útil anterior à data da abertura das propostas.

2-3 Impugnaçôes aos termos do Edital poderào ser interpostas por qualquer pessoa.
protocolizadas sala da CPL, localizada na Avenida Adir Leda. s/n. Bairro Tarumà. presidente
DutraA4A ou pelo e-mail licilacao@prc'sidcntcdurra.ma.gor'.br a parrir da publicaçào do aviso
do edital até 3 (três) dias úteis antes da data Íixada para aberrura das propostas, dirigidas ao
Pregoeiro, que deverá decidir sobre a petiçào denrro prazo legal.

2.4 A prefeitura de Presidente Durra nào se resp,onsabilizarâ por impugnações endereçadas
via postal ou Por outras formas. entregues em locais diversos do mencionado no item acima,
e que. por isso, nào sejam protocolizadas no prazo legal.

2.5 A resposta aos esclarecimentos ou decisào referente à evenrual impugnaçào ao edital
serào enviadas ao solicitante ou impugnante via e-mail.

Ccnlro Administrari vo Ciro Evangel isra
Avenida Adir Leda. s/n. Bairro Tarumà. presidente Durra/MA. cEp: 657ó0 - 000

Si te: h t t rls :i/pres i rlcrrtc<Ju t r.a. ma. gclv . hr/

t,.(
4.1

.rrn*f 
-

pedidos de esclarecimenlos de dúvidas em relaçào ao Edital cieverào ser
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3.1 Poderào participar do certame todas as pessoas jurídicas interessadas. devendo estas

pertencerem ao ramo de atividade pertinente ao objeto da contrataçào. que preencherem as

condiçôes de credenciamento constantes deste Edital. O documento de habiliraçào juridica
deverá expressar o objeto social pertinente e compatível com o objeto da licitaçâo. quando
especificado em seu corpo.

3.2 Nào será admitida nesta licitaçào a participaçào de:

a) Empresas que estejam sob falência. concurso de credores. dissoluçào. liquidaçào;

b) Pessoas juridicas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar no

âmbito da Uniào. Estados, Distrito Federal. Municípios e nas respectivas entidades da

administraçào indireta, ou tenham sido suspensas de participar de licitaçào e impedidas de

contratar com o Municipio:

c) Pessoas Jurídicas das quais participem, seja a qualqucr titulo. dirigentes ou servidores

do Município. conforme anigo 9o da Lei de Licitações e Conlratos.

3.3 A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que.

pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabiveis.

3.4 Os interessados deverâo atender a todas as exigências estabelecidas neste Edital. sejam as

que dizem respeito às especificaçoes do objeto. sejam as referentes à documentaçâo solicitada.

forma de apresentaçào da(s) proposta(s) c demais condiçôes exigidas.

4.1 No dia. hora e local designados no Edital. o interessado ou seu represenlante legal deverá

procedcr ao respectivo credenciamento junto ao Pregoeiro.

4.2 As empresas licitantes poderào ser representadas na sessào do Pregào por seu socio.

proprietário ou dirigente. desde que apresente o original ou cópia autenticada do Estatuto ou

Contrato Social atualizado ou Registro Comercial. no caso de empresa individual.

acompanhado de documento de identidade do seu representante legal.

4.J A representaçào tambóm poderá ser Íeita por prLlcuradt-rr rnurridrr rls irrstrumcnto público ou

particular ou por Carta de Credenciamento. conforme modelo do Anexo III, com firma
reconhecida. comprovando a outorga de poderes necessários para a formulaçào de propostas

ea prática de todos os demais atos inerentes ao Pregào, juntamentc com copia autenticada do

Centro Administrativo Ciro Evangel ista
Avenida Adir Leda, s/n. Bairro Tarumà. Presidente Dutra./MA. CEP: 65760 - 000

S ite: h t t Ps: //1U...!!_{!cnGlLI!rUnê.9Í} .Ul
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documento de identidade do crede

representaçâo legal do outorgante.

''r', 
"3*\nciado ou procurador e documento que comprov€-â

4.4 Serào admitidas fotocópias sem autenticaçâo cartorial. desde que os respectivos originais

sejam apresentados ao Pregoeiro ou à Equipe de Apoio para autcnticaçào.

4.5 Todos os documentos pessoais. tanto dos socios quanto dos seus represenlantes, devem ser

apresentados dentro do prazo de validade. No caso de aprescntaçào de documento de

identidade (RG), o mesmo deverá Íer no máximo l0 (dez) anos de expediçào.

4.6 O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto ao Pregoeiro implica a

presunçâo de sua capacidade legal para realização das transaçôes inerentes ao Pregâo

Prcsencial e a responsabilidade legal pelos atos praticados.

4.7 O licitante. no ato do credenciamento. deverá apresentar ainda. fora dos envelopes contendo

a proposra de preços e a habilitaçào. Declaraçào de quc cumpre plenamente os requisitos de

habilitaçào. a teor clo art. 4'. inciso VII. da Lei Federal n! 10.52012002, conforme modelo

previsto no Anexo IV destc'Edital.

4.8 O licitanre que cumprir os requisitos legais para qualificaçào como Microempresa (ME) ou

Empresa de Pequeno Porte (EPP). nos termos do art. 3" da Lei Complementar n" 1231200ó. e

que nào estiver sujeito a quaisquer dos impedimentos do § 4* deste artigo, caso t('nha

interesse em usufruir do tratamento Íavorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da lei citada

«leverá comprovar sua condiçâo de ME ou EPP. por meio de declaraçào. conforme modelo

do Anexo V. juntamente com documento legalque comprove sua condiçào de ME ou EPP.

4.9 O licitante que apresentar declaraçào falsa responderá por seus atos, civil. penal e

administrativamente.

4.10 O cre{enciamenro do licitante ou de seu representante legal junto ar-r Pregoeiro implica a

presunçào de sua capacidade legal para realizaçào clas transações inerentes ao Pregào

Presencial e a responsabilidade legal pelos atos praticados.

4.ll O licitante. no ato do credenciamento, deverá apresentar ainda. fora dos envelopes

conten<lo a proposra de preços e a habilitaçào. Declaraçào de que cumpre plenamente os

requisitos de habilitaçào. a teor do afl.4!. inciso VII, da Lei Fe<leral nu 10.52012002.

conforme modelo previsto no Anexo IV deste Edital.

4.12 O licitanre que cumprir os requisitos legais para qualificaçào como Microempresa (ME) ou

Empresa clc Pequeno Porte (EPP), nos teÍYnos do art. J" da Lei C(xnplcrncnlur n" 123/2Ooó. c

que nào estiver sujeito a quaisquer dos impedimentos do § 4" deste artigo. caso tenha

interesse em usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da lei citada

cteverá comprovar sua condiçào de ME ou EPP, por meio de declaraçào. conforme modelo

Centro Administrati vo Ci ro Evangel ista

Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumà. Presidente Dutra/MA. CEP: 65760 - 000

Site: https;4lrrcsitlerrtec

Bubrlca
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do Anexo V. iuntamente com documento legal que comprove sua condiçào de ME ou EPF.-

4.13() licitante que apresentar declaraçào falsa responderá por seus atos. civil, penal e

administrativamente.

I}E
.:: l, i i,'. .ií.','..1":

5.t A Proposta Comercial e a Documentaçào de Habilitaçào deverào ser apresenradas em
envelopes distintos. colados e indevassáveis. sob pena de desqualificaçào. contendo em sua

parte externa as seguintes informações:

ENVELOPE N9 OI ENVELOPE NA 02

AO PREGOEIRO DO MUNICIPIO DE
MUN ICIPIO DE PRESTDENTE DUTRA/I\iI A

PREGAO PRESENCIAL POR REGISTRO DE

PREÇOS N".04/202r
*PROPOSTA COMERCIAL'
RAZAO SOCIAL E ENDEREÇO DO

LICITANTE

AO PREGOEIRO DO MUNICIPIO DE

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
DUTRA/TúA

PREGÀO PRESENCIAL POR REGISTRO

DEPREÇOS N!r. 04t20zl
*DOCUMENTAÇÃO DE

HABILTTAÇÃO'

RAZAO SOCIAL E ENDEREÇO DO

LICITANTE

A prefeitura de Presidente Dutra nào sc responsabilizará pela entnega em locais

diversos ou I pessoas diferentes das indicadas neste Edital.

Centro Administrativo Ciro Evangelista
Avenida Adir Leda. s/n. Bairro Tarumà. Presidente Dutra/MA. CEP: 657ó0 - 000

Sile: ht tps://pre.sirlclrtc<hrt rrr. ma. gclr .hri

Fb. rf



fsi
ESTADO DO IVIARÂNHÀo

PREFEITURA MLiNICIPAL DE PRESIDENTÉ: DUTRA

'' 
-., 

J n***t"

ó.1 A proposta comercial poderá ser apresentada conforme modelo do Anexo I, ou em

modelopróprio. desde quc contenha toda.s as informaçôes ali previstas. com identificaçào
da proponente. CNPJ ou CPF. endereço. números de telefone e fac-simile/e-mail e

assinatura do seu representante legal ou credenciado, devidamente identificado e

qualificado. sem emendas. borrõcs, rasuras. ressalvas. entrelinhas ou omissoes. salvo se.

inequivocamente, tais falhas nào acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes.
prejuízo à Administraçào ou nào impedirem a exala comprcensào de seu conteúdo.

constando preço unitário e total cotado, expresso na moeda oficial do país. com duas casas

decimais.

6.2 A Proposta Comercial terá validade por, no mínimo. ó0 (sessenta) dias, a contar da data dc

sua apresentaçào.

ó.3 Caso esse prazo nào esteja expressamente indicado na Proposta Comercial. o mesmo

será considerado como aceito para efeito de julgamento.

ó.4 Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das propostas. sem convocaçào para

a contrataçào. as licitantes ficam liberadas dos compromissos assumidos.

ó.5 Se. por motivo de força maior. a adjudicaçào nào puder ocorrer dentro do periodo de

validade das propostas. poderá ser solicitada proÍrogaçâo da validade a tcldos os licitantes

classificados. por igual prazo, no mínimo. caso persista o interesse da Prefcitura.

ó.ó A prorrogaçào da validade das propostas. caso solicitada. nos termos do subitem anlcrior.

dependerá do consentimento dos licitantes quanto à respectiva proPosta.

ó.7 Toda a especificaçào estabelecida para o objcto será tacitamente aceita pelo licitante. no

ato da entrega de sua Proposta Comercial.

6.8 O encaminhamento da Proposta Comercial pressupôe pleno conhecirnento e

atend imentoàs ex i gênc ias prev istas neste Edita l.

ó.9 O licitante será responsávcl por todas as transaçôes que forem efetuadas em seu nome

noPregào Presencial, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e lances.

?*'DQ€TíMDIT.1I{*ODD§/[DüiIDâGÀO,' . :, ,.

7.1 O licitante que ofertar o menor preço por lote deverá apresentar a documcntaçâo

abaixo rclacionada:
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7.2 Registro comercial (requerimento de empresárío). no caso de empresa individual:

7.3 Ato constitutivo, eslatuto ou contrato social em vigor. devidamente registrado. em se

tratando de sociedade comercial e. no caso de sociedade por açôes, acompanhado do

documento de eleiçào de seus administradores:

7.4 Inscricào do ato constitutivo. no caso de sociedadc civil. acompanhada de prova da

cliretoria em exercício:

7.5 Decreto de autorizacâo. em se tratando de empresa ou sociedadc estrangeira em

funcionamento expedido no país e ato de registro ou autorizaçào para funcionament«.r

expedido pelo Orgào competente. quando a atividade assim o exigir:

RECULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

7.ó Prova de inscriçào no ist (CNED:

7.7 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal. mediante apresentaçào de

Cerridào Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da

Uniào. a qual engloba ramkÉm os tributos rclativos ao Instituto Nacional de

Seguridade Social. fornecida pcla Secretaria da Receita Federal do Brasil e

Procuradoria-Geral da Fazcnda Nacional:

7.8 Prova de regularidade para com a Fazenda Estsdual, mediante apresentaçào cle

certidào emitida pela Secretaria de Fazenda do Estado onde se localiza a sede da

licitante;

7'9Provaderegularidadeparacoma@dasededolicitantc.
mediantc apresenraçào de certidâ«r emitida pela Secretaria ou outro ór8ào compctente

do Município;

7.10 Prova dc regularidade relativa ao

EGI§. emitida pela Caixa Econômica Federal.

7.ll Prova de inexistência de dêhitos inadim$lidos perante a Justica do Trahalho.

mediante a apresentaçào de cerridào neBativa. nos termos do Título VII-A da

Consolidaçào das I-eis do Trabalho. aprovada pelo Decreto-lri no 5.452. de lu de

maio de 1943 e certidào conforme o artigo 5" da portaria l42ll20l4 do Ministêrio do

Trabalh«r e Emprego.

A microempresa ou empresa de pequeno poÉe deverá apresentar a documentaçào de

regularidade fiscal e trabalhista ainda que esta acuse a existência de débitos.

Centro Administrativo Ciro Evangelista
Avenida Adir Leda. s/n. Bairro Tarumà, Presidente Dutra/MA. CEP: ó57ó0 - 000

Si te: [t t ps ://Ítrcs i <lç'nteclu t ra. ma. 8ov . h r/



tff} ô.ÀJ--

Fh lll
Proc.l{'

ESTADo Do ttnnexuÀo
PRI.:FETTURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRÀ 4t .

quar lprc r çÀo pcoNôvlco.plNaucn'ln a

}\'.'
".. 

')'
*sÀ\ 

"''
7.12 Certidào Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede

da sociedade empresaria/empresário individual do proponente. datada no mínimo dos

últimos ó0 dias anteriores à sessào:

7.13 Balanço patrimonial e demonstraçôes contábeis do último exercicio social Q0201,
exigívcis e apresentados na forma da Lei; que comprovem a boa situaçào financeira da

empresa. Com base nos dados extraidos do balanço será avaliada a capacidade

financeira da empresa.

7.14 A comprovaçào de boa situaçào financeira da empresa licitantc será demonstrada

alravés de Cálculo dos indices Contábeis utilizando-se as fórmulas abaixo, cujo
resultado deverá estar «le acorod com os valores ali estabelecidos:

a) indicc dc Liquidez Correntes - ILC:

ILC = Ativo Circulante > ou = 2,00

Passivo Circulante

b) Índice de Liquidez Geral - ILG:

ILG = Ativo Circulante + Realizável em Longo Prazo > ou = 2,00

Passivo Circulante + Exigivel em Longo Prazo

c) Índice de Endividamento Total - IET:

IET = Passivo Circulante + Exigivel a Longo Praz.o < ou = 0,60

Ativo Total

7.15 As empresas que apresentarem resultado menor tecnicamente do que o cxigido.

quando de sua habilitaçào deverào comprovar. considerados os riscos paÍa a

Adminsitraçào. Capital Social ou Patrimônio Líquido no valor mínimo de L|Vo @ez

por cento) do valor estimado da licitaçào. admitida a atualizaçào para a data de

apresentaçào da proposta através de indices oficiais.

7.16 A d«rcumentaçâo necessária para a comprovaçao <ta capacldade ecunôrrrieo-

financeira da licitante será constituida pelas demonstraçôes contábeis constantes do

balanço patrimonial referente ao último exercício encerrado.

7.17 As Empresas constituídas apos o encerramento do último exercício social. em

Centro Admi nistrativo Ciro Evangelista
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substituiçâo Balanço Patrimonia! e às Demonstraçôes Contábeis, eraoao

apresentar o Balanço de Aberrura. quc comprove o Capital Social ou PatrimãrnqggÉ:
Líquido.

7.18 Os Balanços Patrimoniais das Sociedades por ações deverâo ser apresentados com
ata dc aprovaçào pela Assembleia Geral Ordinária. registrados na Junta Comercial. As
demais Sociedades deverâo apresentar o Balanço Patrimonial. assinado pelo
representante legal <Ia Empresa e por Contabilista lrgalmente Habilitado pelo
Consclho. acompanhado dos Termos de Abertura e cle Encerramento do Livro Diário
em que se ache o Balanço lranscrilo, devidamcnte registrado na Junta Comercial ou na
entidade cm que o Balanço foi arquivado.

a) A comprovaçào legal do Contabilista se dá pela apresentaçâo da Declaraçào de
Habilitaçào Profissional - DHP ou Certidào emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade.

7.19 As emPresas com menos de um exercicio financeiro devem apresentar Balanço de
Abert uraou ú lt imo Bal anço Patrimon ial levantado.

RFGUI ARIT}ANF TF'CNICA

7.20 Atestado de capacidade técnica. fornecido por pessoa jurídica de direito público ou

privado, que comprove que a empresa licitante executa ou executou serviços e está

apta para o desempenho de atividades pertinentes e compativeis em características
com o objeto.

7.21 Termo de compromisso indicando expressamente. no minimo. um analista de

sistemas. que será o responsável técnico pela execuçào dos serviços objeto deste

Termo de Referência. com data e assinatura da empresa e do profissional.

7.22 Declaração emitida pela licitante que. caso se.ia CONTRATADA, deverá

disponibilizar a guarda e o armazenamento, compatível com o acervo físico da

Prefcitura de Presidente Dutra. em nuvem, de todo acervo digitalizado de documentos

da Prefeitura de Presidente Dutra por um periodo de l0 (dez) anos;

7.23 Declaraçào emitida pela licitante que. visitou o acervo físico de documentos da

Prefeitura de Presidente Dutra ou que por deliberaçào única e exclusiva da declarante.

a mesma nào participou da visita técnica disponível no referido processo licitatório.
sendo de sua total responsabilidade e conhecimento as condiçôes de realizaçâo dos

serviços. nào rt'caindo em nenhuma hipótese qualquer responsabilidade sobre a

Prefeitura de Presidente Dutra ou argumenlo futuro quanto à nào visitaçào antecipada.
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7'24 Declaraçào de que. na execuçào do objeto, fornecerá toclos os mareriaRuibs:.

equipamentos e mào-de-obra que se fizerem necessários:
7'25 Declaraçào de que dispoe de estrutura administrativa e operacional comparível para

a execuçào dos serviços. devendo constar a indicaçào das instalaçôes. os
equipamentos e o endereço:

7 '26 Deverào ser observadas as seguintes condições na apresentaçào do(s) atestado(s):
7.27 a\ Razà«r social e CNpJ da pessoa jurídica emirenre;
7.28 b\ Endereço, telefone. fac-símire e e-mair da pessoa jurídica:
7.29 c) Períodos de vigência do conrraro com a licitante:
7.30 d) Breve descriçào dos serviços rearizados pera ricitanre:
7'31 Será aceito o somatório de atestados e/ou declaraçoes de perioclos conc<lmilantes

para comProYar a capacidade técnica. Somente serào aceitos alestados expedidos apos
a conclusào do contrato ou decorrido no mínimo um ano do início de sua execuçào.
exceto sc houver sido firnrado para ser execulado em prazo inferior:

7.32 O profissional indicado. deverá. no início da execuçào do serviço e duranle roda a
vigência contratual. possuir vínculo empregatício com a empresa licitante.
comprovado por meio da juntada de cópia da ficha de registro de empregado. ou da
copia do ato de investidura em cargo de direçào, ou da copia do contraro social da
empresa ou ainda do contrato civil de prestaçào de serviços a fim de comprovar que
este profissional pertence ao quadro técnico da empresa, ou é seu socio ou diretor.

7.33 O licitante deve disponibilizar Íodas as informaçôes nccessárias à comprovaçào da
legitimidade dos atestados solicitados, aprescntando, dentre outros documentos. cópia
do CONTRATO que deu suporte à contrataçào. endereço atual da CONTRATANTE e
local em que foram prestados os serviços.

7'34 Os entpregados do prestador de serviços deverào estar devidamente treinaclos para a
funçào. preservaçâo da saúde ocupacional e alfabetizados. especialmente em face da
utilizaçào de produtos de limpeza. Os cargos de comando. em especiat os preposros.
deverào ter noçÔes básicas de infornrática para facilitar a comunicaçào eletrônica com
o CONTRATANTE.

7.35 A Prefeitura de Presidente Dutra se reserva o direito de, em qualquer fase da
licitaçào. promover diligência destinada a esclarecer ou a comptementar a instruçào do
Processo. inclusive para verificar se os signatários das propostas detêm a
representaçào do Licitante. ou mandato para em seu nome constituir obrigaçôes. bem
como. verificar a exequibilidade dos preços propostos.

7.36 Outros Documentos
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a) Certidào Simplificada da Junta Comerc ial do Estado do Maranhào. de acordo com o art
la do Decreto Estadual ne 2l .04012005, para empresários e sociedades empresariais do
Estado do Maranhâo com data nào excedente a 90 (noventa) dias de anrecedência da data
da apresentaçào da proposta de preço. quando nào vier expresso o ptazo de validacle.

b) Declaraçâo, nos termos da l-.ei Estadual ne 10.612t2017, que nào uriliza a condiçào
análoga à de escravo na produçào de bens e serviços.

c) Declaraçào da licitante de que. caso seja vencedora do certame. contratará pessoas presas

ou egressos nos teÍÍnos do art. 3o da Lci Estadual no 9.lló, de ll de janeiro de 2010. c/c
o art. 50. § lo. incisos I e II do Decreto no 9.450, de 24 dejulho de 2018.

d) E de exclusiva responsabilidacle das licirantes a juntada de todos os documentos
necessários à habil itaçào

0 A documentaçào apresentada para fins de habilitaçâo fará parre dos autos do Processo

Administrativo e nào será devolvida à licitante.
g) O número do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica - CNPJ indicado nos documentos da

Proposta de Preço e da Habilitaçào deverá ser o mesmo do estabelecimento que

efetivamente vai prestar os serviços objeto da presente licitaçào. com exceçào da:

- Certificado de Regularidade do FGTS:
- Certidào Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais. Dívida Ativa da

Uniào e Previdenciária, expedida pela Secretaria da Receita Federal

- Certidào de Falência/concordata/recuperaçào, que deverào ser da sedc da pcssoa juridica.

7.37 As declaraçôes e outros documentos julgados necessários à habilitaçào. produziclos

pelo próprio licitante, deverào conter data. identificaçâo e assinatura do titular da

empresa ou do seu representante legal.

7.38 Nâo serào aceitos "protocolos de entreg,a" ou "solicitaçào de documentos" em

substituiçào aos documentos requeridos no presente Edital
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7.33 Nào serào aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.
7.34 Serào aceitas somente cópias legíveis.

7.35 O PREGOEIRO se reserva ao direito de soticitar o original de qualquer documento.
sempre que river dúv ida e julgar necessário.
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7'3óDeclaraçào expressa de que o licitanre nào emprega rrabalhador nas siruaçôes previstas no
inciso xxxlll. do arl. 7! da Constituiçào da República. assinada pelo representante tegal
do licirante;

7'37 Declaraçào expressa de que a licitante nào possui superveniência de fato impedirivo da
habilitaçào. observadas as penaridades cabiveis caso ral nào ocorra:

7'38 O Pregt»iro e a Equipe de Apoio efetuarâo consulra ao sire da Receira Federal na
internet para cenificaçào sobre a regularidade da inscriçào da empresa no Cadastr«,r
Nacional de Pcssoa Juridica - CNPJ. em obs'ervância à legislaçào pertinenre. confirmando. ainda. a
autenticidade dos demais documenlos extraídos pela internet. junlo aos sites dos órgàosemissores.
para fins de habilitaçào.

7.39 A Microempresa - ME e Empresa de Pequeno Porte - EPP deverào apresentar roda a

documentaçào exigida pa.a a habilitaçào, inclusive os documentos comprobatórios da
regularidade fiscal. mesmo que estes apresenrem alguma rcstriçào.

7.40 Havendo restriçào nos documentos comprobatorios <la regularidaclc fiscal. será
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úreis, cujo termo inicial correspondcrá ao momento em
que a ME ou EPP for declarada vencedora do ceflame. prorrogáveis p«rr igual perí«r«lo, a
critério da Prefeitura de Presidente Dutra, para regularizaçào da documenraçào. pagamenro ou
parcelamento do débito. e emissào de eventuais certidões negativas ou posirivas com eÍeito de
negativa.

7'41 A prorrogaçào do pÍazo paÍa a regularizaçào fiscat dependerá de requerimento,
devidamente fundamenrado, a ser dirigido ao Pregoeiro.

7.41 Entcnde-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias úteis
in icialmente concedidos.

7.42 A nào regularizaçào da dorcumenmçào. no prazo previsto acima, imptic-ará
decadência do direito à contrataçào. sem prejuízo das sançôes previsras no arr. 8l da Lei
Federal n. 8.óóól1993, sendo facultado ao Pregoeiro convocar o.s licitantes remanescentes. na
ordem de classificaçào. ou submeter o processo à Autoridade Competenre para revogaçào.
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7'43 - serào admitidas fotocópias sem autenticaçào cartorial. desde que os respectivos originais
sejam apresentados ao Pregoeiro ou à Equipe de Apoio para autenticaçào.

7 '44 - os documentos que nào possuír em prazo de vigência csrabelccido pelo orgào expedidor.
deverào ser datados dos últimos 90 (noventa) dias antcriorcs à data de abertura do pregâo.

7'45 sob pena de inabilitaçào. lodos os documentos deverào esrar em nome do proponenre e.
preferencialmenle. com o respectivo número de in.scriçào no CNpJ e endereço. observando
ainda o que segue. conforme preceitua a legislaçâo vigenre:

7'46Se o licitante for à matriz. todos os documentos deverào estar em nome da matriz:

7.47Se o licitante for à filial, rodos o.s documentos deverào eslar em nomc. cla tilial;

7'4il se o licitante for matriz. e o executor do contrato lbr filial. deverâo ser apresenrados
tanto os documentos da matriz quanto os da fitial:

7 '49 Serào dispensados da filial aqueles documenros quc, pela propria narureza.
comprovadamente. forem emitidos somente em nome da matriz.

7'50No tocanle à regularídade fiscal. serào aceitas como prova de regularidade certidõcs
positivas com efeito de negativas e certidôes positivas que noticiem em seu corpo que os
débitos estào judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.

7'5lA apresentaçào dos documenlos em desacordo com o previsto neste Ediral, ou a ausência
dos mcsmos. inabilitará o licitante.

& DO PnOSeDID@ü.{Fq,,ApqGBrrÉaIa,DE iHJr.OAMEhtID

8'l Verificada a conformidade com os requisitos eslabelecidos nesre Ediral. o progoeiro
classificará em primeiro lugar a proposta de menor valor. ou seja, a que oferecer o
MENOR PREÇO POR LOTE conforme específicado no Termo de Referência.

8-2 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR LOTE, desde que observadas
às especiÍicaçôes e demais condiçoes estabetecidas neste E«liral e scus anexos.

8'3 No horário e local indicado no preàmbulo, será abena a sc.s.sào de pr«rcessalnenro dcr
Pregào. iniciando-se com o credenciamento dos intcressados em parricipar do certame.

8'4 Após o credenciarnento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaraçào de pleno

rl.\l'. '
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atendimento aos requisitos de habilitaçào. de acordo com o estabelecido no Anexo IV;
Editale. em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitaçào.

8'5 A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimenro das condições estabelecidas
neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as proposlas:

a) Cujo objcto nâo atencla as especificaçôes. prazos e condiçôes fixados no Edital:

b) Que apresentem preço baseaclo exclusivamente em proposta dos demais licitante.s:

c) Serào desconsideradas ofenas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.

8.ó As propostas nào desclassificadas serào sclecionadas para a etapa de lances. com
observância dos seguintes critérios:

8.7 Seleçào das proposras de menor preço por lote:

8.8 Serào selecionadas as propostas quc apresentarem os menores valores, até o máximo de 3
(três).

8.9 No caso de empate nos valores. serào admitidas
independenremenÍe do número «le ticitantes.

t«rdas as propostas emparadas.

8.10 O Pregociro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular
lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maio desconto e t-ls «Jemais em
ortJem decrescente de preço. decidindo-se por meio de sorteio no caso de empare cie vatores.

8.1 I O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posiçào na ordenaçào de lances
em relaçào aos demais empatados, e assim sucessivamente até a «lefiniçào compteta da ordem
de lanccs.

8.12 Os lances deverào ser formulados por lote. em valores distintos e decrescentes.
inferiores à proposta de menor preço, observado o acréscimo mínimo. que será estipulado
pelo pregoeiro no ato do pregào, aplicável inclusive em relaçào ao primeiro.

8. l3 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos o.s participante.s dessa etapa
declinarem da formulaçào de lances. com exceçào da merhor proposra.

8.14 O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor preço com vistas à reduçào
do preço.

8.15 Apos a negociaçào, se houver o Pregoeiro exarninará a aceitabilidade clo menor valor.
decidindo motivadamente a respeito.

Centro Adminisrrarivo Ciro Evangelista
Avenida Adir Leda. s/n. Bairro Tarumà. Presidente Durra/MA. cEp: 657ó0 - 000
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8'ló A aceitabilidade será aferida a parrir dos vatores de mercado vigenres no firg_dgot'
apresentaçào das propostas, apurados mediante pesquisa reatizada pelo orgào licitante. que
será juntada aos auÍos por ocasiào do julgamento.

8'17 Considerada aceitável a ofena de menor preço, será aberro o envelope conrcndo os
documentos de habiliraçào de seu autor.

8'18 Eventuais falhas. omissÔes ou outras irregulari«lades n«rs documcntos ctc'habilitaçào.
poderào ser sanadas na sessào pública de processamenlo do Pregào. até a clecisà«r sobre a
habi litaçào. inclusive medianre:

8'19 Substituiçào e apresentaçào de documentos. ou verificaçào cfcruada por meio
eletrônico hábil de inÍormaçôes.

8'20 A verificaçào será certificada peto Pregoeiro e deverâo ser anexados aos auros os
documentos passíveis de obtençào por meio eletrônico. salvo impossibilidade clcvidamente
justificada.

8'21 O Município nào se responsabitizarâ pela evenrual indisponibilidade dos meios
eletrônicos de informaçÔes, no momenro da verificaçào. Ocorrendo essa indisponibilidade e
nào sendo apresentados os documentos alcançados pela verificaçào. a licirantc será inabilitada.

8.22 Con.statado o atendimento dos requisitos de habilitaçào previstos nesre Editat. a liciranre
será habilitada e declarada vencedora clo certame.

8.23 Se a oferta nâo for aceitável, ou se a licitanre clesatender as exigências para a habilitaçào.
o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor valor, negociará com o seu autor.
decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condiçôes de habilitaçào
e assim sucessivamente. até a apuraçâo de uma oferta aceirável cujo autor atenda os requisitos
dc habilitaçào. caso em gue será declarado venceclor.

e.BECtE§g§EW :

9.1 Após a declaraçâo do vencedor, durante a Sessâo do Pregào. qualquer ticitante poderá
maniÍestar imediata e motivadamente a intençào de recorrer. cuja sínrese será lavrada em
ata. sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresenraçào das razôes do recurso.
ficando os demais licitantes. desde logo. intimados para apresentar conlrarrazôcs cm igual
número de dias. que começarào a correr do têrmino c.lo prazo do recorrente. sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos. na sala da Comissào de Liciraçào da prefeitura.

9.2 Se as razôes do recurso forem apre.senlada.s na Sessào do Pregâo. estas serào reduzidas a
teÍrno na respectiva Ata, ficando os demais licitantes, desde logo. intimacJos para apresenrar
conlrarrazôes no mesmo pÍazo, contados da lavratura cla Ata. senclo-thes assegurada vista

Centro Administrativo Ciro Evangelisra
Avenida Adir Leda. s/n. Bairro Tarumà, presi«lente Durra/MA. cEp: ó57ó0 - 000

Site: htt os:i/nrcsirlcnr ulra. m:r. gor'.trr,'



ttri
Fh. ta"

Proc.Nr

EST.\DO DO M,\R.ANHÀO
PREFEITURÂ MUNICTPTTL DE PRESIDENTE DUTRÀ

imediata dos autos '.. a
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9'3 A falta de manifestaçào imediata e motivada do liciranre imporrará a decadênci, ao Jil.Jto
de recurso.

9'4 Os necursos e respectivas contrarrazões deverào obedecer aos seguinteii requisitos.
sob pena de nâo serem conhecidos:

9'5 ser dirigido ao ordenador de Despesas do MUNIciplo. aos cuidados do pregoeiro. no
pra.:zo de 3 (tres) dias úteis. conforme esrabelecido nos subitens I e 2:

9'6 Ser dirigido ao ordena<Ior de Despesas do MUNICÍplo. nos casos de anulaçào ou
revogaçào. no prazo de 5 (cinco) dias úteis:

9'7 Ser apresentado em uma via original. clatitografada ou emitida por compurador, contendo
razào social. CNPJ e endereço da empresa. rubricado em todas as folhas e assinado pelo
representante legal ou credenciado do ticitante. devidamente comprovado:

9'8 Ser protocolizado na sala da Comissào dc Licitaçào do , localizada na Avenida Adir
Leda. s/n, Bairro Tarumà. presidente Dutra/TvIA

9'9 o Município nào se responsabilizarár por memoriais de recursos e conr,rarrazões
endereçados via postal ou por outras formas. entregues em locai.s díversos da sala da
Comissào Permanente de Licitaçào e que. por isso. nào sejam protocolizados no prazo legal.

9'10 o acolhimento de recurso importará a invalidaçào apenas dos aros insuscetiveis de
aproveitamento.

9'll os recursos serào dirigidos à autoridade compeÍenre, por intermédio do pregoeiro que.
reconsiderando ou nào sua decisào. o fará subir, devidamente informado. no prazo de 5
(cinco) dias úteis.

9.12 Os recursos serào decididos no prazo de 5 (cinco) dias úreis.

9'13 A decisào acerca de recurso interposto será divulgada por meio dos rnesmos meios nos
quais foi publicado o exrrato do presente ediral.

Centro Adminisrrativo Ciro Evangcl isra
Avenida Adir Leda, s/n. Bairro Tarumà. presidente Durra/MA. cEp: ó57óo - 000
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l0'l Inexistindo manifestaçào recursal, o Pregoeiro adjudicará o objero ao(s) licirante(s)
vencedor(es)' competindo à autoridade competenre homologar o procedimento licirarório.

I0'2 Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos
procedimentais' a autoridade competenÍe adjudicará o objeto ao(s) licitanre(s) vencedor(es) e
homologará o procedimento I icitatorio.

1I. I}A FON,IíA.ITE PâGâTIENAO

ll'l o pagamento será efetuado mensalmente, conforme quanritativo enrregue. e em até 30(trinta) dias após a entrega do objeto. mediante apresenraçào da nola fiscal ou fatura hábil.
acompanhada das CND's de INSS e FGTS. devendo o conrrarado manrer as condições de
habilitaçào e reguraridade fiscar, crurante toda a cxccuçào do contraro.

ll'2 As notas fiscais/faturas que apresentareln incorreçÕes serào devolvidas à conrrarada. e
seu vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias úteis após a data de sua apresentaçào válida.

tz§A!{çÔEW:
l2'1 o licitante que deixar clc enlregar a cl«rcumentaçào exigida para o certanle. apresentar
documentaçào falsa, ensejar o relardamento da e.recuçào do objelo do certame. nào mantiver a
proposta' falhar ou íraudar a execuçâo do conlrato. comportar-se de mo«Jo ini«lôneo ou
cometer fraude fiscal ficará impedido de licirar e conrratar com o Municipio pelo prazo de ató
cinc<l anos. sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais
cominaçôes legais.

Cenrro Administrarivo Cinr Evangel ista
Avenida Adir Leda. s/n. Bairro Tarumà. presidente Du-rraÂ,ÍA. cEp: ó57ó0 _ 000
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l3'l A contrataçào decorrente desta licitaçào será formatizada mediante assinarura de Ara
deRegistro de Preços.

l3'2 Se. por ocasiào da formalizaçào do contrato, as certidoes de regularidade de debiro da
Adjudicatária perante o Instituto Nacional de Seguridade Social 0NSS). o Funclo de Garantia
por Tempo de Serviço (FGTS). estiverem com os prazos de validadc vencidos. o orgào
licitante veril'icará a situaçào por meio eletrônico hábil de informaçôes. cerrificando nos auros
do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtençào por rais mcios.
salvo impossibilidade devidamente justificada.

l3'3 Se nào for possível atualizá-tas por meio eletrônico hábil de informaçoes a Adjudicatária
será notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a sua situaçào de regularidade
de que trala o subitem l.l deste item XV. medianre a apresentaçào das certidôes respecrivas.
com prazos de validade em vigência, sob pena de a contrataçào nào se realizar.

l3'4 Quando a Adjudicataria. convocada dentro do prazo de validade de sua proposra, nào
apresentar a situaçào regular de que trata o subitem I.l. ou se recusar a cumprir a ordem de
compra. será convocada outra licitante na ordem de ctassificaçào das ofertas. e assim
.sucessivamente.

l{. .[(}EÀsÀg"o]sr*ülEF.{f}f,[&il,.,

l4.l Por tratar-se de licitaçào realizada através do Sistema de Regisrro de preços. a dotaçào
orçamentária será indicada em documento específico: contrato. nota de empenho. autorizaçào
de fomecimento. ou outro documento equivalente.

rí Dâ§ SAN@E§-Fâ*+ O. CâEQ DE tJ\âpwtp[.Eir[Er-{.fi)

l5.l Pela incxccuçào total ou parcial do contraro. a Adminisrraçào poderá. garantida prévia
defesa. aplicar ao contratado as seguintes penalidades:

15.2 Advertência por escriro:

15.3 Em caso de descumprimento total da obrigaçào assumida, poderá ser aplicada mulra de
atê 30?o do valor do contrato:

15.4 Suspensâo temporária do direito tle participar em licitaçôes e contratar, com o licitante.
Por um período nào superior a 05 (cinco) anos, conforme na forma do art. 7o da Lei n.a
10.520to2:

Centro Adminisrrarivo Ciro Evangel ista
Avenida Adir Leda, s/n. Bairro Tarumà. presidente Durra/MA. CEp: 657óo - 000
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ló'l o Registro de Preços será formalizado por inrermédio da Ata de Registro o" r"r'lor..
nas condiçôes previsras neste Edital.

16.2 A Ata de Registro de preços rerá validad e de 12 (doze) meses. a parrir de sua assinalura.

l6'3 Durante a vigência da Ata. os preços regisrrados serào fixos e irreajustáve.is. exceto nas
hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situaçôcs previstas na atínea -dl do
inciso II do art' ó5 da Lei n! 8.óóól1993 ou de reduçào dos preços praricados no mercado.

l6'4 Mesmo comprovada a ocorrência de siruação prevista na alínea - d do inciso II do art.
ó5 da Lei na 8'66611993. o MUNICÍPIO. se julgar convenienre. poderá optar por cancetar a
Ata c iníciar outro proccsso licitatorio.

ló'5 Comprovada a rcduçào dos prcços praticados no mcrcado nas mesmas condiçocs do
registro e definido o novo preço máximo a scr pago pelo MUNICÍplo. o proponente
registrado será por ela convocado para a devida alteraçào do valor regisrraclg em Ata.

ló'6 A existência de preços registrados nào obriga o órgào gerenciador e nem os municipios
consorciados usuários da Ata de Registro de Preços. a conrratar. facuttando-se a cada um
destes' a realizaçào de licitaçào específica para a aquisiçào pretendida. assegurada preferência
ao fomecedor registrado em igualdade de condiçôes.

16'7 A licitante vencedora terá o prazo de até 05 (cinco) dias útcis para assinar a Ata.
contados da convocaçào. por escriro. do MUNICÍplo.

17. Dâ SORIUÂLrZeçtg+e âjf,a,:DE IBGISTBO Drrnrcos
l7'l Homologada a Licitaçào, será formaliz.ada a Ata de Registro de preços. documcnto

vinculativo obrigacional, com características de compromisso paÍa a futura contrataçào, com
o fornecedor primeiro classificado e, se for o caso. com os demais classificados que aceitarem
fornecer o objeto pelo preço do prinreiro. obedecida a ordem de classificaçào e os
quantitativos propostos.

l7'2 Antes da assinatura da Ata de Registro de Preços scrá realizada consulta as suas
condiçôes de habilitaçào, que deverào ter sido manridas.

l7'3 Caso seja comprovada alguma pendência. a Empresa será norificada formatmenle e ser-
lhe-á concedido o prazo para sua regularizaçào.

17'4 O MUNICÍPIO convocará formalmente os fornecedores. com anrecedência minima de
05 (cinco) dias úteis. informando o local. data e hora para a reuniào e assinarura da Ata de
Registro de Preços.

Cenrro Adminisrrativo Ciro Evangel ista
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17.5 O prazo previsto no subitem acima poderá ser pronogado uma vez. por igual pe?Íúo,
quando. durante o seu transcurso. for solicitado pelo fornecedor convocado. desde que ocorra
motivo justificado e aceiro pelo Município.

17.ó No caso do fornecedor primeiro classificado. após convocado. nào comparecer ou se
recusar a assinar a Ata de Regi.stro de Preços, sem prejuízo das cominaçoes a ele previstas
neste Eclital. o MUNICÍPIO registrará os demais licitantes. na ordem de ctassificaçào.

r& Dffi IffiIÁBIO§H..IüÊ ItB.ffi§ilIOEEEçff
l8.l O MUNICÍP|O está neste edital qualificado. unicamenre como orgào gerenciador do
registro de preços. razào pela qual. poderào urilizar-se da Ata de Registro de preços. e
contratar a partir da mesma. todo e qualquer orgào público municipal mediante previa
consulta ao orgào gerenciador. dcsde quc devidamente comprovada a vantagem e respeitadas.
no que couber. as condiçoes e as regras estabelecidas na Lei n e 8.óóó11993. relarivas à

utilizaçào do Sistema de Registro de Preços.

18.2 Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao orgào aderenle a

responsabilidade pela imposiçào de penalidadc ao fornececlor falroso, comunicando o faro ao
órgào gerenciador.

18.-l Todo órgào. antes de contratar com o fornecedor registrado. deve assegurar-se que a

contrataçâo atende a seus inlere'sses. sobretudo quanto aos valores praticados.

tg-. âÉ ..í ..,-. . .,: . . ,, .!.

19.l O MUNICÍPIO será o orgào responsável pelos atos de controle e adminisrraçào da Ata
de Registro de Preços decorrenles desta Licitaçâo e indicará. semprc que solicitado pclos
órgàos usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem contratados. o
fornecedor para o qual será emirido o pedido.

19.2 A convocaçào dos fornecedores pelo MUNICÍPIO será formalizada e conterá o cndereço
e oprazo máximo em que deverào comparecer para retirar o respectivo pedido.

19.3 O fornecedor convocado na forma do subitem antcrior que nào comparecer, nào retirar o
pedido no prazo estipulado ou nào cumprir as obrigaçôes estabelecidas na Ata de Registro de

Preços. estará sujeito às sançôes previstas neste Ediral.

19.4 Quando comprovada uma dessas hipótescs. o MUNICÍP|O poderá indicar o proximo
fornecedor a ser destinado o pedido. scm prejuízo da abenura de processo administrativo para
aplicaçào de penalídades.

il. ül'eOHfGCIf,;8,8ffiâIi.f:EEâ@EDE.BEOE
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'.r $'\l\20.1 Na Ara de Registro de preços. o Menor preço do objeto oferrad«r na Licitaçào ( itern)-será
fixoe irreajusrável. Enrreranlo. poderá sofrer alterações. obedecidas às disposiçoes conridas no
art.ós da Lei na 8.óóólt993.

20'2 Isto nào se aplica aos contratos gerados e firmatlos a partir da Ata dc Rcgistro <le preços.
os quais poderào ser revistos. reajustados e reequilibraclos. de acordo com o cdital.

20'3 o preço registrado poderá ser revisto em face de evenrual reduçào daqueles praricados no
mercado' ou dc fato que eleve o cuslo dos serviços. cujos preços foram registrados.

20'4 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente. tornar-se superior ao
preço praticado no mercado, o orgào gerenciador convocará o Fornecedor visando à
negociaçàopara reduçào de preços aos varores praticados pelo mercado.

20'5 o's fornecedores que nào aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo
mercado serào liberados do compromisso assumido. sem apticaçào de penalidade.

20'6 A ordem de classificaçào dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos vatores
de mercado oh.servará a classificaçào original.

20'7 Liberar o fomecedor do compromisso assumido. caso a comunicaçào ocorra antes do
pedido de fomecimenlo, e sem aplicaçào da penalidade. se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados: e

20.8 Convocar os demais fornece«lores para assegurar igual oportunidade cle negociaçào.

20.9 Nào havendo êxito nas negociaçôes. o órgào gerenciador deverá proceder à revogaçàg da
Ata de Registro de Preços. adotando as medidas cabiveis para obtençào da contrataçào mais
vantajosa.

2t, DO Câr{C8f,"â[EDfil0 pq ffiffio.DtsBEçO§
2l.l O Fomecedor terá seu registro cancelado quando:

21.2 Descumprir as condições da Ata de Registro de preços.

21.3 Nào retirer a respectiva nota de empenho no prazo estabelecido pela CONTRATANTE,
sem justificativa aceitável:

21.4 Nào aceitar reduzir o seu preço registratlo. na hipórese de este se tornar superior àqueles
praticados no mercado;

21.5 Tiver presentes razôes de interesse público.

2l .6 O cancelamento de regislro, nas hipoteses previstas, assegurados o conrraditório e a
ampla defesa' será formalizado por despacho da auroridade competente do CONTRATANTE.

Centro Administrativo Ciro Evangelisra
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2l'7 o fomecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço n, n.orrcn.L3*1t*r''
falo superveniente que venha compromeÍer a perfeita execuçào contralual. decorrente de caso
fortuito ou de força nraior devidamente comprovado.

2âDÂil§E§p6134pg0Gf!ilm[Éf,-:, ,:,. ::,.:.. | : ,t.
22'l Será facultado aos órgàos ou entidades nào participanres a urilizaçào desta ata de
Registro de Preço nos tcrmos do Artigo 8('e seus parágrafos do Decreto no 30 cJe 01 de março
de 2013.

22'2 Qualquer orgào ou enlidade integrante da Adminisrraçào Pública que nào parriciparam
do procedimento licitatorio, quanclo desejarem. poderào fazer uso da Ara de Registro cle
Preços' desde que manifeste interesse e mediante prévia autorizaçào do MUNICipfO.

22'j o total das adesôes nâo poderá exceder ao quíntuplo do quantirarivo do irem regisrrado
na ata de registro de preço do órgào gerenciador.

22.4 As contratações nào poderào exceder. por orgào e entidade aderente. a 50?o (cinquenta
por cento) dos quantitativo do item previsto no instrumento convocarório e registrados na Ara
de Registro de Preços.

22.5 Caberâ ao fornece«Jor beneficiário da Ata cle Registro de Preços. observadas as condições
nelaestabelecidas, optar pela aceitaçào ou nào rJo fornecimento decorrente da a«Jesào. desde
que nào prejudique as obrigaçôes assumidas com o MUNICÍPIO

22.6 Compete ao orgào que aderiu à Ata de Registro de Preços a prárica dos aros relativgs à

cobrança do cumprimento pelo prestaclor das obrigações contratuatmenle assumidas.
observada a ampla defesa e o conlraditorio. das penalidades previstas no Edital. em relaçào às
suas próprias contrataçôes. informando a ocorrência ao MUNIcÍplo

22.7 Fica a cargo do secretário executivo. manifestar sobre as possibilidades de carona à ara
de registro de preços.

23. DI§BO§rCÔpS@nAr§

I - Constituem anexo.s deste &lital. dele fazendo parre integranle

Anexo I - M«ldelo de Proposta Comercial:
Anexo II - Termo de Referência:
Anexo III - Modelo de Carta de Credenciamento;
Anexo IV - Modelo de Declaraçâo de Habiliraçào:
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Anexo v - Modelo de Decraraçâo «re condição crc ME ou Epp:
Anexo vl - Modelo de t)ecraração de l:mpregador pessoa .furidica:
Anexo vll - Modelo de Decraração de Inexistência de Fatos Impeditivos.
Anexo Vltl - Minura Ata Ilcgrstro preços:

Anexo IX - Minuta contrato de expectativa de lbrnecimento.

t?

Presidente Dutra/MA, l-s de Julho de 202 I

PAULA NDA JANSEN DA SIT,VA
ro Municipal

Cerrtro Adrninistrativo Ciro Evarrgelista
Âvcnida .'\dir l,cda. Jn. Bairro'l'arunrà- Presidentc Dutrr/lvtA. CEp: ó5760 - (x)o
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ANEXO I - MODELO DE PROPO§TA COMERCIAL

PREcÀo pREsENctAL poR REcIsTRo DE pREÇos N.,04,2021

O&IETO: REGISTRO DE PAR,A FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAçÀO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÀO NE ESIAçÀO
COMPOSTA DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS PARA GESTÀO ELETRÔNICA
DE DOCUMENTOS. POR DEMANDA. COM FORNECIMENTO DE MÀO DEOBRA QUALIFICADA oPERACTONALTZAçÀO DOS EQUIPAMENTOS.
VISÀNDO ATENDER, AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE DUTRA.MA.

Centro Administrativo Ciro Evangelista
Avenida Adir [,eda, sln. Bairro Tarumà, presidenre Du-rra/]lA. CEp: ó5760 _ 000

Site: ltIl)s://t)rcsidcnlc(lutrit.m .a()\,1!r/
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SeÍviços gesrÀo digital de

drxumenlos. atravésdepuraçào de
dados, preparaçào. digitatizaçào,
controle de qualidade. indexaçào.

importaçào, armazenamento de
imagens digilalizâdas.

acondicionamento e organizaçào de
documentos físicos. bem como o

íornec irnentode uma soluçào
complela de GED (Gerenciamento

Elctrônico de Documentos),

customizaçào de sistema de
gerenciamenao de documentÕs

peíencentes ao acervo documental.

Esteçào
1

2
51!

TOTAL MENSAL

Mào de obra

qualificada para

operacionalizaçào dos

equiOâmentos.

m
12

v
E{IF'!N TOTAL

AI{UAL
(12 meles)

12
12

TOTAL POR LOTE:



Preço total da Proposta (ern algarismos): Rg

mesma):
da proposra (nào inferior a ó0 dias, contados da data de apresc ntaçào

dias.

Nome ou Razào Social:
CPF ou CNPJ:

Valor por extenso:
Prazo de validade

FL. tr

,.:[,

E-mail
Telefone / Fax:

Representanle:

Identificaçào:

d de 2021
Assinatura:

Carimbo do licitanre/ Assinatura do responsável

Centro Adminisrarivo Ciro Evangelista
Avenida Adir hda. s/n, Bairro Tarumà, pÍesidcnre Dutra/MA. CEp: ó5260 _ 000

Site: ht rls://rrcs irlcntedut rl. ma. Sor .hr/
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ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÀO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREçOS N.O O4l202I

I. DO OBJETO
1.1. Contrataçào de cmpresa especializada na Locaçào de Estaçào composta de Software e
Equipamcntos para Gestào Eletrônica de Documentos. por demanda. com Fornecimento de Mào de
obra qualificada para operacionalizaçâo dos equipamentos, visando alender as necessidades da
Prefeitura Municipal de Presidente Durra-MA.

2. DAJUSTIFICATIVA DA CONTRARAÇÀO E DO QUANTITATIVO ESTIMADO

2.1. A administraçâo pública. pela sua natureza social e jurídica requer forte formalizaçào de
documentos. Processos e transparência. Fatores que elevam a importância de documcntos e a
exigência de uma gesrào eficaz, pois trata a coisa pública.
2.2. Dessa forma, a Gestâo Eletrônica de Documentos é uma soluÇào de arquivo. organizaçào e
consulta de documentos em formato eletrônico onde existe toda a informaçào tle natureza
d<lcumental trocada entre os utilizadores da aplicaçào. Esta soluçào permite a colaboraçào numa
organizaçà«,t através da partilha de documentos, beneficia e facilita os processos de negocio de uma
empresa.
2.3. Assim. com o crescente recebimento e geraçào de documentos em vários formatos. ano a ano. o
volume de produçào torna impraticável o armazenamento de todo o material, além da demora em
disponibilizaçào e riscos de desgaste'dos arquivos pelo intenso manuseio fisico dos papéis.
2.4. Ademais, com a digitalizaçào dos documentos/processos haveria melhor adequaçào do orgào
quanlo as exigências estabelecidas pela IN nq 5212017- TCE/MA referente a prestaçào de contas
anuais de entes públicos, bem como para dar cumprimento a IN n! 3412014-TCE^/Í4. que rrara do
envio eletrônico de documentos por meio do Sistema de Acompanhamento das Contrataçoes
Públicas-SACOP.
2.5. O Serviço será prestado com base em estaçoes de trabalho fixas. desempenhando o serviço
adequado. conforme objeto supramencionado.
2.6. A estimativa do quantitativo foi baseada na necessidadc dc cada secretaria, nào podendo
centralizar o serviço em uma única estaçào. Imperativo, portanto, que cada unidade/secretaria tenha
sua propria estaçào à fim de desenvolver um trabalho mais eficiente e. por obvio. atender a

demanda do Município contratante.
2.7. O número de estaçôes de cada secretaria foi estimado com base nas demandas cspccíficas de
cada órgào, atendendo sempre a sua necessidade.
2.8. A licitaçào será realizada por lote. conforme descriçào do objeto e quantiativo abaixo
discriminado.

3. DA ESPECIFTCAçÀO D() OBJETO

3.1 O Lote Unico vem a atender necessidade da Secretaria de Administraçào e Finanças e demais
Secretarias.

Centro Administrarivo Ciro Evangel isra
Avenida Adir [eda, s/n. Bairro Tarumà. Presidenre Dutra./MA. CEP: ó57ó0 - 000

Si te: lrt r ps: iiprcs i tlcn rcrl q4 lrlrna.gqr . !r_/

Y

Proc'Iü.
Flr l{r



\'l
ESTADO DO MARANHÀO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DIJTRÂ
CN 0,6.1 .0li

VALOBTOTAL

(í2 mecer)

1.111.10.1,00

VALOR TOTAL ESTIMADO:
setocentos e sessenta reais)

l.óó1.7ó0,00 (um milhào sêiscentos e sessenta e um mil

4. DA QUALTFTCAçÀO TÉCNTCA

4'l' A cmpresa deverá alender aos requisitos técnicos minimos. apresentando osseguintes documentos:4'l'l' Apresenlar no minimo 0l (um) Atestado <te capacidade técnica. fomecidJporp.rro" juridica de
direito público ou privado, que comprove que a empresa licitante
exccula ou execulou serviços e está apta para o desempenho de atividades pertinentes e compariveisem
caracterislicas com o objero.
4'1.2. Indicar. expressamenle. no mínimo um analista de sistemas. que será o responsável técnico pela
execuçào dt» serviços objcto desle Termo dc Referéncia.
4'l'3' O profis-sional indicado no subitem 4.1.2. deverà. no início da execuçào do serviço e durante roda
a vigência conlretual, possuir vínculo empregaricio com a empresa liciranie. .ompro"ádo por meio dajuntada dc cópia da ficha dc registro deemprcgido, ou da cópia io aro de invesliduraem caryo de direçào.
ou da cópia do contrato social ou ainda do contrato civil de preskçào de scrviços a fim de comprovar que

Avenirra Adir r.ed". 5;:§#?ff#:';:":'i:"tJ"Jffl'ff^. cEp: ó5760 - 000
Sitc: httPs://prssidcntcdurr.d,ma,u()\.,hr/

nrlI

t

LOTE ÚNICO

mt]l
tÍ$ OTD VALOR

I
gestâo digital de documentos,

atravésdepuraçào de dados,
preparaçào. digiral izaçào,conrrole de
qualidade, indexaçào, importaçào.

armazenamento de imagens
digitalizadas. acondicionamenro e

organizaçào de documentos físicos.
bem como o Íornecimentode uma

soluçào complera de GED
(Gerenciamento Eletónico de

Documenros). customizaçào de
sistema de gerenciamento dc

documentos pertencentes ao âcervo

documental.

12

12

2
Mào de obra qualificada para

operacional izaçào dos equipamenros,
12

12 45.888,00

II|ENSAL: í38./80,00
tÍlnte e olto mll quatÍocêntog ntos ê se3g€nte e um mil,

(um mÍlLOTE: 1.661.
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esle ional penence ao q técnico da empresa. ou é seusocto ou tliretor
4.2. A licirante deverá apresen tar, junto aos demais documenlos de habilitaçào. a documen
a titulo de comprovaçào de sua qual ificaçào técnica para aexecuçào <to objeto:
4.2.1.1. Deverào ser observadas as seguintes condiçôes na apresentaçào do(s)atestado(s)

e) Razâo social e CNPJ da pessoa jurídica emitente:
f) Endereço, telefone. fac-símile e e-mail da pessoa jurídica;
g) Períodos de vigência do contraro com a licitantc;
h) Breve descriçào dos serviços realizados pela licitante:

4.2.2. Scrá aceito o somatório de atestados e/ou declaraçÕes de períodos concomitantes para comprovar a
capacirJade técnica. Somente serào aceitos atestados expedidos apos a conclusào do contralo ou decorriclo
no minimo um anodo início de sua execuçào. exceto se houver si<Jo firmado para ser executado em prazo
in ferior:
4.2.3. O licitante deve disponibilizar todas as informaçoes necessárias à comprovaçào da
legit i midade dos atesrados sol icitados. apresentando. rjentre outros
documentos. cópia do CONTRATO que deu suporte à contraraçào. endereço atualda CONTRATANTE e
local em que foram prestados os serviços.\/ 1.2.4. Declaraçào de que. na execuçào do objcto, fornecerá t<xlos os materiais.equipamenros e mào-de-
obra que se fizerem necessârios:
4.2..5. Declaraçào de que dispõe de estrutura administrativa e operacional compatível para a execuçào
dos serviços. devendo constar a indicaçào dasinstalaçôes, fotos, os equipamentos e o endereço:
b) Os empregados do prestador rle serviços deverào estar deviclamenre treinados paÍa a funçào.
preservaçào da saúde ocupacional e alfabetizados, especialmente em face da urilizaçào de pro<lutos de
limpeza. Os cargos de
comando. em especial os prepostos. deverão ter noçôes básicas de informática parafacilirar a comunicaçào
eletrônica com o CONTRATANTE.

4.3. A se rcserva PREFEITURA DE PRESIDENTE DUTRA se reserva o direito de. em qualqucr
fase da licitaçào. promover diligência destinada a esclarecer ou a complemenrar a insÍruçào do
processo. inclusive para verificar se os signatários das propostas detêm a representaçào do Licitarrle.
ou mandato para em seu nome constituir obrigaçôes. bem como. veriÍicar a exequibilidade dos

Preços ProPostos.

5. DA APRESENTAÇÀO DA PROPOSTA DE PREçOS
5.1. A proposta deverá ser apresentada em linguagem clara e obietiva. sem linguísticos ou rasuras.
que identifique a contratada e assinada por responsável legal ou por pessoa legalmente habilitada a

fazê-lo em nome da contratada.
5.2. A licitante deverá apresentar a Proposta de Preços devidamentc preenchida e assinada.
5.3. A especificaçào dos equipamentos a serem cedidos à CONTRATANTE, bem como a planilha
de custos e formaçào de preços (anexo I do termo de referência). deverào fazer partc da proposta.
5.4. A apresentaçào da proposta implicará plena aceitaçào. por parte do proponente. das condições
estabclecidas neste Termo.

Centro Administrativo Ciro Evangel ista
Avenida Adir [,etla, s/n, Bairro Tarumà. Presidenre Dutra/lviA. CEP: 65760 - Ofi)
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5.5. A empresa contratada deverá considerar no valor total de sua proposta comercial todas asdespesas diretas c indiretas para a execuçào dos serviços
5.ó. As propostas deverào ser ap resentadas discriminando os valores unitários e totais para cadalote. sendo consideradas válidas as que forcm apresentadas com valores até duas casas decimais.Para tanto, a empresa licitante deverá considerar a quanlidade estimada.
5.7. Possíveis indefiniçôes, omissôes, falhas ou incorreçôes das especificaçôes contidas na propostanào poderão. em nenhuma hipotese. constituir pretexto paÍa a contratada alterar a composiçào cle
seus preços unitários.
5'8' A proposta da licitante deverá ser elaborada visando arender entrc outras cxigéncias do edital.
as informaçôes a seguir:
a) Conter razào social da empresa. CNPJ. endereço completo, inclusive CEp. releÍones, nome do
Banco. número da Conta Corrente com agencia e código: 

'

b) Detalhamento dos preços' com valor tóta! da propoi," - por lore. já incluído rodos os custos sejaqual for o seu lítulo ou natureza:
c) Os algarismos c valores expressos em moeda brasileira:
d) conter a planilha de custos e formaçào de preços devidamenre preenchida.
e) Conter o prazo de vatidade de no mínimo ó0 (sessenta) dias a contar da data de recebimenro das
propostas esrabelecidas no presente TERMO DE REFERENCIA:
0 Declaraçào expressa de estar em condiçôes de prestar os serviços. objeto do presente Termo de
ReÍ'erência:
g) Declaraçào expressa de quc o preço proposto está incluiclo rodos os custos. diretos e indiretos.
exigidos para exccuçào dos serviços com quaisquer outrai clespesas sejam cle que natureza Íor:
h) Apresentar quaisquer outras informaçÕes afins que julgue necessárias ou convenienres. para
complemenmçào da proposta.

ó. DAS CONDrÇÔES DE EXECUÇÀO

ó.1. A empresa CONTRATADA deverá disponibilizar as esraçôes cle rrabalho contcndo os
equipamentos. software e mào de obra, de acordo com a demanda da CONTRATANTE. sendo
utilizada no mínimo 0l (uma) durante a vigência da conrrataçào.
6.2. A emPresa CONTRATADA deverá disponibilizar cquipamenros e sofrware que possibilirem a
digitalizaçào. Sestào. indexaçào. armazenamento e disponibilizaçâo em sistema específico dos
documentos gerados pela Prefeitura Municipat de Presidente Dutra-MA, juntamente com a mào-de-
obra especializada para a fíel execuçào dos serviços.
6.3. A empresa CONTRATADA deverá disponibilizar as cstaçôes de trabalho, onde serào definidos
quais os documentos serào digitalizados e gerenciados eletronicamcnte.
6.4. As estaçôes de trabalho serâo instaladas na sede desra PREFEfrURA ou ourro órgào designado
pela PREFEITURA.

7. DAS ESPECIFICAçÔES MINÍMA§ DAS ESTAÇÔES DE TRABALHO

7.1. As estaçôes de trabalho serào compostas por um notebook e um scanner. para cada cstaçào de
trabalho. deverá ser disponibilizado um profissional, de no minimo nível récnico. que operará a
estaçào e digitalizará os documentos conforme exigências constanres neste Termo de Referência.

Centro Administrativo Ciro Evangel ista
Avenida Adir Leda. s/n, Bairro Tarumà. Presidenre DulrafivíA. cEp: 657ó0 - 000
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7.2. Cada estaçào de trabalho deverá
digitalizadas/mês.

produzir uma média esrimada de 20.000 páginas

7.3. Especificaçôes mínimas para scanner: SCANNER 0l
. Digitalizaçào por meio de bandeja e em rela:

. Base plana. alimentador automático de documentos;

' DiSitalizaçàoautomáticademúltiplaspáginascomconfiguraçâode encerramento automático e
manual:

' Configuraçào de digitalizaçào em frente única. frente e verso com a mesma direçào (abrir para
esquerda) e frente e verso com direçôes oposra (abrir para cima):

'Configuraçào do tamanho do papel. pelo menos. nos padrôes 44, A5, 84, 85, carta(81/z x ll") e
ofício (8r/z x 14"\

. Configuraçào da oricntaçào do papel em rerraro e paisagem:

. Configuraçào da resoluçào da digitalizaçào mínima de 300x300dpi e máxima de l200xl200dpi;

. Configuraçào da digitalizaçào em cores:

' Configuraçào do salvamenlo da imagem do documento em, pelo menos. formato TIFF. JPG,
PDF/A e OCR.

. Endereçamento do local de aÍTnazenamentcl das imagens digitalizadas em rede:

. Velocidades de produçào: 60 ppm/l20 ipm:

. Capacidade do alimentador: Até 250 folhas de papel de 80 g/mr (20 lb.);

. Conectivitla<le: USB 2.0 - Compativelcom USB 3.2 Gen lxl

. Tamanho máximo do documento: 2ló mm x 4.0ó m (8.5 pol. x ló0 pol.);

. Espessura e peso do papel: 34-413 g/m' (9 - 110 lb.)

. Resoluçân máxima de captura óptica: ó00 dpi

SCANNER 02

. Velocidade de digitalizaçào: Em cores: até 3,81 cm/s (1.5"/s), Tons de cinza: até 11.43 cm/s
(4.5"/s):

Centro Administrativo Ciro Evangel ista
Avenida Adir Lrda. s/n. Bairro Tarumà. Presidente DutrailvlA. CEP: ó57ó0 - 000
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. Resoluçào de digiralizaçào/copia: ó00 dpi:

. Máxima digitalizaçào: Tamanho: 914 mm x Z,7Z m (3ó,, x 109,,);

'Mi : I ü iJ IJ LJEspessura: 0,8 mm (0.03',):
configuraçào do ramanho do paper. pero menos, nos padrôes Al aré A3:

' configuraçào da resoluçâo da digitalizaçào mínima de ó00xó00clpi;

. Configuraçào da digitalizaçào em corcs:

' Configuraçào tlo salvamento da imagem do documento em. pelo menos, formaro TIFF. JpG.
PDF/A e OCR.

7'3'l' Considerando o quantitativo de documentos do acervo da Prefeitura Municipal de presidente

!1tralMA comPatível para o scanner 02. a contrarada poderá compartithar uma unidade do
SCANNER 02 para as cluas estações de trabalho

7.4. Especificaçôcs Mínimas para Notebooks

. Processad«lr 2 GHz, Cache de 3MB

' Memoria de SGB.singre channer DDR3L.ró00MHz(lx4GB). DiscorígidoSATAdelTB

. Tela LED HD del4polegadas0366 x768)

. Teclado padrào-em Portugues (Brasil)

. Wireless + Bluerooth 4.0

. HDMITM 1.4!

. usB 3.0 0)

. USB 2.0 Q)

. Slot de segurança

. Mcdia Card (SD.SDHC. SD3.0.MS. MSPRO)

. l0/t00RJ-45 0)
7.5. Software de Gestào Eletrônica de Documentos

Cenrro Administrativo Ciro Evangelisra
Avenida Adir [rda. s/n, Bairro Tarumà. presidente Durra/IvíA. cEp: 65760 - 000
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7.5.1. Software gerenciador do acervo que perm ita a idenrificaçào, localizaçào e rastreabitidade
instantânea dos documentos arqui vados. O soft ware também deverá operar via web. utilizando
navegador (Browser) compatível com Microsoft Internet Explorer. Google Chrome. Mozila Firefox.
Edge e Safari. utilizar idioma português nas telas acessíveis aos usuários. o software deverá ter
garantia de fornecimento ini nteÍTupto durante tod«r período de v igência do conrrato sem quaisquer
ônus adicional ao CONTRATANTE. O acesso clos usuários deve ser feito por meio de login e
senhas. ilimitadas. pessoais e inrrasferíveis, com possibili dade de diferentes níveis de acesso c
permissôes . A Contratada deverá utilizar softwares de capt ura e processamento de documentos para
comuni caçào com o Scanner e controle do processo de linha de produçào com as seguintes
caracteríslicas

. Definiçào de brilho e conrraste da imagem:

. Definiçào da resoluçào (DPI);

. Definiçào do tamanho do original:

' Controle tle seleçào «Je áreas:

. Digital izaçào continua:

. Possuir recurso de digiralizaçào Duplex:

. Suporte a documentos coloridos e em tons de cinza;

' Permitir a captura remota com transferência dos arquivos via Intemet:

. Alinhamento da imagem:

. Remoçào de sujeiras:

. Remoçào de sombras;

. Remoçào de linhas horizontais e verticais;

. Reparo de caracteres:

. Eliminação/limpeza de bordas preras/brancas:

' Possibilidade de indexaçào automatizada ou manual com dupla digitaçào;

' Capacidade de classificar e separar automalicamente tipos de d(rcumeÍrtos com base no conteúdo
textual. busca por expressôes regulares e layout;

' Definiçào de zonas para registro da página com base em informaçôes escriras e em marcas:

Centro Administrativo Ciro Evangel isra
Avenida Adir [rda. s/n. Bairro Tarumà, Presidenre Durra/MA. CEP: ó5760 - 000
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. Capacidade de processamento de OCR full_texr;

' Possibilidade de incrcxaçào remora através do ambienre wEB.

' Permitir definir o formato do arquivo de imagem de saí«la. pclo mcnos nos padroes TIFF. BMp.PCX. JPG. PDF/A e OCR:

' Possuir recurso nalivo que possibilite a geraçào de arquivos PDF pesquisável manrendo ascaracterísticas originais do documento:

'Possibilidadc de definir níveis de usuário diferenciados. permitindo total contr<.rle de acesso aos
modulos do sistema:

. Prover dados de estatistica e desempenho:

. Possuir log detalhado de uso do sisrema:

' Possibilidade de definir níveis cle usuário diferenciados. permitindo rotat conrrole de acesso aos
módulos do sistema:

' Devc fomecer relatorios estatísticos relativos aos fluxos ou filas de digitalizaçào de modo a
permitir determinar os gargalos no processo de digitalizaçâo;

'Deve permitir a extraçâo de dados (indices) a parrir de localizadores inteligentes.
independentemente da definiçào de áreas especificas «Ie OCR. com clefiniçào dc localizadoás por
formato e expressÔes regulares que possam ser configurados pelo cliente sem necessidade cle
programaçào:

' Deve permitir a seleçào de múltiplos localizadores para um determinado
canlPo, permitindo a seleçào do localizados com o melhor índice para ser extraído clo 6ocumento:

'As imagens deverào ser preparadas para que todas as pesquisas atuem sobre todas as palavras.
lelras e númenrs contidos no «locumento. Os itens de pesquisa previamente configurados para
documentos deverào ser exibidos na tela do equipamento no momenro da digiralizaçâo e
digitalizados diretamenle para o software de caprura de documentos disponibilizado

' As imagens deverào ser digitalizadas em formato: PDF/A: Em escala bitonal (preto e branco).
gravscale (nos casos indicados) ou colorido: Com resoluçào de .300 DPI (mínima), ou superior. de
acordo com a nece-ssidade: Com perfil de caprura de cada documento na lbrma clefinida para cada
pro.ieto:

. Número ilimitado de usuários concorrentes

' Manutençào. assistência técnica e atualizaçào do sofrware n«r período de vigência do conrrato.

Centro Admi nistrativo Ciro Evangel ista
Avenida Adir l-eda. s/n. Bairro Tarumà. Pre'sidenre Durra/MA. cEp: ó5760 - 000
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. Deve ser possível executar a parte servidora da SOLUÇAO em sistema operacional Windows

2008 Server ou superior ou Linux.

. Deve ser possível execurar a parte operacional tla SOLUÇÀO em .sistema operacional Windows

Xp 32 hits. Windows Vista (32bits e ó4bits), Windows 7 (32bits e ó4bits). ou superior, Linux ou

Mac OS 10.7 ou superior

. A SOLUÇÃO deverá manter um tempo médio de resposta abaixo dc 04 segundos, nào devendo

extrapolar o tempo máximo de 0ó segundos por transaçào. Quando as solicitaçÔes feitas pelos

usuários exigirem a execuçào de transaçôes que exce«la aos tempos determinados acima. deverá ser

apresentada uma mensagem que informe imediatamente ao usuário a posiçào da execuçào do

procedimento solicitaclo. Caso a solicitaçào seja prontamcnte executada a mensa8em deverá tornar-

se imperceptivelpara o usuário.

. A CONTRATADA deverá clisponibilizar a guarda e o armazenamcnto em nuvem de todo acervo

digiralizado dc tlocumentos da Prefeitura Municipal de Prcsidcnte Dutra-MA por um período de l0
(dãz) anos. devendo observar o acervo fisico disponivel e o que será produzido no decorrer da

contrataçào:

. A CONTRATADA deverá disponibilizar o armazenamento de todo acervo digitalizado de

documenros da Prefeirura Municipal de Prcsidente Dutra-MA. em servidor da Prefeitura Municipal

de Presidente Dutra-MA:

7.6- O licenciamento e a instalaçâo tle software é de responsabilidade da CONTRATADA'

7.7. A contratada deverá durante a vigência do contrato. sem quaisquer ônus adicionais. fomecer

serviços de suPorte ao software.

7.8. Apos a insralaçào a CONTRATADA deverâ promover treinamento aRuobs:

usuários Para gerenciamento do acervo armazcnado no arquivo digital, devendo arcar com todas as

despesas de inirruçào e treinamenro técnico ao pessoal de gerenciamcnto e operaçào indicado pela

CoNTRATANTE. quanclo da instalaçào inióiat dos equipamentos, fornecendo-lhes material

impresso com o respectivo conteúdo do treinamcnto'

7.g. O Sistema dc Gerenciamenro de documentos será instalado em equipamcnto fornecido pela

CONTRATADA conforme especificaçào constante nos itens ó.1 a ó.ó.

7.10. Caso. no monlento da contrataçào as cspecificaçoes do equipamento estejam obsoletas

tecnologicamente, pode ser aceita especificaçào igu^at 9y 
"superior" à informada' desde que

devidariente jusrifiéada pela CONTRATADA e SEM ONUS para a CONTRATANTE. devendo ser

consultaclo o Setor de'l:l/ Prefeitura Municipal de Presiclelrtc Dutra-MA para cmissào dc porcccr

técn ico.

7.11. A CONTRAI'ADA dcvcrá disponibilizar e operacionalizar equipamentos de backup para

Ccn(ro Administrativo Ciro Evangcl ista

Avcnida Adir Lerja. s/n. Bairro Tarumà. Presidentc Dutra/MA. CEP: ó57ó0 - 000

Site: ltt tlrs:illlrcsirlclrtctlut r'a'mit'8'rtr''ttt /

Fle ll'

íú' '



TB
ESTADO DO \,IARANHÀO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
-0tt

It
L

1 1Éâ
subslituiçào dos equipamentos integrantes da estaçào de trabalho no prazo máximo de âTdúas)
horas:

7.12. A soluçào GED deve permitir o tratamento visual. a conversào de imagens em textos e a busca
por qualquer palavra.

7.13. Os processos/documentos a serem digitalizados serâo entregues pela CONTRATANTE cm
caixas e a CONI'RATADA deverá devolver os documentos às caixas. fazendo a indexaçào das
mesmas orclenando dos documentos.

7.14. Apos o fim do contrato é necessário que a empresas realize a transferêÍrcia de dados e do
sistema para o servidor da CONTRATANTE.

7.15. A execuçào dos serviços será iniciada apos l0 (dez) «Iias do recebimento da Ordem de Serviço
e será por um período de 12 (doze) meses.

8. DA PRESTAçÀO Op SERVIçOS

8.1. Processo de digitalização

8.1.1. Os serviços de digitalizaçào de documentos deverào scr fcitos cm local apropriado nas

depcndências da CONTRATANTE.
8.1.2. As imagens deverâo ser preparadas para que todas as pesquisas atuem sobre todas as

palavras, letras e números contidos no documento, Os itens de pesquisa previamente configurados
para documentos deverào ser exibidos na tela do equipamento no momento da digitalizaçào e

digitalizados diretamcnte para o software dc captura de documentos disponibilizado.
8.1.3. Os equipamentos multifuncionais fornecidos deverâo ter a funçào de captura de documentos
em conformidade com as especificaçôes abaixo e integrados com soluçôes de tratamento de

imagens.

a. Digitalizaçâo: Os documentos para o escopo da digitalizaçào deverào sofrer um processo de

triagem e preparaçào. sendo destes retirados grampos. clipes e qualquer outro material que nào faça

parte dos documentos e que
venha a prcjudicar o processo de digitalizaçào no scanner de produçào. O

escaneamento deverá ser feito cm imagcm c tcxto OCR na sua totalidade quando o documento tiver
texto em lctra de forma. sendo essa operaçào realizada pelos operadores disponibilizados pela

contratada.

h. Controle de qualidade: a contratada deverá realizar

. Alinhamento do texto;

. Remoçào de sujeiras;

. Remoçâo de sombras:

. Remoçào de linhas horizontais e verticais;

. Eliminaçào/limpez.a de txrrdas pretas:

Centro Administrativo Ciro Evangel ista
Avenida Adir trda. s/n. Bairro Tarumà. Presidente Dutra/MA. CEP: ó57ó0 - 000
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. Melhoramento da imagem.

c. Indexaçào:

. A indexaçào poderá ser do tipo manual ou automática;

' AindexaçàodeveráserrealizadanosistemadeGcrenciamento Eletronico de Documentos (GED),
disponibi I izado pela contratada.
. A soluçào GED deve permitir a verificaçào da quanti<lade de páginas digitalizadas.
. A quarttidade de campos de indexaçào nào será superior a 10. podendo ser variávcle diferenciado
de acordo com o tipo de documentaçâo a ser digitalizada.

d. Treinamento:

. A empresa contratada fornecerá sempre que necessário o treinamento para os usuários designados
pela contratante para o uso plcno do Software de Ccrenciamento Eletrônico de Documentos-GED
disponibilizado pela contratada. Serào previstos treinamentos de usuários em seus postos cle

trabalho e o fornecimento. instalaçào e "customizaçào" de software de gerenciamento de

documentos em especifico o modulo workflow. E de responsabilidade da CONTRATADA
quaisquer custos com o deslocamento, hospedagem. alimentaçào e demais despesas, dos seus
funcionários responsáveis pelo treinamento. durante <.r período do mesmo.

e. Geral

. Para o processo de segurança dessas informaçôes deverá ser implantada uma politica de segurança

proativa e preventiva:

. Os documentos a serem digitalizados. têm caracteristicas e tamanhos variados (oficio. 44. etc.).
podendo ser coloridos. encadernadas. frente e verso.

. A contratada deverá disponibilizar usuários do sistema em quantidade estabelecida pela

contratante e de ac«rrdo com sua necessidadc.

. É necessário que todos os PDF's digiralizados. sejam pesquisáveis dentro

do documento.

. O software fornecido para o gerenciamento eletrônico de documentos deverá conter

armazenamento ilimitado em nuvem. podendo ser exponados em mídias externas e armazenaclos

tamtÉm no servidor local da CONTRATADA:

o I CONTRATADA deverá disponibilizar após a execuçào total do serviço. a guarda
(armazcnamento) em nuvem. bem como o soÍtware GED apenas para busca/consulta e acesso de

todo acervo digitalizado da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra-MA por um periodo de l0
(«Jez) anos:

Centro Administrativo Ciro Evangelista
Avenida Adir l-eda. s/n. Bairro Tarumà, Presidente Dutra/MA. CEP: ó57ó0 - 000
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8.1'4. O softwarc fornccido deverá permitir a livre criaçào de copia em mídia exrerna. sem resrriiã;
de licença ou número dc usuários. gerando as mesmas funcionalidades a ser entregues a tercei;os.
de interesse da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra-MA. de forma que seja possivel insralar
livremente em outro equipamento e visualizar as imagens e com o sistema de busca indexacla. A
soluçào deverá ser livre de custo de manutençào mensat e de aluguel.

8.2. Material de Consumo

8.2.1. Todo o material de consumo necessário à execuçào dos serviços será de responsabilidade da
Contratada. lais c«rmo papeis para anotaçôes. para rascunho. para emissào de relatórios e outros
documentos para entrega ao contratante, lápis, canetas. agenda. pincel atômico, entre oulros
necessários para a perfeita execuçào dos sen,iços. garra plástica em quantidade suficiente para os
d(rcumenlos que necessitarem clo seu uso. fita adesiva restauradora específica para restaurar.
etiquetas adesivas. c outros materiais nào especificados e que por ventura sejam necessários.
Incluindo equipe de execuçào dos trabalhos. Toda a equipe que rrabalhará neste processo deverá ser
fomccicla pcla contratada e ter qualificaçào e treinamento comprovados nesta área.

8.3. Os emprega«Ios da CONTRATADA deverào apresentar-se aos serviços devidamenre
uniformizados. ponando identificaçào (cartào plastificado). com seu nome. funçào e nome da
CONTRATADA. nào se tolerando uniformes sujos e de mau aspecro.

8.4. A CONTRATADA tbmecerá todo o material necessário para a realização do serviço:

8.5. Será de reslnnsabilidade da CONTRATADA o fornecimento dc todos os equipamentos e
utensílios necessários à realizaçào dos serviços;

8.ó. Uso obrigatorio pelos empregados da cmpresa. de EPI's (Equipamentos de Protcçào
Individual). durante a manipulaçào e aplicaçào dos produtos, fornecidos pela Empresa Contratada:

8.7. Comunicar imediatamente à Administraçào. bem como ao responsável pelo contrâto. qualquer
anormalidade vcrificada, inclusive de ordem funcional, para quc sejam adotadas as providências de

regu larizaçào necessárias:

8.8. Assumir inteira e total responsabilidadc pcla cxccuçào dos serviços contratados e pela
qualidade dos materiais cmpregados:

8.9. Designar um preposto que supervisionará a execuçào dos serviços e o representará perante a

contratante devendo para isso:

a) lnteirar-se com o preposto da CONTRATANTE das reclamações e necessidades;
b) Receber e identificar juntamente com o preposto da CONTRATANTE o
executantes dos serviços:

c) Permanecer no lorcal de trabalho que nào dispôe de encarregado o tempo que for preciso.
fiscalizando e ministrando a orientaçào necessária aos execuÍantes dos serviços:

Centr<l Administrativo Ciro Evangel ista
Avenida Adir Leda. s/n. Bairro Tarumà. Presidente Dutra/MA. CEP: 6.5760 - 000
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d) providenciar para que anres do início ou depois do expediente da contratante sejam corrigidas

todas as falhas detectadas:

e) Prestar no prazo máximo de 72 horas. todos os esclarecimentos que forem solicitados pcla

CONTRATANTE cujas reclamações se obrigam prontamente atenderem. designando um

representante ou preposto com poderes para tratar com a CONTRATANTE:

0 Providenciar imediatamente apos o recebimento de solicitaçào da CONTRATANTE. o

afastamento de qualquer empregado ou preposto que embarace a fiscalizaçào ou ainda que se

conduza de modo inconvenicnté ou incompativel com o cxcrcício das funçôes que lhe forem

atribuidas;

9. DAS DESCRIÇÔES E FREQUÊNCIAS DAS ATIVIDADES DO HORÁRIO DE

sERVIÇO

9.1. Os serviços serào prestados de segunda à sexta-feira. das 08 às l2h e das

l4h às lrih. nas insraiaçoes do prédio sede da Prefeitura Municipal de Presidcnte Dutra-MA. na

Avenida Adir Leda. S/t,I. Bairro Tarumà - Ccntro Administrativo Ciro Evangelista. CEP: 65.760-

000 - Presidente Dutra / MA.

9.2. Fica franqueada aos interessados a realizaçào de visita técnica nos locais da prestaçào dos

scrviços. mediánte prévio agenclamento e registro escrito de sua realizaçào'

DOS UNIFORMES

g.3. os empregados da CoNTRATADA devcrào apresentar-se aOS serviços devidamente

uniformiz.ados. porrando identificaçào (cartào plastificado). com seu nome. funçào e nome da

CoNTRATADA. nào se tolerando uniformcs sujos e de mau aspecto'

INSTRI.]ÇOES PARA O PREENCHTMENTO DA PLANILHA:

g.4.Paraelaboraçào das propostas, tod«rs os licitantes deverào:

g.4.1. A merodologia de composiçâo dos preços tlos serviços é baseada nos modelos e orientaçôes

da Instruçào Normativa no 05/20l7,atuali,zadã peta Instrução Normativa no 07/2018 do Ministério

da Economia.

9.4.2. As planilhas de custos e formaçào de preços sào meramente estimativas:'

cabendo ao licitante preenche-las e'apresentâ-las. crtl cuttÍurtrridar.lc cuin suu rcolidodc c com o

previsto no edital.

g.4.3. Os salários normarivos utilizados na elaboraçào clas planilhas sào os definidos pela

Centro Administrativo Ciro Evangelista

Avenida Adir Letla. s/n. Bairro Tarumà. Prcsiclente DutraÀ4A. CEP: ó57ÓO - 000
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c
Convençào Coletiva de Trabatho vigente.

9'4'4' Se até a data da abertura do pregào entrar em vigor norma que cletermine novo salário para a
categoria, o licitante deve levar em consideraçào na formulaçào i" ,ru proposra o satário mínimo
vigente no país.

9-4.5. Para o cálculo clos insumos "vale-transportc" e "vale-reÍ'eição". deve ser considerada a me<lia
de ZZ dias úteis de trabalho paÍa ajornada de {4 horas.

9.4.6. Os valores unitários dos insumos "valc-transporte" e "vale-refeição" correspondenr.
respectivarnente, à tarifa atualmc'nte vigentc no Municipio e ao definido pela Convençâo Coleriva
de Trabalho.

9.4-7. Segundo.iurisprudência do Tribunal de Conras da Uniào (Acórdàos no 6412010, no
1.41212010; e no l.3lg/2010 2a câmara) os cusros com rreinamento/capacitaçào/reciclagenr já
estào contemplados no item "despesas administrativas".

9.4.8. Para os tributos (lSS. COFINS e PIS) o licitante deverá etaborar sua proposra e. por
conseguinte. suas planilhas de composiçào de custos e formaçâo cle preços com base no regime de
tributaçào ao qual estará submetido durante a execuçâo do c«:ntrato.

9.4'9. Conforme Acórdào 1.5291200ó - Plenári«l - TCU. o tnrposto dc Rencla dc Pcssoa Juridica -
IRPJ e a Contribuiçào Social s<.rbre o Lucro - CSLL nào poclem ser repassados aos cusros do
contrato. por serem tributos de natureza direta e personalistica. que oneram diretamente <;

contratado.

9.4.10. Nos prcços deverào cstar inclusas todas as despesas com salários, encargos sociais c
trabalhistas. seguros, impostos. laxas e contribuições. transporte. alimenraçào. despesas
administrativas. lucros e demais insumos necessários à execuçào do conlrato.

9.4.11. Os cuslos com equipamentos e uniformes lambém deverào ser demonstrados. com a

finalidade de constataçào dos preços ofertados.

9.4.12. O Seguro Acidente de Trabalho (SAT) será calculatkr da seguinte forma: SAT = RAT X
FAP. Onde a aliquola a ser utilizada será o resultado da multiplicaçào dos Riscos Ambienrais do
Trabalho (RAT) pelo Fator Acidentário dc Prcvençào (FAP). Ou seja, a licitante deverá preencher o
rcfcrido itcm utilizando o RAT, a depender do grau de risco do serviço irá variar entre l7o, para
risco leve, de 2?o. para risco médio. c da 37o de risco grave. multiplicado pelo FAP. medianre
apresentaçào do relatório FAPWEB c RE. a ser apresentado juntamente a sua proposta de preços.
9.4-13. Os pcrcentuais dos encarBos previdcnciários, do FCTS e demais contribuições sào aqueles
estabelecidos pela legislaçào vigente.

9-4.14. As planilhas clc custo devcrào scr cntrcgucs acornpanhaclas das rcspcctivas Mcmórias de
Cálculos. bem como deverào clencar todos os custos que a Prefeitura Municipal de Presidente
Dutra-MA prcver.

Centro Administrativo Ciro Evangelista
Avenida Adir l-rda. sin. Bairro Tarumà. Presidente Dutra/MA. CEP: ó5760 - 000
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9'4'15. Em razào da natureza dos serviços. objeto desra conrrataçào. consoanrc a tegislaçào vigcnte.
as empresÍrs na condiçào de microempresas ou empresas de pequeno porte NAO poderào apreienrar
aliquotas de tributos tomando por base a sua opçào pelo SIMPLES. ou seja. de.verào fazer a sua
cotaçào como todas as demais empresas.

9.4.16- Todas as empresas deverào comprovar as alíquotas de impostos a qual estào sujeitas no seu
regime de tributaçào, a ser apresentado juntamente a sua proposta de preços.

r0. DAS OBRIGAÇÔES OA CONTRATANTE

10.1. Proporcionar todas as condiçôes para quc a CONTRATADA possa desempenhar os serviços
de acordo com as determinaçôes do contrato e desre Termo de Referência.

10.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com
as cláusulas contratuais e os ternos de sua proposta.

10.3' Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de evenruais falhas récnicas e/ou
operacionais no curso da execuçào dos serviços. Íixando prazo dc 48 (quarenta e oito) horas para a
sua correçâo.

10.4. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestaçào tlo serviço. na forma do contraro.

10.5. Zelar para que durante toda a vigência do conrrato sejam manridas. em comparibilidade com
as obrigaçôes assumidas pela CONTRATADA. todas as condiçôes de habilitaçào e qualificaçào
exigidas na contrataçào.

10.ó. Realizar o backup. quinzenalmente, no equipamento utilizado para o sofrware de
gerenciamento e contabi I izaçâo.

10.7. Os serviços objcto do c«rntrato serào acompanhados e fiscalizados por servidor da contratante
devidamente designado por Portaria:

10.8. Efetuar os pagamentos nas condiçôes e preços pactuados:

10.9. Rejeitar, no todo ou em parte. os serviços e materiais entregues em desacordo com as
obrigaçôes assumidas pela contratada:

10.10. Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente por meio de pessoa por ela
credenciada:
10.I l. Estabelecer rotinas dc serviços para auxiliar no devido cumprimento clo
ohjctivo do contrato:

10.12. Assegurar o livre acesso do.s empregados da CONTRATADA, quando devidamentc

Centro Administrariv«r Ciro Evangel isra
Avenida Aclír [,eda. s/n. Bairro Tarumà. Presidenrc Durra/MA. CEP: ó5760 - 000
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identificado e uniformizado. aos rocais em que devem execurar suas atiyidades:

' 
", t..í di

l0'13' Fornecer à CoNTRATADA todos os esclarecimenros necessários para a execuçào dosserviços e demais informações que venham a ser s.licitada:

r r. DAs OBRTcAÇôps oa CoNTRATADA

ll'l' A CoNTRATADA deverá apresentar, porocasiào da assinarura do conrraro. um cronograma
para execuçào dos serviços.

ll'2' A CoNTRATADA deverá fornecer o sofrware de GED duranre toda a execuçào do contraro e
ao final deverá disponibilizar o softwaÍe parc acesso ao banco de dados arnrazenado em nuvem e no
servidor da CONTRATANTE.

t l"l' A CoNTRATADA deverá prestar serviço cle manutençào preventiva. corrctiva e evolutiya do
sistema: ofcrecer treinamento aos usuários, durante o período àe imptantaçào: e oÍerecer apoio e
treinamenlo à equipe de TI' repassando a tecnologia usada para desenvolvimento do sistema.

11.4. O treinamento de operaçào deverá ser sem ônus para a CONTRATANTE e disponibitizado
para todos os colaboradores por meio presenciat e/ou online. em horário e período a ser «lefinido
pela CONTRATANTE.

11.5. A CONTRATADA deverá hatrititar p«-rliticas de sc'gurança para acesso a pastas que serào
criadas, de íorma que haja uma hierarquia. conforme neccssidade da CONTRA'1ANTE.

ll.ó. A CONTRATADA deverá realizar as instalaçôes das esraçôes de produçào. conforme
demanda e ordem de serviço. das quais farào todo o processo de digitalizaçào e importaçào para o
sistema GED nos locais estipulaclos pela CONTRATANTE.

11.7. A CONTRA'I'ADA deverá disponibilizar o
CONTRATANTE, sem cobrança adicional de licença.

acesso para todo.s os colaboradores da

ll'8. A CONTRATANTE irá fornecer apenas os pontos etérricos e logicos de comunicaçào.
ficando sob rcsp<rnsabilidadc da CONTRATADA todos os mobiliários necessários paru aexecuçào
clo serviço. que ao finalda vigência do contraro. serào devolvidos paru a CONTRATADA.

11.9. A contratada deverá criar políticas de backup dos dados e da aplicaçào GED para o servidore
cstrutura de armazenamento da Prefeitura Municipat de presidenre Dutra-MA.

ll.l0. A CONTRATADA deverá ordenar os documentos a serem digitalizados em
métoclo a ser delinido.
I l.l l. A CON]'RATADA deverá realizar o cadasrro cta.s informaçôes e
parametrizações no sistema. bem como a etiquetaçào e armaT.enamento.

lote pelo

Centro Adminisrrativo Ciro Evangelisla
Avenida Adir [,eda. s/n. Bairro Tarumà. presidenre Dutra/TvíA. CEp: 657ó0 - 000
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II.I2. A CONTR
temporalidade.

rr.,,.r..-r ac
ATADA deverá conferir composiçào do rore, a rocarizaçào. o assu ntoeÍ

pode'ndo

ll'13' A CONTRATADA deverá codificar o assunto do processo, realizar a digiraçào de 6ados de
cada documento e padronizar via sofrware de gestâo da produçào

ll'14' A6rs a realizaçào da digitalizaçào a CONTRATADA deverá dev.lver «>s documcnt«rs às
caixas. f azer a indexaçào das mesmas e realizar a ordenaçào dos documentos.

ll'15' A CONTRATADA devcrá prover suporte de seus equipamentos c softwares. obedecendo as
seguintes restriçôes para resoluçoes de problemas:

ll'15'l' 24 horas para resoluçào cle problemas que impactem na paralisaçào clo serviço de rnodo
geral:

1l t: ?. 48 horas para resoluçào de problemas quc impactem na paralisaçào <le um colabgrarJgr:ll'15'3' 72 h<-rras Paru resoluçào rle problemas que nào possui impacro no serviçr-r dss
colaboradores:

ll'1ó' A CONTRATD-A deverá se responsabilizar pelos profissionais que cxecurarào os serviços
nas dependências da Prefeitura Municipalde presidente Duira-MA.

ll'li. A CONTRATADA devcrá manter em sL-u corpo técnico duranÍc a execuçào do conrraro. no
minimo. um analista de sistemas. um Tecnólogo da Informaçào e um Bibliotecário ou Arquivisra.

ll.18. A CONTRATADA deverá definir metodologia de higienizaçào rlos <Jocumenros
sugerir manutençoes.

I I.19. A CONTRATADA deverá verificar a anomalias de tamanho dos arquivos e de quantidade de
páginas.

11.20' A CONTRATADA devcrá arcar com a responsabilidade civil por todos c quaisqucr danos
materiais e morais causados pela açào ou omissào de seus empregados. trabalhadores. prepostos ou
representantes. dolosa ou culposamente, à Administraçâo ou a terceiros.

ll.2l. Responsabilizar-se. quanto à cessào de mào dc obra. por todas as obrigaçôes trabalhistas.
sociais. previdenciárias. tributárias e as demais previstas na legislaçào específica. cuja
i nadimplência nào rransfere responsabi I idade à Adm i n istraçào.

ll-22.lnstruir seus cmpregados quanto à neccssidarle dc acatar as oricntaçôes da Administraçâo.
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Inrernas, quando for o caso.
ll '23. Levar imediatamente ao conhecimenro da Fiscalizaçào da CONTRATANTE:.
gualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante a execuçào dos serviços e prestar os
esclarecirnentos necessários. bem como comunicar. por escrito e de forma detalhacla. toáo tipo dc
acidente que. eventualmente. venha a ocorrer.

Ccntro Admi nistrativo Ciro Evangel ista
Avenida Adir Leda, s/n. Bairro Tarumà. presidenre Durra/MA. cEp: ó5760 - 000
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" ''tt {r*çll'24' Manter sigilo. sob pena de responsabilidade civil. penat e administrativa, sobre rüô equalquer assunto de interesse da Prefeitura Municipal cle Presidente Dutra-MA ou <Ie terceiros deque tomar conhecimento em razào da execuçào dô objero deste Termo de Referência, devendo

orientar seus empregados ne.sse sentido.

ll'25' Manter quadro de pessoal suficienre para atendimenro dos serviços, sem inrerrupçào. seja por
motivo de férias. descanso semanal. licença. greve. falta ao serviço e demissào de empregados.

ll'26' Nào permitir a utilizaçào de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos. excero na
condiçào de aprendiz para os maiores de quatorze anos: nem permitir a utilizaçào do trabalho de
menor de dezoito anos em trabalho noturno. perigoso ou insalubre.

ll'27' Manter duranle toda a vigência do contrato. em compatibilidade com as obrigaçôes
assumidas. todas as condiçôes de habilitaçào e qualificaçào exigidas na licitaçào.

11.28. Nào transferir a terceiros. por qualquer forma. nem mesm<; parcialmenre. as obrigaçôes
assumidas. nem .subcontratar qualquer das prestaçôes a que esrá obrigada. exceto nas condiçôes
autorizadas no Termo de Referência ou no conrraro.

11.29. Vedar a utilizaçào. na execuçào dos serviços. <le empregado que scja familiar de agente
público ocupante de cargo em comissào ou funçào «le confiànça na preieitura Municipãl de
Presidenre Durra-MA.

11.30. Apresentar à Contratante. no prazo de 72 (setenta e duas) horas do início da vigência do
contrato. a relaçào nominal dos enrpregados que adenlrarào a sede da PREFEITURÁ para a
execuçào dos serviços.

I 1.31. Arcar com o ônus decorrentc dc eventual eguívoco no dimensionamento dos quantitativos dc
sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incerlos.
devendo complementá-los, caso o previsto inicialmenre em sua proposra nào seja satisfatorio para o
atendimento ao objeto da licitaçào. exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolaclos nos incisos
do § lo do art. 57 «la Lei n! 8.óóó, de 199J.

lL.32.lmplantar os serviços contratados no prazo máximo de 10 (dez) dias do início da vigência do
contrato. de acordo com as condições estabelecidas e confornre especificaçÕes deste Termo.
podendo ser prorrogado a critério da Administraçào.

ll'33. Substituir sempre que exigido. no prazo má.rimo dc 24 (vinte e quatro) horas após a
notificaçào, mediante justificativa por parte do selor competenle. qualquer empregado. inclusive o
preposto. cuja atuaçào. permanência elou comportamenro seja julgado prejudicial e ou
inconveniente à disciplina do serviço.

I1.34. A Contratada deve refaz-er às.suas custas. em até 48 (quarenta e oiro) horas
do recebimento da notificaçào expedida pela Contratante. todos os serviços que apresentarem
dcfc-itos, erros, omissào ou quaisquer outras irregulari«lades constatadas pela Fiscalizaçào.

Centro Adminisrrarivo Ci ro Evangelisra
Avenida Adir Leda. s/n. Bairro Tarumà. Presidente Durra/MA. cEp: ó57ó0 - 000
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I1.35. Comunicar a eguipe de fiscalizaçào do contrato, por escnto, no prazo tlc. l0 (dez) dias útcisquaisquer alterações havidas no contrato social. exemplo: alteraçào nos sfoios. mudança de
endereço e etc. durante o prazo de vigência do contrato. bem como apresentar os cJocumentos
comprobatórios da nova situaçâo.

t 1.3ó. Manter seu pessoat uniformizado, iclcntificanclo-os através
recente.

de crachás. com fotografia

ll'37' Implantar. de forma adcquada. a planificaçào. execuçào e supcrvisào permanente dos
serviços. de forma a obler uma operaçào correta e cficaz. rcaliz.ando os scrviços clc forma
meticulosa e constante. mantendo semprc em pcrfeita orclem to<Ias as dependêncías objero dos
serviços.

I 1.38. Responsabilizar-se pelo cumprimento. por parre de seus empregados. das normas
d iscipl inares dererrn i nadas pela Admi n istraçào.

11.39. Assumir todas as responsabilidades e tomar as meditlas necessárias ao atendimenro dos seus
empregados. acidentados ou com mal súbito, por meio de seus supervisores.

I 1.40. Cumprir. além dos postulados legais vigenres de âmbiro fecleral. estadual, distriral ou
municipal, as normas de segurança da Administraçâo.

ll.4l. Comparecer. semPre que convocacla. às reuniôes solicitadas pela Contralante. assumindo
todo ônus do nào comparecimento às reuniões.

11.42. Prestar serviços de manutençào preventiva e/ou corretiva, na estaçào que compoe o objeto
deste certame. utilizando pessoal especialmente treinado, habilitado a *ani.. os equipamentos
devidamente ajustados e em perfeitas condiçôes de funcionamento e de segurança.

I 1.43. Instruir os seus empregados quanto à prevençâo de incêndios nas áreas «Ia Administraçào.

ll .44. Prestar «rs serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabeleciclos. fomecenclo to<los os
materiais e produtos dc qualidade e com tecnotogia adequada. com a observância das
recomendaçôes aceitas pela boa técnica, normas e legislaçào.

11.45. Cumprir a legislação vigente sobre saúde e seg,urança do rrabatho. no que mnge aquisiçào e
fornecimento de EPI - NR 0ó.

11.46. Executar os serviços nos prazos estabelecidos
proposta comercial.

nas condições e preços consignados em sua

11.47. Fornecer número de telefone e de fax para contato a fim dc arcnder as
sol icitaçôes da Contratante;

Centro Administrari vo Ciro Evangel ista
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11.48. Arcar com todas as despesas. direras ou indiretas, decorrentes do cumprimeniiird.r*'
obrigaçoes assumidas. sem qualquer ônus à Contratante, inclusive o transporte:

11.49. Manter durante toda a execuçào do contrato. em compatibilidade com as obrigações
assumidas todas as condições de habilitaçào e qualificaçào exigidas na liciraçào:
1l-50. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administraçào ou a lcrceiros.
decorrentes de sua culpa ou dolo na execuçào do contralo, nào excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade à fiscalizaçào e ou acompanhamcnto por parte da conrratante:

11.51. Cabcrá a contratada todas as providências e ohrigaçoes estabelecidas em legislaçôes
especificas de acidentes de trabalho quando em ocorrência da espécie forem vítinras seus
emprcgados. no desempenho de suas atribuiçôes ou em contato com eles. ainda que a ocorrência
tenha sido nas dependências da contratante:

ll.5Z. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários. fiscais, e comerciais
resultantes da execuçào do contrato;

11.53. Comprovar a formaçào técnica específica da mão-de-obra ofere,cida, através de Cerrifica<J<r
de Curso de Formaçào:

11.54. Todos os materiais e equipamentos para a realiz.açào dos serviços contratados deverào ser
fornecidos pela CONTRATADA ;

I 1.55. Seus empregados deverào estar devidamenle identiÍicados. e uniformizados;

Il.5ó. Responsabilizar-se pclo transporte de seu pessoal até as dependências da CONTRATANTE,
e vice-versa. por meios proprios e. em casos de paralisaçào dos transportes coletivos. bem como nas
situaçôes onde se faça necessária a execuçào de servlços em regime extraordinário:

11.57. Afastar. uma vez comprovada a necessidade, de imediato qualquer empregado ou preposto
da CONTRATADA que deixe de merecer confiança. embaracc a fiscalização ou ainda que venha a

sc conduzir de modo inconveniente ou incompatível com o cxcrcicio das funções que lhe foram
confericlas:
11.58. Responsabilizar-se exclusivamente por todas as despesas e obrigaçôes relativas à assistência
m&Jica (inclusive atendimento médico dentro do local de trabalho em funçào de acidente ou mal
súbito). previdência social. seguro contra acidente e quaisquer implicaçÕes de natureza trabalhista e

fiscal de seus empregadrls:

11.59. Cumprir todas as leis federais. cstaduais e municipais pertinentes e vigentes durante a

execuçào do contrato. sendo única responsável çnr prejuizos decorrentes de infraçôes a que houver
daclo causa:
11.60. Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimonio da CONTRATANTE.
por culpa, dolo. negligência ou imprudência de seus empregados. ficando obrigada a promover o
ressarcimento a prcços atualiza«los, dentro de 30 (trinta) dias contados a panir da comprol'açào de
sua responsabilidade. Caso nào o faça dentro do prazo estipulado, a CONTRATANTE reserva-se ao

Centr«r Administrativo Ciro Evangelista
Avenida Adir [rda, s/n, Bairro Tarumà. Presidenre Durra/MA. CEP: ó5760 - 000
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.íÔdireito de descontar o valor do ressarc imento em faruras de pagamentos devidos à CONTRAiln.qsem p§uizo de poder denunciar o Contrato. de pleno direito.

12. DO SIcrLo E SEGURANçA DO ACER.VO

l2'l' o dano. o exrravio ou a destruiçào de qualquer documento confiado à CONTRATADAimplicará na responsabirizaçào desta. nos termos da tegistaçao pertinente e vigente.

l2'2' Caberá à CONTRATADA responsabirizar-se pero sigiro c seg,urança das informações edocumentos da CONTRATANTE, sob sua guarda e aràazenamento.

l2'3' A CoNTRATADA' durantc a vigência do contrato, manrerá to4a documenraçào em Derfeitascondiçôes. nào podendo fazer a divurgàçào «Je iníormações d. coNíRÀiír.ii;,-,iã 
" "Jr""r.uode permissôes indevidas de acesso às informaçôes do coNTRATArtie,-.oú"p"*-'0" .",responsabilizada em açôes civis e criminais.

13. DO ACORDO DE NiVEL DE SERVIÇO

I3.1. caso a coNTRATADA-nào inicie a execuçào dos serviços a parrir do prazo esripurado na
ordem de serviço e nas condiçôes avençadas. ficará sujeira a mútta aó mora de r4o (um poi c"nro)
sobre o valor roral da conrraraçào, por dia dc atraso injustificado. rimitada sua aplicaçào até o
máximo de 3 (rrês) dias.

l3'l'1. Apos o 3a (terceiro) dia os serviços prxterào, a crirério cla Administraçào, nào mais ser
aceilos' configurando-se a inexecuçào total do contrato, com as consequências pievistas em lei. no
ato convocatôrio e no instrumento contratual.

l3'2' A CoNTRATADA. durante a execuçào do contrato. ficará sujeita a a<tvertência e multa dc
mora, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir:

13.2-.1. Para efeito de aplicaçào das penas de advenência e multa, às infraçôes sào atribuidos graus.
conforme as tabelas seguintes:

Proc. ..

t'

Ê. il.

N
1 Advertência

0,5 sobre o o contrâtor mênsa
3 0 75%sobr I I do t toe o a mor ne sa con ta

r mênsel do contratoso reo
5 ío% sobre o valor mensal contrãto

ITETI
R
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Proc-n-
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1

ôm sistêma €spêciÍico dos d@umentos

que possibilite ma
E disponibilização

gerados pela PÍefaitura
de Prê6idênte Dure-MA.

Deixar dê disponibilizaÍ equiPamentos ê soÍlware
1

Ooixar de Íoínecar
dos seÍviços.

ospocializeda paÍa a Íiel execuçáomâo-dê.obíe 4

3 as êspêcilicaçõês mínimas para os
scanners,notêbooks,sêruidores sottwere do gêstiio glêtrônice.

D6ixar do atander 5

4 Dêixar de íornêcsr scÍviços de supoíe ao soÍtware durante a
execução do contÍato.

3,
PoÍ
ocorrência(obedece
ndo o limite máximo

del
Oêixâr dê promovor

do acervo armazena
treinamonto aos usuários
do no arquivo digitel.

pera geÍenciamento

6 as desposas de instrução ê treinamento
técnico ao pessoal de g6renciamento o opeÍaÇão indicado pela
CONTBATANTE,quando da instataçáo iniciat dos
equipamenios,fornecendo-lhe6 malsrial impÍesso coíno rospêctivo
conteúdo do teinamsmo.

Deixer de arcar com todas 3

a transÍerência de dados do sistema para a
nuvem e pare o servidor da CoNTRATANTE.

Deixar de realizaí 5

I ou dostÍuir qualquer docum€nto conÍiado àDaniíicar, extraviar
CONTHATÂDA.

5

I e a segurança das inlormaçôês e documenlos
da CONTRATANTE,sob sua guarda e aímazenamento.

Não manler o sigilo 5

com as obíigaçÕes corctantos no iteml l do Termo d6
ReÍerência(Das Obrigaçôês da CONTBATADA).

Náo cumpÍiÍ

PoÍ
obrigação(obedêcén
do o limito mâximo
del0%).

11 mantsÍ o aÍmazenarnenlo em nuv€m do dados do acêrvo
dioital da CONTRATANTE peto periodo delO(dez)anos.

D€ixar de 5

l3'3' Será configurada a inexecuçào parcial do contratô. com as consequências previslas em lei e no
instrumento conaraaual. caso os limites máximos estabelecidos na tabela acima para aptic.açao Oe
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14. DA VISTORIA "n,r.. li. '" ':'-' 
..

".:ií rúFil
14.1. A proponente poderá vistoriar os locais onde serào executarlos os serviç«rs. examinan<Jcras
áreas, tonlando ciência do estado de conservaçâo e características dos equipamentos. e eventuais
dificuldades para e.xccuçào dos serviços.

14.2. A vistoria nâo é de caráter obrigatório. poclen«lo a empresa apresentar proposra. mesmo gue
nào vistorie o local. devendo apresentar declaraçào formal cle dispensa.

l't.3. A proponente que optar pela nào vistoria do local nào poderá. em hipórese alguma.
descumprir qualquer regra. decisâo e acordo proveniente deste Termo e de sua Proposta e será
tratada nas mesmas condiçôes daquela que vistoriou.

14.4. A Proponcntc que optar pela vistoria deverá agendar junro a Prefeitura Municipal de
Presidente Dutra-MA o dia e horário. As vistorias acontecerào em dias de funcionamento das
Unidades.

rs. DA GESTÀO E FISCALTZAçÀO

15.1. A execuçào das obrigações contratuais será acompanhada e fiscalizada por servidor designado
em Portaria como FISCAL DE CONTRATO. c«rm autoridadc para exercer, como represenlanre da
Administraçào. verificando se todas as obrigaçoes
ft'lram cumpridas. analisar a documcntaçào e relatorios. atestando as Notas FiscaislFaturas para
pagamento. e. ainda. objetivando dirimir quaisquer dúvidas que. porvenrura. surjam no curso da
vigência do contrato. sem prejuizo da plena responsabilidade da empresa perante a

CONTRATANTE.

15.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal clo Conrrato serào
encaminhadas à autoridade superior. em tempo hábil. para adoçào das imediatas medidas
saneadoras.

ló. DA ESTIMATTVA DE PREçOS

ló.1. Os preços propostos deverào incluir todos os custos diretos e indiretos. inclusive os resultantes
da incidência dc qualquer frete. imposto, taxa contribuiçôes ou obrigaçôes trabalhistas. fiscal e
previdenciário a que estiver sujeito. e também percentuais de descontos concedidos:

16.2. O critório de aceitabilidade do preço (por lote) será o da compatibilidade com os preços de
mercado.

ló.3. O valor <la estimado para licitaçào será definido com base na colera de preços realizada no
mercado local. com empresas especializadas na execuçào dos serviços especificados neste Termo
de RcÍcrência.

Centro Administrativo Ciro Evangel ista
Avenida Adir Leda. s/n. Bairro Tarumà. Presidenre Durra/MA. CEP: ó5760 - 000
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17. DO CRITERIO DE JULGAMENTO t!'- *l , Y r"'' 
.;;,',..,..-, .Õ.*

17.1. Para julgamento da licitaçào. considerar-se-á vencedora, de.sde que atendidas aí'
especificaçoes e condições constantes deste Termo de Referência e do Ediral, a liciranre que
apresentar O MENOR PREÇO pOR LOTE (UNICO).

18. DAS CONDIÇÔES PARA ASSTNATURÂ DO CONTRATO

18.1. As obrigaçÔcs decorrentes da presenle contrataçâo serão formalizadas através da emissào de
Contrato. do qual fará parte, independcnte de rranscriçào, o presente edital e seus anexos e a
proposta «ia CONTRATADA. no que couber. celebrado entre a Prefeirura Municipal de Presidente
Dutra-MA e a licitante vencedora, que observará os termos da Lei n., 8.óóó. dc 2l «le junho de
1993, e alterações posreriores e demais noÍrnas pertinentes.

18.2. A assinatura do contrato fica condicionada à consulra prévia pela CONTRATANTE ao
Cadastro Estadual de Inadimplentes - CEI, para verificaçào da situaçào da CONTRATADA em
relaçào às obrigaçôes pecuniárias e nào pagas. consoante determina o art. ó'r da Lei Estadual n!
ó.ó90. de I I cle julho de 199ó:

18.3. A assinatura do contralo. tamhÉm. está condicionada à comprovaçâo de regularidatle com a
CAEM.A' (Decrcto n'' 21.178i05). caso a CONTRATADA tenha endereço no Esrado do Maranhào:

18.4. Se a licitante vencedora nà«: apresentar situaçào regular no aro da assinatura do Contrato uu
recusar-se a assiná-lo ou recusar-se a atualizar a documentaçào, no prâzo exigido. será convocada
outra licitanle para executar os serviços. observada a
ordem de classificaçào. e assim sucessivamente. sem prejuízo da aplicaçào das sançôes previstas
neste Edital.

19. DO PRAZO DE VIGÊNCIA

19.1. O prazo de vigência será pelo período de l2 (doze) meses, a contar da assinarura do contrato.
podendo scr proÍrogado. de acordo com o estabelecido na ki Federal n" 8.óóó193 e suas alrerações
posteriores, mediante celebraçào de Termos Aditivos.

20. DOS REAJUSTES

20.1. Deconidos doze meses da data da assinatura do contrato, o seu valor poderá ser reajustado.
alcançando a data de formulaçào da proposta e aplicando-se a convençào coletiva da classe. a
requerimcnto da contratada e caso se verifique hipótese legal que autorize reajustamento:

20.2. Caso o índice estabeleci«lo para reajustamento venha a ser extinÍo ou de qualqucr forma nào
possa mais ser utilizado. scrá adotado em .substituiçào o que vier a ser delerminado pela legislaçào
entào em vigor:

Centro Adminisrrarivo Ciro Evangel isra
Avenida Adir Leda. s/n. Bairro Tarumà, Presidenre Durra/MA. CEP: 657óO - 000
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;erào nà=r^oliloi ca6+i:oficial. para reajustamenro do preçó do vator rcmanescente: .t, 

--.
20'4' os reajustes de preços. devidamente autorizados. serào efetivados por simples apostilamento.desde que. juntamenle com a Proposta correspondente. se apresenre a memória de cálculo
demonstrando a permanência dos menores preços.

2I. DAS PENALIDADES CONTRATUAIS

21'l' A licitante que. convocada dentro do prazo de validaclc da sua proposta. nào assinar ocontrato' deixar dc cntregar documentaçào exigicla no Ediral. apresentar áocumenraçào falsa.
ensejar o retardamento da execuçà«r «le seu objeto, nào manriv", á proporta. fathar ou fraudar na
execuçào dos serviços, comportar-se de modo inidôneo. fizer declaiaçáo falsa ou comerer fraude
fiscal. ficará impedida de licitar e cle conrrarar com a Uniào. Estados, Disrrito Federal e/ou
Municípios e será descredenciada nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o
inciso XIV do arr.4! da Lei ne 10.520. de 17 <le julho de 2002, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.
sem prejuizo da.s multas previstas ncste tnstrumento e «las demais cominaçôes legais.

2l'2' Pela inexecuçào total ou parcial do contraro a Administraçào poderá. garantida a prévia
defesa. aplicar à Contratada as scguintes sançoL,s:

e) Advertência:

0 Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato:

g) Suspensào ternporária de participaçào em licitaçâo e impedimento de conrrarar com a
Administraçào. por prazo nào supcrior a 02 (dois) anos:
h) Declaraçào de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçào
Pública enquanto perdurarem os motivos determinanres da puniçào ou aré que seja promovida a
rcabilitaçào perante a propria autoridade que aplicou a penriidadc, que será óonceáida sempre em
que o conlratado ressarcir a Administraçiio pelos prejuízos resultantes e após o prazo da sançào
aplicada com base no inciso anterior.

21.3. Sem prejuizo da aplicaçào clas sançôes penais previsra na tegistaçào. a responsabilizaçào civil
por perdas e danos causados à Administraçào ou a terceiros decorrentes de culpa ou dolo. bem
como a rescisào contratual pelo.s motivos observados no art. 78. da Lci ne 8.666/93.

22. DO PAGAMENTO

22.1- O pagamenlo será efetuado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA.
por intermédio cle ordem bancária no prazo nào.superior a 30 (trinta) dias. c«rntados a partir da
efetiva entrega do.s produtos e/ou serviços. ..r* u."itoçào. nredianre apresenraçâo de Nora Fiscal.
devidamente atestada pelo fiscat do contrato.

22'2. O atesto do fiscal do contrato ocorrerá juntamente com o recebimento definitivo do objeto.

Cenrro Administrativo Ciro Evangcl isra
Avenida Adir I-,eda. s/n, Bairro Tarumà, presidente Durra/]vlA. cEp: ó57ó0 - 000
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,tÍ' .,,.22'3' o pagamento será cfetuado pelo orgào Contrarante no prazo nào superior a 30 (iriota)
contados a partir da cfetiva entrega clos proclutos e/ou serviços. corr u."iraao. ÃÍd
apresentaçào de Nota Fiscal. tlevidamente atestada, assinacla e <latacla por quem de direiro.

.t rv1,

dias*;â
iante

22'4' Para efeito de pagamento, a empresa deverá apresentar os documentos relacionados a seguir:

. Carta solicitando o pagamento pela execuçào dos serviços:

. Ordem dc Serviço:

. Nota Fiscal / Fatura:

. Cópia do Empenho ou Ng do mesmo:

. Contrato Socia l/R egisrro Comercial/Ato Consr it ut i vo:
' Certidào Negativa de Débitos * CND-. emiticla pelo INSS - Insriruro Nacional de Seguridade
Social. devidamente atualizada (t-ei nu B.ZIZ/91):
. Certidào Negativa de Debitos Trabalhistas;
' Prova de Inscriçào no Cadastro de Pessoais Físicas ou no Cadastro Ceral de Contribuintes:
' Certificado de Regularidade do Fundo de Garanria por Tempo de Serviço - FGTS. fornecido pela
CEF- Caixa Econômica Federal. devidamenre arualizado (tri n,'g.036/90):
'Certidào Negativa de Tributos Fecterais e Dívida Ativa da Uniào. devidamenre atualizada;
'Certidào de Regularidade com a CAEMA, clevidamente atualizado (Decreto n!21.178/05). caso a
CONTRATADA renha endereço no Estado do Maranhào:
' Certidão Negativa de Débiro da Fazen«la Esta«lual (CND). devidamenre arualizada:
'Certidào Negativa de Dívida Ativa da Fazenda Esta«lual (CNDA). devidamenle arualizada:
' certidôes Negativas de Débito da Fazenda Municipar. refcrenres:
a) CND ' Relativa à Atividade Econômica ou Ccrti«lào Positiva com Efeito de Negativa;
b) CND - Divicla Ativa relativa aos Trihutos do ISS e TLVF ou Cenidào posiúva com Efeiro tle
Negativa.

22.5. A realizaçâo dos pagamentos fica contlicionada, rambém. à consuha prévia pela
CONTRATANTE ao Cadastro Estadual de lna«limplentes - CEl, para vcrificaçào cta siruaçào da
CONTRATADA em relaçâo às obrigaçôes pecuniárias c nào pagas. consoanle determina o arr. ó"
da Lei Estadual n'r ó.ó90. de I I de julho de 199ó.

22.6. Havendo erro na Nola Fiscal. contestaçào ou circunsrância que impeça a liquidaçào da
despesa. aquela será devolvida à CONTRATADA. e o pagamenro ficará pendenre aré que esra
providcncic as medidas saneadoras.

22.7. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á apos a regularizaçào da situaçào ou
reapresentaçào do documento fiscal. nào acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

22.8. Nenhum pagamento será efetuado à cmpresa. enquanro houver pendência de liquiclaçào de
obrigaçà«r financeira. em virtude de penalidade ou inadimplência c«rntratual. Nào ltaverá, sotr
hipotese alguma. pagamenro anrecipado.

23. DA SUBCONTRATAÇÀO

Cenrro Admi nistrarivo Ciro Evangel isra
Avenida Adir Leda. s/n, Bairro Tarumà. Presidente Dutra./MA. cEp: ó57ó0 - 000
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23.1. É vedada a subconrrataçào do objeto ricitarório, associaçào da CONTRATADA 

"o,,'ótç",,,1'cessào ou transferência, toral ou parcial do conrrato. nào se iesponsabilizando a coNTRAT-Àffi;
por nenhum compromisso assumido por aquela com lerceiros;

23'2' E permirida a subcontrataçào de bens/serviços dc narureza acessória e instrumental. pelos
quais a CONTRATADA manter-se-á inlegralmc'nte responsável, cabentlo-lhe reali:zar a supervisào
e coordenaçâo das atividades da subconrratada. bem iomo responder perante a contraranre pelo
rigoroso cumprimento das obrigaçôes contraluais correspondentei ao objeto da subcontratsçào.

z. DA ALTERAçÀO SUBJETTVA

2'4.1. É admissível a fusào. cisào ou incorporaçào tta contratada com/em outra pessoa juridica. desde
que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos ae naLititaçat exigidos na
licitaçào original; sejam mantidas as demais cláusulas e condiçdes do conrraro: nao tra;a piejuizo à
execuçào do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Adminisrraçào à coniinuiclade <to
contrato.

Presidente Dutra. 0t de julho dc' 2021

ELIAS R LIMA

Assessor Executivo da Sccretari a dc Administraçào c Finanças

Centro Administrotivo Ciro Evangelista
Avenida Adir [,eda. s/n. Bairro Tarumà. presidenre Dutra/MA. CEp: ó5760 - 000

Site: ht I pli,,7t)rcsid(.nlc(lut ra.mit. !.:ov. hr/

FL ll



ESTADO Do M{R
PREFEITURA i,IUI\ICIPAL DE PRESIDENTE

AN ÀO
DTJTRA

Hi rl

' L'r- "
' , *.'. "'t 'hJ'lj,:r rr. .r.':.,'_ . '

ANExo III - MoDELo DE CARTA DE CREDENCIAMENTà1," .i.+à..,.

PREcÀo PR.ESENCIAL FoR REGISTRo DE pREÇos N.o 04/2021

Pelo presente rnslrumento, credenciamos o(a) Sr.(a)

_. ponador(a) do Dcrcu mento de ldenridade n,e
sob o n" como reprcsentanre da

nscrito no CPF
licitanre

sob o n',inscrita no CNpJ
para panicipar da liciraçào acima referenciada. instaurada pela

Pret'eitura de Presidente Dutra. na qualidade de ÍepÍescntante legal. outorgando_lhe plenospoderes para pronunciar-se em seu nome. bem como formular proposta comercial. assinar
documentos, requerer visla de documentos e propostas rnterpor recurso e praticar todos os
atos inerentes ao certame. a quc tudo daremos por firme e valioso.

Local, dara.

Assinatura:

Nome legível:

Qualificaçào:

Atençàc Reconhecer firma.

Cenrro Administrativo Ciro Evangelisra
Avenida Adir Leda. s/n. Bairro Tarumà. presidenrc Du-tra/MA. CEp: ó57ó{) - 000
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ANEXO IV DECLARAçÀO DE
'" ' t'.

HABILITACÀo ",.-

. portador do Documento de
Identidade na _e inscriro no CpF sob o n.,

por intermédio de seu representante legal ou crerlenciado. Sr(a)

DECLARA cumprir plenamente os requisitos de habilitaçào definidos no Ediral de
Licitaçào acima reíerenciado, a reor do arr. 4\', vII da Lei Federal no l}.szotoz, sob pena de
responsabilizaçàcl nos termos da lei.

Local. data.

Assinatura:

PREGÀO PRESENCIAL pOR REGISTRO DE PREÇOS N.e 04/2021

Nome legível:

Qualificaçào:

. Declaraçào a ser emitida em papel timbrado. de forma que identifique a proponenÍe.

Centro Adnrinistrativo Ciro Evangelista
Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumà, Presidente Dutra/MA. CEP: ó5760 - 000
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAçÀO DE CONDIçÀO DE ME OU EPF

PREGÀO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREçOS N.A O4l202I

Aem inscrita no CNPJ sob o n"
por intermédio de seu representanre legal Sr.(a)

portador do Documento de ldenridade n!
. inscrito no CPF sob o na ECLARA. sob as

penas da Lei. que cumpre os requisitos legais para qualificaçào como

ou Empresa de Pcqueno Porte (EPP)). art. 3!'da Lei Complementar n.a 12312006 e quc nào
está sujeita a cluaisquer dos impedimentos do § 4! deste artigo. cslando apta a usufruir do
Iratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 tla citada lei.

Ressalva: ( ) Declaramos possuir restriçào fiscal no(s) documento(s) dc habilitaçào e
pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43. § lo da I-,ei Comptemcntar na. l?3/06, para
regularizaçào. estando ciente que. do c«rntrário. decairá o direito à contrataçào. esrando sujeita
às sançôes previstas no art.8l da LeiFederal n! 8.ó6619-1.

(Observaçào: em caso afirmativo, assinalar a rcssalva acima)

Local, data.

Assinatura

Nomc legível:

Qualificaçào:

' Declaraçào a ser emitida em papcl timbrado, de forma que identifique a proponenre

Centro Adminisrrarivo Ciro Evangcl ista
Avcnida Adir Leda. s/n. Bairro Tarumà. Presidente Durra/MA. cEp: ó57ó0 - fi)O
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ANEXO VI
luRiorca

MODELO DE OECI-ANAçÀO DE EMPREGADOR PESSOA

PNPCÀO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS N.C O4l202I

por intermédio de seu represenranre lcgal. o(a) Sr(a)
porlador do Documento de

Identidade n! c inscrito no CPF sob o n,)
DECLARA. sob as penas da lei. em cumprimento ao disposto no art. 7!. xXXIII da
Constituiçào da República. que nào emprega menor dc dezoito anos cm rrabalho nolurno.
perigoso ou insalubre e nào emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: ( ) emprega menor. a partir de quatorze anos, na condiçào de aprendiz.

(observaçào: em caso afirnrativo. assinalar a ressatva acima)

Local. data

Assinatura

Nome legivel

Qualificaçào:

' Declaraçào a ser emitida em papel timbrado. «lc forma que irJenrifique a proponente.

Cenrro Administrativo Ciro Evangel ista
Avenida Adir Leda, sin. Bairro Tarumà. presidenre Du-rra/TvlA. cEp: ó57ó0 _ 000
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ANEXO VII . MODELO DE DECLARAÇÀO DE INEXISTÊNCIA DE FATOSIMPEDITIVOS

PREGÀO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS N.O O4l202I

A empresa

CNPJ sob o na
rnscnta no

Sr(a)
por inrermédio de seu represenlante legal. o(a)

Identidade nq
portador do Documento de

,e inscrito no CPF sob o nÍ,
DECLARA. sob as penas da tei. que nào esrá suspensa temporariamente da parlicipaçào enrlicitações. nem impeciirJa de contratar com o Poder Público e, da mesma forma nào está nasituação cle empresa/pessoa inidônea para lici tar ou contratar com o poder público. na formados incisos III e IV. do artigo g7 da [,ei Federal no 8.666/93 e suas posteriores atteraçôes.

Local._de de 2021

' Declaraçâo a ser emitida em papel timbrado. de forma que identifique a proponentc

Cenrro Adminisrrativo Ciro Evangelista
Avenida Adir Leda. s/n. Bairro Tarumà. presidenre Düra/MA. cEp: ó57ó0 - 000
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ANEXO VIII . MINUTA DA ATA DE REGISTR.O DE PREçOS

PREGÀO PRESENCIAL pOR REGISTRO DE PREÇOS N.o 04/2021

ATA DE REGTSTRO DE PREÇO N.e XXX/202|

ONCÀO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÀO E
FINANÇAS

ORGAOS PARTICIPANTES: SECRETARIA MUNICIPAL .

Pelo presente instrumento. a Secretaria Municipal de Educaçào. com sede na Rua
PRESIDENTE DUTRA/MA. neste ato representada pelo (a) Secretário (a) Municipal de . o Sr.
(Sra.) . CPF n" . nos termos da Lei n" 8.ó6ó. de 2t de junho de 199.]. e da Lei nq 10..520. de l7 de
julho de- 2002, e demais normas legais aplicáveis. considerando o resukado do PREGAO
ELETRONICO N.'r XX|ZO?|-CPUPMPM. resolve registrar os preço.s. ADJUDICADO a

empresa ......, CNPJ N" .................. com sede na ..., CEP............, neste aro
representada por seu representante legal. ....... RG Na ................. e CPF No................. .

contato Celular: HOMOLOCADO pelo Sr. (a). XXXXXXXXXXXXXXXXX.
SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE
OBJETO

CLALISULA PRIMEIRA . DO

REGISTRO DE PREçOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÀO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÀO DE ESTAçÀO COMPOSTA DE
SOF'TWARE E EQUIPAMENTOS PARA GESTÀO ELETRÔNTCA DE
DOCUMENTOS.POR DEMANDA.COM FORNECIMENTO DE MÀO DE OBRA

QUALIFICADA PARA OPERACIONALIZAÇÀO DOS EQUIPAMENTOS

Parâgrafo Unico - Integram esta Ata cle Registro cle Preço. como se nela estivessem

transcritos. o Termo <Je Referência do edital de licitaçào c a Proposta Comercial apresentada

pela CONTRATADA no Processo Licitatorio n" 0ll2Ü?1, Pregào Presencial por Registro de

Preços ne 0412021.

l DA VALTDADE DO REGr§TRO DE PREÇOS

O prazo de validade da Ata de Rcgistro de Prcços será de l2 (doze) meses. contados a partir
da sua assinatura. Durante o prazo de validade desta ata de registro de preços.

Entidades adcsos. nào serào obrigados a efetuar a aquisiçào. exclusivamente por scu

intcrntédi«-t. os serviços rel'eridos na cláusula prilneira. podelrdo utilizar para laÍrlo. outros
meios. desde que permitidos por lei. sem que de fato, caiba recurso ou indeniz-açào de
qualquer esçÉcie à empresa detentora.

Centro Administrativo Ciro Evangel ista
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Si le: hl tps :i rlrrcs itlcntt'tlutra.nta. gor'.tlr/



ESTADO DO MARANHÀO
PRNN'NURÂ MI.'NICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

n$

2 DA GERENCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura de Presidenrc Dutra.

3 DA ESPECTFTCAÇÀO, QUANTTDADE E PREÇO

', ta-' '

",.

Os itens, a-s especificações, unidades, as quantidades e os preços estào registrados nessa Ata
de Registro de PreÇos. enconÍram-se indicados na tabela abaixo:

Os valores ecima poderào evenlualmente sofrer revisào (aumento ou decréscimos) nas

seguintes hipóreses:

a) Para mais. visando restabclecer o equilíbrio económico-financeiro inicial desta Ata. na

hipótese de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsiveis. porém. de

consequências incalculáveis. retardadores ou impeditivos da execuçào do ajustado, ou ainda.

em caso de força maior caso fonuito. fato do princípio e fato da administraçào, nos Íermos do

afl. ó5, ll, "d" e § 5't da Lei 8.óóó19.1:

b) Para menos, na hipótcse do valor conlratado ficar muirc superior ao valor do nrercado, ou.

ainda. quando ocorrer o falo do príncipe previsto no an. 65, § 5'' da t*i 8.óóó/93.

A revisào dos valores será feita com fundamento em planilhas de composição de cuslos e/ou

preço de mercado:

Nos preços supracitados estào incluidas todas as despesas relativas ao objeto contralado

(tributos, seguros. encargos sociais. ctc,).

4 DA ATA DE R,EGISTRO DE PREçO

Comparecer quando convocado no praz.o máximo dc 05 (cinco) dias úteis, contados da

convocaçào formal, para assinatura da Ata de Registro de Preços. sob pena de multa de 27o

(dois por cento) ao dia. sobre o valor a ela adjudicado.

Retirar a Nota de Empenho no prazo de 05 (cinco) dias. contados do recebimento da

convocaçào formal.

Centro Administrativo Ciro Evangel ista
Avenida Adir Leda. s/n, Bairro Tarumà. Presidente Durra./MA. CEP: ó57ó0 - 000
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o prazo de validade da Ara de Registro de preços paÍa a aquisiçào será de t2 (doze) mcses.
contados a partir da data de sua publicaçào.

Se o licitante vence«lor rccusar-sc a assinar a ata de registro de preços injustificadamentc será
aplicada à regra seguinte: quando o proponente venceclor nâo apresentar situaçào rcgular. no
ato da assinatura da ata. será convocaclo outro licitante. observada a ordem de classificaçào. e
assim sucessivamenle, sem prcjuizo da aplicaçào das sançôes cabíveis nas Leis 8.óóó193.
10.520102 e demais disposições vigenres.

No cas«r cle descumpriment«r (nào assinalura), a PreÍ'eitura de Pre-siclentc Dutra se reserva no
direito de convocar outro licitante. observa«la a orclem dc classificação, para assinar a ata.
sendo este o novo detentor.

Na ata de Registro de Preços constarâo todas as obrigações. dirciros c cieveres estabelecidos
no edital.

A minuta da ata de Registro de Preços, a ser assinada pclo licitante vencedor. estará
disponível no setor de licitaçoes do Prefeitura de Presidente Dutra.

E vedado reaiustes antes de decorrido 12 (doze) meses de vigência cla Ata de Registro de
Preços.

Os preços registrados manter-se-ào inalterados pclo período de vigência da Ata de Regisrr«r de

Prcços. admitida a revisào no caso de desequilibrio da equaçào econômico-financeira inicial
deste instrumento a partir de determinaçào estatal. cabendo-lhe no máximo o repasse do
percentual determinado.

Os reajustes permitidos pelo arÍigo ó5. da Lei n. 8.óóó193. serào concedi«los depois de

decorrido l2 (doz.e) meses da vigência da Ata. por provocaçào dos Orgàos/Entidacles adesos.

que deverào comprovar alravés de percentuais do INPC/lGV. o reajustc pleiteado.

Os valores registrados que sofrerem rcvisào lrào poderào ultrapassar os preços praticados no

mercado. mantendo-se a diferença apurada entre o valor originalrnente constante da proposta

e aquele vigente no mercaclo à época do registro.

Caso o preço rcgistrado seja superior à média dos preços de mercado, Prefeitura de

Presidente Dutra solicitará ao fornecedor/consignatária, mediante correspondência, reduçào

do preço registrado. de forma a adequá-lo ao praticado no mercado.

Fracassada a negociaçào com o primeiro colocado, Prefeitura de Presidenre Durra poderá

rescindir esta ata e convocar, nos termos da lcgislaçào vigente e pelo valor do l" (primeiro)

colocado, as demais empresas com preços rcgistrados. cabendo rescisào desta ata de registro
de preços e nova Iicitaçào em caso de fracasso na negociaçào.

Ccntro Administrati vo Ciro Evangel isra
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Serào considerados compatíveis com os de mercado os preços regislrados que forem iguaiiíu
inferiores à média daqueles apurados pelo setor demandanre. na pesquisa de estimativa de
preços.

A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito. nas scguintcs situaçoes:

Quando o fornecedor/consignatário nào cumprir as obrigaçôes constanres no Edital e da Ata
de Registro de Preços;

Quando o fomecedor/consignatário der causa a rescisà«r a<lministrativa da Nota de Empenho
decorrenle deste Registro de Preços. nas hipóteses previstas nos incisos dc I a XII. XVII e
XVIII, do art. 78 da Lei 8.66ó193:

Em qualquer hipótesc de inexecuçào total ou parcial da Nota de Empenho decorrentc destc
Registro:

Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado:

Por razÕes de interesse públicos dcvidamelrte demonstrados e jusrificados.

Ocorrendo cancelamento «lo preço registrado. o Fornecedor será informado por
correspondência. a qual será juntada ao processo administrativo cta Ata de Registro de Pregos.

No caso de ser ignorado. incerto ou inacessivel o endereço do Fornecedor. a comunicaçào
será feita por publicaçào no Diário Oficial, consideran«Jo-se cancelaclo o preço regisrrado a
partir da riltima publicaçào.

A solicitaçào do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá nào ser aceita
pelo Orgào/Entidade. facultando-se a este neste caso, a aplicaçào das penalidades previsras
em Edital.

Havendo o cancelamento do preço registrado. cessarào

FORNECEDOR relativas ao fornecimento dos serviços,
compromisso da garantia dos anteriormente ao cancelamenlo.

todas as atividades do

permanecendo mantido o

Caso o Prefeitura de Presidente Dutra nào se utilize da prerrogativa de cancelar a Ata de
Registro de Preços. a seu exclusivo critério. poderá suspender a sua execuçào e/ou sustar o
pagamento das faturas. até que o Fornecedor cumpra integralmentc a con«Iiçào contratual
infringida.

Todas as alteraçôes que se fizcrcm necessárias serâo registradas por intermédio dc lavratura
de termo aditivo a ata de registr«r de preços.

E veclado caucionar ou utilizar a ata decorrente do registro de preços para qualquer operaçào

Centro Administrativo Ciro Evangel ista
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financeira sem a prévia e expressa autorizaçâo da Prefeitura de presidente Dutra. 
't

5 DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA

Constiruem obrigaçoes da(o) Contratada(o):

a) Cumprimenlo integral do objeto desre conlraro:

b) execuçâo do objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos. sob pena de multa de 30<7o(trinta por cento) sohre o valor do contrato, salvo por m«rtivo dc Íorça maior ou caso forruito.
dev idamente j usti ficados :

c) arcarcom todos os ônus dccorrentes de contrataçàode terceíros. nisto incluindo obrigaçôes
trabalhistas. sociais. tributárias e previdenciárias. bem como outras de quaisquer espécies para
a execuçào do objeto contratado. exceto os casos expressamente previstos neste insrrumento:

d) arcar com todas as obrigaçôes tributárias e previ<ienciárias oriundas desta contrataçào:

e) resPonder. exclusivamente, por todos os danos e prejuízos. tanto materiais. morais e/ou
pessoais. durante a execuçào do objeto contratado, causados à Contratante e/ou a terceiros por
açào ou omissâo propria ou de quarquer de seus empregacros ou preposros:

0 assumir os riscos inerentes às atividades:

g) a Contratada nào poderá plcitear indenizaçoes por prcjuizos ou dcspesas decorrenrcs de
casos forttritos ou força maior:

h) manter-se durante toda a execuçào do contrato. em comparibilidade com as obrigaçôes por
ele (a) assumidas. com lodas as condiçôes de habiliraçào e qualiÍicaçào exigidas na Lei nn
8.óó6193 e suas alteraçôes.

ó DAS OBRTcAçôps nl CoNTRATANTE

Aderir à ATA dc Registr«r de Preços e determinar a execuçào do objeto quando houver
garantia real da disponibilidade íinanceira para a quitaçào de seus débitos frenre à
consignatária/contratada. sob pena de ilegalidade dos atos:

Emitir ordem de serviço estabelecendo quantidade. local e demais informaçôes que achar
pertinenres para o bom cumprimento do objeto:

Receber o otrjeto adjudicado. nos ÍeÍrnos.
estabelecidas nesÍe processo licitatório:

praz.os. quanridade. qualidade e condiçôes

Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execuçào dos serviços, inclusive
permitindo o acesso de empregados. prepostos ou represenlantes da Contratada às

Centro Administrati vo Ciro Evangel isra
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dependências do Orgào ou Enridade adeso ao registro: i
Efetuar o Pagamento a partir da apresentaçào da re.spectiva Nora Fi.scal junlâmenre com ascertidões negarivas do FGTS e INSS:

Designar. servidor gestor do contrato. ao qual caberá a responsabilidade de acompanhar.
fiscalizar e avaliar a execuçào do contraÍo. conforme regi.sraçào vigente:

F-iscalizar o cumprimenro das obrigaçõcs contraruais pela coNTRATADA:

Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observaclas na realizaçào de prestaçà'
de serviço. para imediata correçào:

Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade cnconrrada no fomccimcnro do
Objero:

Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execuçâo das obrigaçôcs contraruais.
inclusive permitindo o acesso de empregados. preposros ou representantes da Contratada às
dcpcnclôncias do Orgâo ou Entidade aclcso ao Registro.

7 DA DOI'AÇÀO ORÇAMENTÁRrA

Por tratar-se de licitaçào realizada através do Sistema de Registro de preços. a cloraçà«l
orçamentária será indicada em docuntento especifico: contrato, nota de empenho. autorizaçào
de fomecimento. ou outro documento equivalente.

8 DO PAGAMENTO

O pagamento serâ efetuado ntensalmcnte. conforme quantitativo entreguc. c cm aró 30 (trinta)
dias após a entrega do objeto, mediante apresentaçào da nota fiscal ou Íatura hábil.
acompanhada das CND's dc INSS e FGTS.

As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreçôcs scrào devolvidas à Contratada. e seu
vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias úteis após a data de sua apresenraçào válida.

9 DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno clireito, nas seguinres
situações:

a) Quando o fornecedor/consignatária nào cumprir as obrigaçõcs constanlcs ncsta Ata «le
Registro de Preços. no Edital e seus anexos;

b) Quando o fomecedor/c<.rnsignatária cler causa a rescisào adminisrrativa da Nota de
Empenho decorrente deste Registro cle Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a

Cenrro Adminisrrari vo Ciro Evangcl ista
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XII. XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93

c) Em qualquer hipótese de inexecuçào totat ou parcial da Nota de Empcnho <lccorrenre
deste Registro:

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

e) Por razôes dc'inÍeresse público clevidamente dcmonsrradas e justificadas:

IO DAS PENALIDADES

O descuntprimento injustificado clas obrigaçôes assumidas nos rcÍrnos do Edital e da Ara dc
Registro de Preços sujeita a cONTRATADA. a juizo da adminisrraçào, garanri«la a prévia e
ampla defesa, à multa moratória de 0,SVo (meio por cenlo) por dia de arraso, até o limite de
lD%o (dez por cento), sobre o vaklr contratad<:. consoanre o capul e ss clo arr. g6 da Lei
8.óóól93.

A multa prevista no item acima será descontada dos creditos que a contratada possuir com o
orgào/Entidade e pode cumular com as demais sançocs administrativas. inclusivc com as
multas previstas.

Se a adjudicatária recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços e retirar a nota de empenho
injustificadamente ou .se nào apresentar situaçào regutar no ato da feitura da mesma. garantida
a prévia e ampla defesa. sujeita-se às seguintes penalidacles:

a) Advertência por escrito:

b) Multa de até l0o/o (dez por cenro) sobre o varor adjudicado;

c) Suspensào temporária cle participar de liciraçâo e impedimcnto de contralar com a
Administraçào Pública por prazo de ate 02 (dois) anos. e:

d) Declaraçào de inidoneida«le para licitar ou conrrarar com a Adminisrraçào pública.

A licitante. adjudicatária ou CONTRATADA que <leixar de enrregar ou apresenrar
documentaçào falsa exigida Para o certame. ensejar o retardamenlo da execuçào de scu objeto,
nào mantiver a ProPosta, falhar ou fraudar na execuçào do contrato. comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal. garantida prévia e ampla clefesa. ficará impe«Iida de licirar
e conrrarar com município pelo prazo de aré dois
c«rrresp«rndenle na forma da lei.

anos, sem prejuízo da açào penal

Caso a detentora da Ata. nâo possua nenhum valor a receber do Orgào/entidade adeso. ser-
lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis. conrados de sua inrimaçào. para efetuar o
Pagamento da multa. Após esse prazo. respeitado o direiro dc ampla defesa. nào sendo
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efetuado o pagamenro. seus dados serào encaminhados ao
inscrita na dívida ariva do Entidade adeso. podendo. ainda o o

comperente para que seia
rgào/entidaae ptrocldei ã

cobrança judicial

Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso. no prazo de (05) cinco <Jias úteis, a contar da
ciência da intimaçào. podendo a Administraçào rcconsiderar sua decisào ou nessc prazo
encaminhá-lo devidamente informado para a apreciaçào e decisào superior. dentro do mesmo
pÍazo.

f) Por razôes de inleresse público ctevidamente demonslradas e justificadas:

I I DAS PENALIDADES

O descumprimento injustificado das obrigaçôes assumidas nos termos do Edital c da Ara <Je

Registro de Preços sujeita a CONTRATADA, a juízo da administraçào, garantida a prévia e
ampla defesa. à multa moratória de O.5o/o (meio por cento) por dia de atraso. até o limire de
l09o (dez grr cento)' sobre o valor contratado. consoanre o caput e §§ do arr. 8ó da Lei
8.666t93.

A multa prevista no item acima será descontada dos créditos que a contratada possuir com o
Orgào/Entidade e podc cumular com as demais sançÕes administrativas. inclusive com as
multas previstas.

Se a adjudicatária recusar-se a assinar a Ata cle Regisrro de Preços e retirar a nola dc empcnhg
injustificadamcnte ou se nào apresentar situaçào regular no ato da feitura da mesma. garantida
a prévia e ampla defesa. sujeita-se às seguintes penalidades:

e) Advertência por escríto;

0 Mulra de até ll%o (dez por cento) sobrc o valor acljudicado:

g) Suspensào temporária de participar dc licitaçào e impedimento de contratar com a

Administraçào Pública por prazo de até 02 (dois) anos, e:

h) Declaraçào de inidoneidacle para licitar ou conrrarar com a Administraçào Pública.

A licitante, adjudicatária ou CONTRATADA que deixar de enrregar ou apresenrar
documentaçà«r falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execuçào de seu objeto.
nào mantiver a proposta. falhar ou fraudar na execuçào do contrato. comportar-se de modo
inidôneo ou comeler fraude fiscal. garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar
e conlralar cclm rlrunicipio pel«r prazo dc ató dois anos. sem pre.luíz<t «la açào pcnal
correspondente na forma da lei.

Caso a detentora da Ata. nào possua ne'nhum valor a receber do Orgào/entida«lc acleso. ser-
lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, conÍad«.rs de sua intimaçào. para efeluar o
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pagamento da multa. Após esse Prazo, respeirado <l direit«r de ampla defcsa. nao-saiiúo
efetuado o pagamento. seus dados serà«r encaminhados ao Orgào competente para que seja
inscrita na dívida ativa da Entidade adeso. podendo. ainda o orgào/entidade procctlcr à
cobrança judicial.

Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso. no prazo clc (05) cinc«r dias útcis. a contar da
ciência da intimaçào. podendo a Administraçào reconsiderar sua decisào ou ncsse prazo
encaminhá-lo devidamente informado para a apreciaçào e clccisào superior, dentro <Io mcsmo
pÍÀzo.

g) Por razôes de interesse público devidamente demonstradas e justificadas:

I2 DAS PENALIDADES

O descumprimenlo injustificado da.s obrigações assumidas nos reÍrnos do Edital e da Ata clc
Registro de Preços sujeita a CONTRATADA, a juizo da administraçào. garantida a prévia e
ampla dcfcsa. à multa moratória de 0,SVo (meio por cento) por dia de atraso. até o limite de
l07o k)ez por cento), sobre o valor contratado. consoante o caput e §§ oo art. Bó da Lei
8.666t93.

A multa prevista no item acima será descontatla dos créditos que a contratada possuir com o
Orgào/Entidade e pode cumular com as demais sançôcs administrarivas, inclusive com as

multas previstas.

Se a adjudicatária recusar-se a assinar a Ata de Regisrro de Preços e rctirar a nota de empenho
injustificadamente ou se nào apresentar situaçào regular no aro cla feitura da nresma. garanrida
a prévia e ampla defesa, sujeira-se às seguinres pcnalidades:

i) Advertência por escrilo;

j) Multa de até l}Vo (dez por cenro) sobre o valor adjudicado;

k) Suspensào temporária de participar cle licitaçào e impedimento de conlrarar com a

Administraçào Pública por prazo de arc 02 (dois) anos. c:

l) Declaraçào de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adminisrraçào Pública.

A licitante. adjudicatária ou CONTRATADA que cleixar de enrregar ou apresenlar
documentaçào falsa exigida para o certame. ensejar o retarciamcnto da execuçào de seu objeto.
nào mantiver a proposta. falhar ou frauclar na exccuçào do contrato. comportar-se de modo
inidôneo ou comcter Íraude l'iscal. garantida prévia e ampla defesa. ficará impedida de licirar
e conlralar com municipio pelo prazo de até dois anos. sem prejuizo da açào penal

Centro Admi nistrativo Ciro Evangel ista
Avenida Adir Leda. s/n. Bairro Tarumà, Presidenre Dutra.rMA. cEp: 657ó0 - 000
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correspondente na forma da lei.

Caso a detentora da Ata, nào possua nenhum valor a receber do Orgào/entidade adeso. ser-
lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úreis, conrados de sua intimaçâo. para eferuar o
pagamento da multa. Apos esse pÍazo, respcitado o direito de ampla defesa, nào sendo
efetuado o pagamento. seus clados serào encaminhados ao Orgào competente para que seja
inscrita na dívida ativa doEntidade adeso. podendo. ainda o Orgào/entidade proceder à
cobrança judicial.

Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso. no prazo de (05) cinco dias úreis. a conrar da
ciência da intimaçào. podendo a Administraçào reconsiderar sua decisào ou nesse prazo serào
publicadas as sançôes administrativas previstas nesra seçào. inclusive a reabitiraçào perante a
Admin istraçào Públ ica.

As multas previstas nesta seçào nào eximem a adjudicatária da reparaçào dos evenluais t]anos.
perdas ou prejuízos quc seu aro punível venha causar ao ORGAO.

A aplicaçào das multas será feita pelos Orgàos/Entidades que fiz.crem adcsào e o

cancelanrenlo e/ou suspensào pelo gestor da Ata de Registro de Preços.

De acordo com o estabelecido ern lei. poderào ser acrescidas sanções adminisrrativas previstas
em instrumento convocatório e no contrato.

r3 DrsPosIÇÔES FTNAIS

As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposiçôes:

I Todas as alteraçôes que se fizerem necessárias serâo rcgistradas por intermédio de lavratura

de termo aditivo a presentc Ata de Registro de Preços.

II Vinculam-se a esta Ata. para fins dc análise tú'cnica. jurídica e decisào superi«rr o Edital de

Pregào ne,0412021 e seus anexos e as propostas das classificadas.

llI E vedado caucionar ou utilizar esta Ata decorrente do prescnte registro para qualquer

opcração Íinanceira, sem prévia e expressa autorizaçào do orgào competente da

administraçào.

M objeto desta licitaçào deverá ser entregue parceladamente, de acordo com o

requcrimcnto, nos locais e datas definidos pclo municipio. A enlrega deverá efctuar-se em até

l0 (dez) dias apr.rs a emissào da ordem cle compra.

14 DO FORO

As partes conlratanles elegem o foro da Comarca de Sà«r Luís. Maranhào como competente
para dirimir quaisquer questôes oriundas cla prcscnte Ata de Registro de Preços. inclusive os

Centro Admi nistrativo Ciro Evangel ista
Avenida Adir Leda. s/n. Bairro Tarumà. Presidente Dutra/MA. CEP: 657ó0 - 000
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'_:t,
casos omissos. que nào puderem ser resorvidos pera via âdministrativa, renunciando a
qualquer outro. por mais privilegiado que seja.

Presidenre Dutra. de_cle 2021.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF

Flr tlr

l,í
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ANEXO IX - MINUTA DE CONTRATO DE EXPECTATIVA DE FORNECIMENfõ-Ns. /2021

PREGÀO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS N.A O4l202I

MODALIDADE DE LICITAÇÀO: PREGÀO PRESENCIAL PoR REGISTRo DE
PREçOS

TIPO DE LICITAÇÀO: menor preço por tote.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE xxxxxxxx

coNTRATADA: Empresa xxxxx, inscrita no cNpJ sob o Na xxxx.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇos PARA FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÀO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÀO DE
ESTAÇÀO COMPOSTA DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS PARA
GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS,POR DEMANDA,COM
FORNECIMENTO DE MÀO DE OBRA QUALIFICADA PARA
OPERAC TONALTZAÇÀO DOS EQUTPAMENTOS.

REF. PREGÀO PRESENCIAL POR REGISTRo DE PREÇOS N.q O4I2O2I

Aos (DIA) dias do mês de xxx de àOXX. de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE
xxxxxxxxx - MA. situado na Av./Rua. ne. Bairro. cidade de. XXXX, inscrita no CNpJ sob o
nt-, doravante denominada simplesmenle CONTRATANTE, neste ato representada por seu
Prefeito o Sr. xxxxxx. CPF sob o noxxxxxx. RG:. rcsidente e domiciliado na Av./Rua. no .
Bairro. /MG . de outro. a Empresa XXX. inscrita no CNPJ sob o ne XXXX, siruada na Rua
XXX' na XXX. Centro' CEP: XXX, na cidade XXX/IvIA. representada pelo Sr. XXXX,
inscrito(a) no Cadastro dc Pcss«ra Físicas sob o na XXX (Rcprcscntanre legal). doravantc
denominada simplesmente CONTRATADA. relativo ao PREGÀO pOR REGISTRO DE
PREÇos N'a 04/2021, têm entre sijusto e aceflado esle instrumento contraruat. que se regerá
pelas CLÁUSULAS seguinres:.

(jLÁUSULA PRIMETRA - ()IT'E'T()

Centro Admi nisrrati vo Ciro Evangelisra
Avenida Adir Leda. s/n. Bairro Tarumà. presidenre Dulra/MA. cEp: ó57ó0 - 00o
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OBJETO: R,EGISTRO DE PREçOS PARA FUTURA E EVENTUAL
CoNTRATAçÀO DE EMPRESA ESPEC|ALTZADA NA LOCAçÀO DE
ESTAÇÀO COMPOSTA DE SOÍ-IWARE E EQUIPAMENTOS PARA
GESTÀO ELETRONICA DE DOCUMENTOS.POR DEMANDA,COM
FORNECIMENTO DE MÀO DE OBRA QUALIFICADA PARA
oPERACTONALTZAÇÀO DOS EQUTPAMENTOS.

CLAUSULA SEGUNDA . DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO E
LEGTSLAÇÀO APLrCÁVEL

Para totlos os efeit«rs de dircito. para melhor caracterizaçào da aquisiçào. bem como para

definir procedimenlos e normas decorrenles das obrigações ora contraidas. integram cste

CONTRATO os documentos do EDTTAL DE PREGÀO N.!! O4/202I . PREFEITURA
MUNICIPÀL DE XXX, a Ata de Registros de Preços np 001/2021 e, em especial, a Proposta

de Preços e os Documentos de Habilitaçàoda CONTRATADA.

Parágrafo único - A execuçào deste CONTRATO será disciplinada pelas disposiçõcs legais e

regulamentares aplicáveis às obrigações ora contraidas. espccialmente a Lei Federal n.'
10.520. de 1710712002, publicada no DOU de l8l7I2OOZ e Lei Federal n!! 8.óóó193.

CLÁUSULA TERCEIRA. RECURSOS ORçAMENTÁRIOS

Por tratar-sc de licitaçào realizada através do Sistema de Registro de Preços, a dotaçào

orçamenlária será indicada em documento especifico: contrâlo. nora de empenho. autorizaçào

de fornecimento, ou outro documento equivalenle

CLÁUSULA QUARTA - PREÇO E CONDIçÔES DE PAGAMENTO

Pelo fomecimenro do objeto deste CONTRATO, A CONTRATANTE pagará à

CONTRATADA o preço toral referente aos preços uniÉrios conforme de.scrltos abaixor

LOTE ÚNrcO- SECRETARIA MUNICIPAL

TOTAL
ANUÂL

Rt

3l
D iIENSAL

R,$

nilm urt



eh
ESTADO T'O MANA\HÀO
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TOTAL DO LOTE:

§ 1". os valorcs devidos pela Prefeitura serào pagos no 30,' (trigósimo) dia apôs as cnrrcgas.
mediante a apresentaçào da Nota Fiscal. Iiquidaçào das despesas e apresenraçào dos
comprovarrtes tle regularidades perante o INSS e FGTS. trxlendo essas regularida«les ser
confirmadas por via eletrônica pela contratante.

Cenrro Admini$rarivo Ciro Evangel isra
Avenida Adir Lrda. s/n. Bairro Tarumà. pÍesidcnte Durra/MA. CEp: ó57ó0 - 000
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1
SeÍviços geslào digital de
dcrcumentos, através

depuraçào de dadr»,
prêparaçào. digiralizaçào.
conarole de qualidade.

indexaçào, imponaçào.
armazcnsmcnlo de imagens
digitalizâdas.

acondicionarnento e

organizaçâo de documentos

físicos. bem como o
fornecimento de uma
soluçào complcta tte GED
(Gerenciamento Elerrônico
de' Docurnentos),

customizaçào de sistema de
gerenciamenro dc
documentos penencentes ao
acervo documental.

Estâção t2

2
Mào de «rbra

qualificada para

ope rac ion a I izaçào

dos equipamcntos.

llâo deobra
12

TOTAL MENSAL:
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§ 2u A contagem do prazo a que se refere o s le desta Cláusula rerá início e enceÍTamento em
dias de expedienre na CONTRATANTE.

§ 3' Em caso de irregulari«lade(s) no item do objeto entregue e/ou na documenÍaçào fiscal.o
prazo de pagamento será contado a partir da cclrrcspon«lcntc regulariz.açào.

CLÁUSULA QUINTA. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

O objeto desta CONTRATAÇÀo será fornecido dc acordo com a ncccssidade da prefeitura.
de acordo com pedidos/entregas do OBJETO DA CONTRATANTE, sob a íiscalizaçàg «lo
executor do cclntrato por este designado.

CLÁUSULA SEXTA. GARANTIA PARA EXECUÇÀO CONTRATUAL

Fica dispensada a garantia para a execuçào clo contraro, na forma facultada pelo artigo 5ó.
caput, da Lei n'?8.óóó193.

CLÁUSULA SETIMA . VIGÊNCIA CONTR,ATUAL

O prazo de vigência do presente contrato de compra com entrega parcelada ou imediata terá a

validade de l2 (doze) meses. a contar da data de sua assinalura.

cLÁusuLA orTAvA - OBR.IGAÇOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA responderá civil e criminalmente por todos os danos que venha. direta ou

indiretamente, provocar ou causar para a CONTRATANTE e/«ru para rerceiros. devendo
entregar os objetos deste CONTRATO de acordo com os termos pactuados. em esrrita
obediência à legislaçào vigente.

§ l''. Fica a CONTRATADA responsávcl por todos os custos diretos e indirctos relativos à

execuçào d<.r objeto cleste CONTRATO. inclusive despesas com materiais. transporres. frete.
mào de obra. remuneraçôes. bem como todos os encargos sociais, trabalhistas.
previdenciários, securitários e tributários. ou quaisquer oulros custos e encargos decorrentes.
ou que venham a .ser devidos em razào da avença.

§ 2". Deve a CONTRATADA manter. durante toda a execuçâo do conlraro. enr
compatibilidade com as obrigaçôes assumidas. todas as condiçôes de habiliraçào e

qualificaçào exigidas na licitaçào.

CLÁUSULA NONA. OBRIGAÇÔES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE obriga-se a empenhar. para o cumprinrento do Conrrato. os recursos

Centro Adminisrrativo Ciro Evangel ista
Avenida Adir Leda. s/n. Bairro Tarumà. Presidente Durra/MA. CEP: 6576{) - 000
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
CONTRATUAIS E INADIMPLÊNCIA D

orçamentário's necessários ao Pagamento. observados as previsôes estabelecidas. e pagar ;is)nota(s) fiscal(ais) emiticta(s), nos rermos da cráusura quartu.

CLÁUSULA DECIMA. ALTERAÇÀo oo CoNTRATo

Este contrato poderá ser alrerado nos lerrnos do dispo.sro no artigo ó5. cla Lei n.! g.óóólg3.
mcdiante a formarizaçào do correspondente Termo de Aditamento.

Parágrafo único - A CoNTRATADA fica obrigada a accirar. nas mesmas condiçôes
contratuai's' os acréscimos otr suPressôes que se fizerem no objeto deste coNTRATo. aré <>limite de 25vo (vinte e cinco por cento) de seu vator inicial atuarizado. salvo as supressões
resultantes de acordo cerehrados enrre as partes urtrapassar, timite indicado.

. PENALIDADES PELAS INFRAÇÔES
AS OBRIGAÇÔES ASSUMIDAS

o descumprimento do prazo de entrega sujeitará a contratada às seguintes sançÕes. scm
prejuízo das previstas no Edital de Pregào Presencial Por Regisrro de preços no 00I/2020. e tla
Ata de Registro de preços que faz parte integrante do presente conrrato:

a) Multa de 0,33?o (zero vírgula trinta c três por cento) do valor de cada pedido. a cada dia de
atraso. conrados do esraberecido no Edirar de pregào. até o rimire de r0?o (dez por cenro) de
cada fomecimento.

b) Multa de l0o/o (tlez por cento) do valor do fornecimento e rescisào do presente contrato.
sem pre.luízo do canceramenro da ATA DE REGISTRO DE pREços.

c) lmpedimento de conÍrato com a Prefeirura Municipal de XXX pelo periodo até 5 (cinco)
anos' caso a rescisào decorra de qualquer das situações previstas no Edital e na Ata de
Registro dc Preços.

Parágrafo único: A CONTRATADA rambém e responsável pelos danos causados
diretamente à CoNTRATANTE ou a terceiros, decorrenres de sua culpa ou <lolo na
execuçào do presente termo. nào excluinclo ou rectuzindo essa responsabilidade à fiscalizaçào
ou acompanhanrento pelo órgào interessaclo nos rcrmos do artigo 70 da Lei Federal g.666193.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA . RESCISÀO CONTRATUAL

A itlexecuçào total tru parcial deste cotrtrato errsejará a sua lescisàr.r rros tcrrtros tlus artig's 77
a 80 da Lei n'"8'999/9.j. indcpendentemenre de interpelaçào judicial ou extrajudicial e sem
prejuízo do disposro nos artigos 8ó a gg mesma Lei.

Centro Admi nisrrarivo Ciro Evangelisra
Avenida A<lir Leda. s/n. Bairr. Tarumà. presidente Dulra/MA. cEp: ó5760 - 000
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Parágrafo único - Na hipórese de rescisào, a GONTRÀTANTE poderá rerer crédiros-ê
promover a cobrança judicial ou exrrajudicial de perdas e danos, a fim de se ressarcir de
prejuízos que a advierem do rompimento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. FORO

será comperenre o foro da comarca de XXX. estado de XXXX com renúncia expressa a
qualquer ourro, por mais priviregiado que seja, para soruçào de qucstões oriundas desre
CONTRATO.

CLAUSULA DÉCrMA QUARTA _ FISCALTZAÇÀO DO CONTRATO

Nos termos do anigo ó7. da Lei Federar n.'' g.óó6193, a adminisrraçào púbrica designará
servidor para fiscalizar o fiel cumprimento do referido contrato. atendendo as noÍÍnas contidas
na legislaçào.

E por estarem assim justas e contraradas, as partes assinam esre coNTRATo em 02 (Duas)
vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presença de duas
testemunhas abaixo assinadas' para que suÍram rôdos os efeitos de direito. dando-se
publicidade ao ato mediante publicaçào de seu resumo na Imprensa Oficial.

xxx/MA. XXXX

NOME DO PREFEITO)
Prefeitura Municipal

EMPRESA. inscrila no CNPJ sob o N,' xxrxxxx
P/ Representante Legal Sr. xxxxxxxxxxxxxxxx

Testemunhas:

NOME:
RG:
CPF:

NOME:
RG:
CPF

Centro Adminisrrativo Ciro Evangelisra
Avenida Adir kda. s/n. Bairro Tarumà. presidente Dutra/MA. CEp: ó57ó0 - 000
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PROCESSO ADIIINT§TRATM N.o 2O2 tO? I +OO 1 / pMpD / MA

OB,ETO: O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTAÇÀO COMPOSTA DE SOFTWARE E
EQUIPAMENTOS PARA GESTÂO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS, POR
ESTACÀO, COM FORNECIMENTO DE MÀO DE OBRA QUALIFICADA PARA
OPERACIONALIZAçAO DOS EQUIPAMENTOS.

TIFO DE LrCrTÂçÃO: MEnOR PREçO pOR ITEU

Aos 19 dias do mês de agosto do ano de 2021, na sala de sessào da Cornissão
Permanente de Licitação - CPL localizada na Avenicla Adir Leda, sl n, l3airro:
Tammà, Presidente Dutra - MA, reuniram-se em sessào pública o Pregoeiro
Otávio Renan Meneses Delmondes Santana e a equipe de apoio composta pelos
servidores Mâteus Sousa Pcrcira e Felipe Rodrigues da Silva Melo, norneados
atrâvés da portaria 257 l2o2l datada de O3 de agosto de 2O21, tudo em
conformidade com o que consta do Processo Administrativo em epigrafe. A sessâo
teve seu desenvolvimento registrad(), sem emendas, rasuras ou ressalvas, a
seguir indicados.

Às (la:3o) Quatorze e trinta, pontualmente, o Pregoeiro deu inicio aos rrabalhos
fazendo comunicaçào aos presentes sobre o objetivo do Pregão, a ordenaçáo dos
trabalhos, a vedação de intervençào fora da ordem definida e limites quanto ao
uso do celular. Na oportunidade, apesar de termos publicado o aviso do edital no
DOE, DOM e Mural da Prefeitura, veriÍicou-se que apenas O2 lduaef empresaa,
se fizeram presentes neste certame, Após, procedeu-se ao exame dos docurnentos
oferecidos pelos licitantes presentes, visando à comprovaçâo da existéncia de
poderes para formulação de proposta e prática dos demais atos de atribuição do
Licitante, nas seguintes conformidades:

O credenciamento dos licitantes foi efetuado obedecenclo ao disposto no itcm 5 d
Edital. concluiu-se o credenciamento, ficando da seguinte forma:

iTl:

iird 12.231.3780001-45

Jonathan Earbosa da Silva
Procurador
RC: 3.479.881 SSP/ PB
CPF: 94.5O I .4l jl-79

Centro Administrativo Ciro Evangelista
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tendo os seus

I.T.

R-tr. UOREIRA IfEf,O 24.98A343lOOOL-74

Após a análise da documen taçào de credenciamen to conclul-se que a empresa I.T.
TECHIÍOLOGY COUERCIO E SERVIçOs DE IITFORTATIOÀ nâo tem CNAE

necessanos para os serv!Ços deste Objeto a empresa [ErE]apresentou os docume ntos conforme solicitou o edital
representân tes credenciados.

rrJt O EDITAL/DA

Em seguida, passou-se à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços
das empresas participantes, sendo rubricadas pelo Pregoeiro e pelos membros da
Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes. Dando continuidade procedeu-se o
exame de conformidade das propostas com os requisitos constantes do edital.
Constatou-se que as duas empresas a taram propostâs com os valores porpresen
tens e globai s, abaixo do estimado no edital, sendo assim, o pregoeiro e equipe deapoio decidem aceitar os valores proposto pelas empresas, fi:i solicitado ao
membro da equipe de apoio, que fosse feito o mapa de apuração e classilica çaodas propostas, resultando o seguinte: EMPRESA 0l R.I{. MOREIRA I{BIO,
ofertou o valor global por lote de R$ 1.575.360 ,O0 (Um milhâo quinhentos e

reais), EMPRESA 02setenta e cinco mil trezentos e sessentâ
TECHilOI,OGY COMERCIO E DE ITTFORüATICA

ofertou o valor global por lote de R$ I.600.000,00 (Hum milhão e seiscentos mil
reats sendo assim a empresa R.If. UOREIRÂ ttETO têvê 8uâ

FASE DE LIIJTCE§
A partir da classiÍicação das propostas, os preços ofertados foram registrado no

v MAPA DE PROPOSTAS abâixo e ficou o te:

Após a fase de negociação e com a obtençào na reduçào dos valores inicialmente
ofertados pelas empre sas, as propostas adequadas íicaram nos tes valores
EMPRESA 01 - R.If.

segurn
ganhado ra do lote Unico e Íicou corn

valor adequado por itens de R$ 1.336.320,00 (Hum milhão trezenros e trin
seis mil trezentos e vinte reais), e foi dado o prazo de o2 (ctois) clias útcis
apresentaçào das novas propostas com os valores adequados.

Centro Administrativo Ciro Evangelista
Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Terumã, presidentê Dutre/MA. CEp: 65760 - 000

S i tc : I 1t!p; :..' prc j_rlrt 
t I llrlU.t^1ir.l! iL{r!1l

w1
Neiva Moreira Neto

RG: 762.696 SSP PI
cPF: 397.8rt I .343-49

Raimundo
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

CNPJ: 06. 1 38.366/000i-OB

Presidente Du agosto dc 2O2l

Otávio Renan ondes Santana

L'\ l:
.,1.Y .'

l;

IIABILITAçÃO
Dando prosseguimento aos trabalhos,
habilitaçào da empresa vencedora.
apresentadas, foi constatado o seguinte:

o Pregoeiro abriu os envelopes cle
Feita a análise das documentaçÕes

A empresas apresentaram toda a documentaçào de habilitaçào em conformidadecom as exigências do edital, e as mesmas foram habilitadas.

RESULTADO
A Vista cla habilitaçâo das empresas que ofertaram os menores preÇos por itens, oPregoeiro, declarou vencedora as empresa: R.N. MOREIRA NETO.

RECURSO ADMINISTRATTVO

Foi perguntado aos presentes, se alguém- tinha alguma coisa a falar sobre a
911:ao do pregoelro a empresa INFõRlrÁTIcA TBcHNoLocy coMERcro EsERvIÇos DE INFoRlrÂTIcA entrou com intençào de recurso a empresa [cráprazo de 3 (três) dias uteis para apresentação do recurso p*.á ser protocolizadona sala da comissão de Iicitaçào

, todos responderam negativamente, depois lbi perguntado aos hcitantes sc clestinham algo à alegar, o qual responderarrr que nada tinham contra a clecisâo dopregoeiro e que não tinha nenhuma inteniao d" interpor recursos, a empresa
sendo assim o pregoeiro deu prosseguimento ao certame.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presentc Ata, que
conforme, vai assinada pelo pregoeiro, Equipe de Apoio e licitarites

licla c achada
presentcs.

tf\ L
' 

f lilaLus
)ívlateus

,lo 1r,*(,-u-
usa Silva

Membro da Equipe de Apoio

í,k#w:;!2,{:/t;.,N
Membro da Equipe de Apoio

Centro Administrativo Ciro Evangelista
Avenida Adir Leda. s/n, Bairro Tarumã, presidente Dútra/MA. cEp: 65760 - ooo

Sitc: llltps. Prcrjr_l,,.rr!c!lu1111rrl.qgr lrr
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ESTADo Do MARANHÃo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
CNPJ: 06. I 38.366/0001-08

!

T_l

il'

5Lt Ba da Silva
Procurador
RG: 3.479.881 SSP/ Pu
CPF:94.501.41-r-79

x

Centro Administrativo Ciro Evangelista
Avenida Adir Leda, s/n, Bairro Tarumã, Presidêntê Dutrâ/MA. CEp: 65760 - 000

Sitr': htgr;: .Ft ('si(l\.'l1lr..:lL!l!:i1..!!!!!!e1-trt_

\.d/-

a:l

ol R.I{. UOR"EIRA NETO

: 397.84 r.343-4§-

oretra
762.696 §SP'PIRG:

CPF

L3
1
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PROPO§TA COMERCIAL

PREGÃO PRESENCIAL pOR RECISTRO DE PREÇOS N." 04t2021

,"I"f.I_": |"ffT. d: 
ryy.Ir8ÍB fuhüa e eventusl contraração de empresa especializada na locaçãosç esBçao composta dc sofrwaÍe e equipamcntos para gesÉo eletr6,ica-de docunrentos, pr aemarriu,com fomccimcnto dc mão de obra úrifrcada 

'p"* 
ãp.o"ioi"rir"çao dos equipamentos, visando

ateoder as necessidades da prefeitura úunicipal dé prcsidentc Dutrâ _ Ma.

I

iffII.Fl:R

R5 852.s60,00

Rs 473.760,00

RS l11.360,00 (Cento e onze miltrezentos e sessenta reais)

RS 1.336.320,00 (Um milhão, trezentos e trinta e seis mil trezentos e vinte reais).

Ê.o Êsíreí: Sotrlçoe5 Ie.nírloei.:r§ | CNPI. I4.9gs.3.rJ/C{$r-r.r
Âv lr()ri )(1\,(.,r,rii. rrt 207d,5ala 20.1 ró. Íat t.nÍvarilí,, Horto ltor€rtài i ie.crrôâi.r.r í,, ír: õi \.4:i-Ji,1

.onlàro(i)ecopirpper.r.(oÍr1.§, I www.e(:opâp)€,!,.cnr.or i itrtir 9d6á3 64ha,

NIr.II

Serviços gestâo digital de
documentos, atíâvés
dcpuraçlo de dado+
preparaçãq dititalizaçâo,
controle de quelidadg
lndêxeção, importação,
armazênamento dê lmãtens
digitâlizadãs,
econdicionamento ê
o€anlzeção de documentos
fÍsicos, bem como o
fomecimento dê uma
solução completâ de GED
(Gerenciâmento Eletrônico
de Documentosl,
cuíomização dê sistema de
Beí€nciememo de
documentos pertencentes
âo acen o dodJmental.
Notebook L€novo, Modelo
EOUH.

Scânner Kodak, Modelo
i2620 (All a OÍrciol.
SCANNER A1
MICROTE(, Modêlo: ls38m

ESTAçÃO L2 L2 Rs s.990,00 Rs 71.880,00

7
Mão de obra quallficada
para operacionalização

dos equipamentos

MÃO DE

OBRA
t2 12 Rs 3.29O,q) R$ 39.480,00

TOTAL MENSAL

TOATALLOTE
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Informamos' por oportuno' estar em condições.técnicas, opcracionais, financeira e que estãoinclusos nos prcços todos os custos dirctos. e indiretos, .n"ígor, tributos, transpoÍe, scguros.contribuições e obrigações sociais, üabalhistas . pi.rio"nciárias e ouhos necessários aocumprimento integral do objeto deste pregão

L":ço total da Proposte (em algarismos): R$ 1.336.320,00
valor por ertenso: Um milhâo trezentos e finta e seis mil, trezentos e vinte reais.Prazo de velidade da proposta: (60) dias.
Proponente: R. N. Moreira Neto.
CNPJ: 24.988.3 43 I O0O t -7 4
Endereço: Av' Dom Severino 2074, sala 203 2 andar Edificio z,é Canalho, bairro SãoCristóvão. Teresina- piauí
Prtzo de erecução dos serviços 12 meses.
Prazo de vlgêncie da contretação 12 meses
Dedos Bancários: BT"9 do Brasil Agência: 4z4g-gconta corrente: 20379_3Tltular de Emprese: Raimundo Neivã Moreira Neto
CPF: 397.841.34349
Clz 762.696 SSP-PI
Celular: (86) 98883-6466
E-mall: contato(Aecopappers.com.br

Teresina (PI), 19 de agosto de Z02l .

PAPERS

Moreira Neto
Empresário

cPF34t.84 t.343-49

Ictr P:rperr 5r.rlrr1ór.s lernr,loljrc.rs i e NpJ: 24.98E 3AJiO0i]1.7.:
Av t)Ilm \cverlno, rrv 2O74,5irlit./03 Fo. /r'(..itrvJtno, Hí)rto Floíc\t:tl I isr(,sil.r.,,/ut {,:p: tt.i.L.Jig.-Jru

Lonti)to(ti)e(oÍrilppÍ-'rt.tont.br I rvwvr,.r:r:opi,pp(,rs.(.onr.br i (i3tii grl8ii j o-ltrir
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i§

A'f'A DE R-EGtsTRo DE PREÇos PREcÃo pRESENCTAL N.. oatzol'Jl'<*!o

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N." 04/202t

ORGÀO GERENCIADOR
FINANÇAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

ORGÀOS PARTICIPANTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO .

Pclo prcscntc instrumcnto. Assessor Exccutivo, locali zada na Avcnida Aclir Lcda, s/n, Bairro
Tarumã, Presidente Dutra MA, cEP: 65760 - 000. inscrita no cNpJ sob o no.06'138'366/0001-08' neste ato representada pelo Asscssor Executivo - ordenador de Despesas,
Elias Rodrigues Lima, inscrito no CPF sob o n" 104.271.553-04. nos termos da l-ri no g.666, de2l de junho de 1993, e da t*i no 10.-520. de l7 de julho de 2002, c dcmais norrnas legais
aplicáveis. considerando o resultado do PREGÀo phpsrNctAl N." o4lzozl-CpUpMpD,
resolve registrar os preços, ADJUDICADO a empresa R.N. MoREIRA NETO - ME com sede e
endereço na Av f)om Sevcrinon2oT4 Sala 203. Sâo Cristovâo Teresina - pl, CEp: 64.051-160.
inscrito no CNPJ sob o n'24.988.343/o0ol-74, neste aro representado pelo Sr. RAIMLINDONEtvA MOREIRA NETO. cpF no 397.s41.3434g e RG N" 762.ó96 ssp/pr,
IIOMOLOCADO PELO SR. ASSESSOR EXECUTIVO _ ORDENADOR DE DESPESAS

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO OC
EMPRESA ESPECIALLZADA NA LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO COMPOSTA DE
SOFTWARE E EQUIPAMENTOS PARA GESTÃO ELETRÔNTCA DE
DOCUMENTOS,POR DEMANDA,COM FORI,IECIMENTO DE MÃO DE OBRA
QUALIFICADA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

Parágrafo Unico - Intcgram csta Ata dc Rcgistro dc Prcço, cotno sc ncla cstivesscm
transcrilos, o Termo de Referência do edital de licitação e a Proposta Comercial apresentada
pcla CONTRATADA no Processo Licitatório n" 20210714.000lt202l. Pregão presencial por
Registro de Preços n" A4/2021.

r DA VALTDADE D() REGTSTRO DE PREÇOS

O prazo de validade da Ata dc Registro tle Preços será de l2 (doze) meses, contados a parlir
da sua assinatura.

Errtidades adcsos, nào scrão obriga
intcrmedio. os serviços referidos na
mcios, dcsdc que pennitidos por lei
qualquer especie à empresa detentora.

dos a cfctuar :r aquisição, cxclusivamctrtc por scu
cláusula primeira. poden«lo utilizar para tanto, outros

sem que dc fato. caiba rccurso ou in

Ccntro Administrativo Ciro Evargelista
Avcnida Adir Lcda, s'n, Bairro Tartrnrà. pr.-sidc,tc Dutra/MA. cEp

S itc: lrnps : /ip rcsi tlcn tcd ut ra. nri!=^g§!§ r/

iü

60 - 0{.}0

Flr. XP
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2 DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISISO DE PREÇOS .f'

O gerenciamento deste instrumento caberá a prefeirura de [tesidente Dutra
]4

3 DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO

os itens, as especificações, unidades, as quantidades e os preços estào registrados nessa Ara
dc Registro dc Preços, cncontram-se indicados na rabcla abaixo:

I

7t.t80.00 Eó2,5ó0,0r,

473.760.00

TAL DO LOTE : 1.3J6.320.00 (Hum milhão tr€zentos e rrin
scis mil e trezentos e vinte reais)

os *alores acirna poderão evenruarmente sorrer revisào (aumento ou decrescimos) nas
seguintes hipóteses:

s) Para mais, visando restabeleccr o equilíbrio econômico-Íinanceiro iniciar desta Ata. na
hipótese de sobrevir fatos supcrvenicntcs imprcvisiveis,
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da e
em caso de força maior cas«l fbnuito, fato do princípio c fato d
art. 65. Il. "d" e § 5" da Lei lt.ó66l9-jl

ou prcvisíveis, porcrn,
xecução do ajustado, ou ain

Cenrro Administrativo Cim Evangclista
Avcnida A«lir Lcrla. s,'n. Bairm Tarunti. prcsidcnrc Duira/MA. CEp: (r57

Sirc: lr11p51lprcsirlr,,nr.qdulgJl$,glrLlll

a administraçâo, nos term

th. rf
Pr!c.X.

, .. -.: ,,1

LOTE ÚNICO

ITEM DE§CRIÇÀo UND PERioD
O/MÊS

QTD VALOR
Mf,NSAL

RS

VALORTOTAI,
ANUÂt,

( 12 mcac!)

RS

Estsçâo l2

t2

t

iços gestão digital de documen

raçâo. digitalizaçâo, controlc
ualidade. indexaçâo, importasào.

igitalizad.rs, acondicionamcnto
izaçào de documentos tjsi

o lonrccimenao de um
lução completa de GE

Gercnciamcnto Elctrônico
ocumentos), customização

ocumcnlos pcrtencentcs ao aceno
ocumenlal.

Mào de obra qualificada

ionalizaçâo dos cquipamcntos.

dc d

de rmagen

cotno

Sercnclamenlo

vés dcpuração

istema de

Mâo de

obra
t2

t2 39/t0,00

'AL llItlNSAL: I I L360.00 (cenro e
E@tbs e s€ss€ot8

oo-

de
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b) Para menos, na hipótcse do varor contratado Íicar
ainda, quando ocorrer o fato do príncipc previsto no a

muito superior ao valor do *.;;ã&
rt. 65, § 5" da l_ei 9.666t93.

A revisã«l dos valores será fbita com fundam
preço de mercado;

ento em planilhas de c«lmpo.sição de custos e/ou

Nos preços supracitados cstào incluídas todas as dcspcsas relativas ao objeto contratado(tributos, seguros. encargos sociais, etc.).

4 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Cornparecer quando convocado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, conrados daconvocação f'ormal, para assinatura da Ata dc Registro dc prcços, sob pena de rnulta de 2o/u(dois por cento) ao dia, sobre o valor a ela adjudicado.

Retirar a Nota clc Empenho no prazo de 05 (cinco) dias. contados d. recebimcnto daconvocaçâo fonnal.

o prazo de validade da Ata de Registro de Preços para a aquisição será de l2 (doze) meses,contados a paíir da data de sua publicaçào.

Se o licitante vencedor rec:usar-se a assinar a ata de registro de preços injustificadamente seráaplicada à regra seguinte: quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, noato da assinatura da ata' será convocado outro licitante. observada a ordcm de classificação, eassim sucessivatnente, scm pre.iuiz«r cla aplicação das sançôes cabíveis nas Leis g.666/93,
l0.52Ol(tZ e demais disposições vigentes.

No caso de descumprimento (não assinatura), a Preleitura de presidenre l)utra se reserva nodircito dc convocar outro licitantc. observada a ordcm dc classificaçâo, para assinar a ata,sendo este o novo detentor.

*o u:1 dc Registro de Preços constarâo toclas as obrigaçôes, dirciros c devercs csrabelecidos
no edttal.

A minuta da ata de Registro de Preços, a ser assinada pelo licirante vencedor, estarádisponivel no setor de licitações clo prefeitura de presidente Dutra.

É vedaclo reajustes antes de decorri«lo lZ (doze) meses de vigência 6a Ata de Registro dePreços.

(Js preços registrados nlanter-se-ão inalterados pelo perío«lo de vigência da Ata de Registro dePreços' admitida a revisâo no caso de descquiiiu.in'ao 
"qu.çao 

cconômico-Ílnanccira inicialdeste instrunlento a partir cle <letcrminação estatal. cabendo-lhe no rnáximo o repasse dopcrccntual dctcrminado.

O.s rcajustes permitidos pelo artigo 65, cla Lei n. 8.666193. serào concedidos depodecorrido l2 (doze) meses da vigência da Ata, por provocação dos Orgãos/ Entidades
Ccntro Administrativo Ciro Evangelista

Avcnida Adir Lç.da, s,ir. Bairro Tarumã. prcsidcntc Dutra/MA. CEp: (r_5760 -

ou:

Sitc: hJ(ns:/inrr..s irlcrrlutlrrI ra.rrra.§or .trri'
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que deverão comprovar através de percentuais do INPC/FGV , o reajuste pleiteado

Os valores registraclos que
nlercado, mantendo-se a di
e aquele vigente no mercad,

Caso o preço registrado seja superior à rnédia dos preços cle mercado. pretbitura dePresidcntc f)utra solicitará ao forncccdor/consignatária, mediante correspondência. reduçãodo preço registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado.

Fracassada a negociação com o primciro colocado, prcf'eitura de presidente Dutra podeú
rescindir csta ata c convocar, nos tennos da lcgislação vigcntc c peto valor do l, (prirnciro)
colocado' as demais empresas com prcços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro
de prcços e nova licitação em caso de fracasso na negociação.

Serão considerados compativeis com os rle mercado os preços registrados que forem iguais ouinlcriorcs à rnédia daquclcs apurados pclo setor dcmandantc. na pcsquisa dc cstimativa depreços.

A Ata de Registro de Preços podera ser cancclada de pleno direito, nas seguintes situaçõrs:

Quando o fbrnecedor/consignatário não cumprir as obrigações constantes no Edital e da Ata
de Registro de Preços;

Quando o fornecedor/consignatário dcr causa a rescisào administrativa da Nota de Empenho
decorrente deste Rcgistro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos «lc I a XIl, XVII eXVlll. do art. 78 da Lei g.666i93:

Em qualquer hipotese cle inexecução total ou parcial da Nora de Empenho decorrente deste
Registro:

Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

Por razõcs dc intcresse púbricos devi«ramcntc dcmonstrados e justificados.

ocorrendo cancelamento do preço registrado. o Fonrecerlor scrá informado por
correspondência. a qual será juntada ao processo administrativo da Ata de Registro de preços.

No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endcreço do Fornecedor, a comurricação
será feita por publicaçâo no Diário oficial, c«rnsideranclo-sc cancelado o preço rcgistra«lo a
partir da última publicaçào.

A solicitaçào do Fomeccdor para cancelarnento dos preços rcgistrados podcrá não ser aceita
pelo Orgão/Entidacle' facultanclo-se a este neste caso, a aplicação das penalidades previstas
em Edital.

Havendo o cancclamento do preço registrado. cessarâo todas as atividades

Cç.ntrn Adrnirristrativo Ci ro Evangelisfa
Avcrrida A«lir Lcda. sin. Ilairro Tarumâ. prcsidcnre f)u}a/MA. (.Lp: 6-5760 -

S i tc : [r-tp.s.trr.cs i.l crr r cr

soherem revisào não poderão urtrapassar os preços praticadosÍo
ferença apurada entre o laror originarmente corstante da proposta
o à epoca do registro.

Fls, ll.
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fornecimento
teriormente ao

permanecendo
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dos serviços,
cancelanrento.

caso o Prefcitura de Presidente Dutra não se utilize da prerr«rgativa dc cancclar a Ata deRegistro de Preços, a seu exctusivo critério, podcrá suspender a sua execução e/ou sustar opagamento das faturas, até que o F-ornecedor cumpra integralmente a condiçâo contratual
infringida.

Todas as alterações que se fizerem necessárias serào registradas por intcrmedio de lavratura
de tcrmo aditivo a ata dc registro dc prcços.

E vedado caucionar ou utilizar a ata decorrente do rcgistro dc preços para quatquer operação

financeira sem a previa e expressa autorização da Prefeitura de presidentc Dutra.

5 DAS OBRIGAÇÕES O,l CONTRA-!.ADA

Constituem obrigações da(o) Contrarada(o):

a) Cumprimento integral do objeto deste contrato;

b) execução do objet«l contratado dentro dos praz«rs estabelecidos, sob pena de rnutta de 30oÁ
(trinta por cento) sobre o valor clo contrato, salvo por motivo de força maior ou caso fonuito.
devidamente j ustifi cados;

c) arcar com todos os ônus dccorrentes de contrataçâo cle terceiros. nisto incluindo obrigações
trabalhistas. sociais. tributárias e previdenciárias, bem conro outras de quaisquer especies para
a execução do objeto contratado, exceto os casos expressamente previstos nestc instrumepto:

d) arcar com todas as obrigações tributárias e previdenciárias oriundas clesta conrratação;

e) responder, exclusivamente. por todos os danos e prejuízos. tanto materiais. morais e/ou
pcssoais, durante a cxccuçâo do objeto contratado. causados à Contratantc c/ou a tcrcciros por
ação ou omissão própria ou de qualquer de seus empregados ou prepostos:

f) assurnir os riscos inerentes às atividades:

g) a Contratada não poderá plcitear indcnizações por prejuizos ou despesas decorrentes de
casos tbrtuitos ou força maior;

h) mantcr-sc durante toda a execução do contrato, em compatibilidatie conl as obrigações por
ele (a) assttmidas- coln todas ns corrdiçõcs rlc h:rhilit:rção c qualific:rçâo exigiclas na I-ci n.,
8.666/93 e suas alterações.

ó DAS OBRTGAÇôEs on CoNTRATANTE

Aderir à ATA de Registro de Preços e detcrmirrar a execução do objeto quand
garantia real da disponibilidade financeira para a quitação de seus débitos

o houver

Centro Adminisrrativo Ciro Evangelista
Avcnida Aclir Lcda. s,jn. llairro Tarunrã. prcsidc-ntc Dulra/MA. cEp: ó_5760 -

Fh. lf
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con s i gnatári a/c on rratadã . sob pena de ilegal idade dos atos;
a

{lr

Emitir ordem de serviço cstabelecentlo quantidade. local e demais intbrmaçõe, or."á*r*"pertinentes para o bom cumprimento do objeto:

Rcceber o objcto adjucticad«1, nos termos. prazos. quantidadc. quatidadc c condiçõcs
estabelecidas neste processo licitatorio;

Proporcionar todas as facilidadcs indispensáveis à boa execução dos serviços, inclusivepermitindo o accsso dc cnrprcgados, prepostos ou rcprcscntantes da contratada àsdependências do C)rgão ou Entidade adeso ao registro;
Efetuar o pagamento' a 

-partir 
da apresentação da respecriva Nota Fiscal juntamente com ascertidôes negarivas do FG'|S c INSS:

Designar' servidor gestor rlo contrato, ao qual caberá a responsabilidade de acompanhar,
fiscalizar e avaliar a execução d. contrato. conforme legislação vigentc;

Fiscalizar o cumprinrcnto das obrigaçõcs contratuais pcla coNTRATADA:

comunicar à cntpresa sobre possívcis irrcgularidadcs observadas na realização de prestaçâo
de serviço, para imediata correção;

Notificar a C0NTRATADA de qualqucr irrcgularidade encontrada no fornecimenro do
Ob.ieto:

Proporcionar todas as facilida«les indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais,
inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da contratada às
dependências do Orgão ou Enridade adeso ao Registro.

7 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Por tratar-se de licitação reatiza«ta através do Sistema dc Rcgistro dc preços, a dotaçào
orçatnentária será indicada cm documento especitico: contrato, nota de empenho, autorização
de fornecimento. ou outro documento equivalente.

8 DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mcnsalmcntc, conformc quantitativo entregue. e em até 30 (trinta)
dias após a entrega do obieto. mcdiante apresentaçào da nota fiscal ou fatura hábil,
acompanhada das CND's de INSS e FGTS.

As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreçCrcs serão devolvidas à Contratada. e seuvencimento ocorrerá 30 (trinta) dias úteis apos a data clc sua apresentação válida.

9 DO CÂNCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito. nas seguintes
siruações:

Cenlro Adrninistrativo Ciro Evangelista
Avcnida Adir Lcda, sin, Bairro Tarumâ, prcsidcnrc ou}yua. c'Ep: 65760 _

Fb. ll.
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a) Quando o fornecedor/consignatári a não cumprir as obrigações constantes dg,
Registro de Preços, no Editat e seus anexos:

b) Quando o fomecedor/consignatária der causa a rescisào administrativa da Nota de
Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a
Xll, XVll e XVlll do art. 78 da Lei8.6ó6193;

c) Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota dc Empenho deconente
deste Registro;

d) Os preços reeistrados se aprcsentarcm superiores aos praticados no mercado;

e) Por razões de interesse públic<l devidamente clemonstradas e justificadas:

IO DAS PENALIDADES

O descumprimento injustiÍicado das obrigações assumidas nos termos do tsdital e da Ata de
Registro de Preços sujeita a CONTITATADA, a juizo da adrninisrração, garantida a prévia e

ampla defesa, à multa moratória de 0.5uÁ (meio por cento) por dia dc atraso, até o limire de
l0o/o (dez por cento), sobrc o valor contratado. consoante o c'apur e ss\ do art. 86 da Lei
8.666/93.

A multa prevista no item acima será descontada tl«rs creditos que a contratada possuir com o
Orgão/Entidade e pode cumular com as demais sançõcs adrninistrativas. inclusive com as
multas previstas.

Se a adjudicatária recusar-se a assinar a Ata de Registro dc Prcços e retirar a nota de empenho
injustificadamcntc ou sc não apresentar situaçào regular no ato da feitura da mesma, garantida
a prévia e ampla defesa, sujeita-se às segtrintes penalidades:

a) Advertência por escrito;

b) Multa de atc l0'lo (dez por ccnto) sobrc o valor adjudicado:

c) Suspcnsào teltrporária dc participar dc licitação c impcdinrcnto dc contratar com a
Adrninistração Pública por prazo de ate 02 (clois) anos. c:

d) Declaração de inidoneidade para Iicitar ou contratar com a Adrninistração Pública.

A licitartte, adjudicatária ou CONTRATADA que deixar de entregar ou apresentar
documentaçâo falsa exigida para o certiune, ensejar o retardamerrto da execução de seu objeto,
nõo muntivcr ír propostq, falhor ou fraudar na cxcctrção do contrâtô. comnoriâr-sc dc lnoclo
inidôneo ou cometcr tiaudc tiscal. garanticla prévia e ampla deÍ'esa, ficará impedida de licitar
e contratar com município pelo prazo dc atê <lois anos, sem prejuízo da açào penal
corresporrdente na forma da lci.

Caso a detentora da Ata. não possua nenhum valor a receber do Orgão/entidade a«leso,

Centro Admirristrativo C'iro Evangc'l ista
Avcnida Adir Lcda. s,'rr, IJairm Tarumã. Prcsidr.ntc Dutra/MA. cEP: 6s760 - 000

Sitc: ril. nlil. Êor'.bri'
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lhe-á concedido o pÍazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua
.§['rpagamento da multa. Após esse prazo. respeitado o direito de sendo

efetuado o pagamento, seus clados serão encaminhados ao orgão cornpetente para que se.la
inscrita na divida ativa do Entidade adeso. podendo, ainda o Orgãoicntidade proceder à
cobrança judicial.

Do ato que aplicar a penalidade caberá rccurso, no prazo de (05) cinco dias úteis. a contar da
ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo
encamiúá-lo devidamente infonnado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo
pÍazo-

f) Por razões de interesse público devidamente dernonstradas e justiticadas;

I I DAS PENAI,IDADES

O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos rJo Eclital e <Ia Ata de
Registro de Preços sujeita a CONTRATADA, a juizo da adrninistração, garantida a prcvia e

ampla defesa. à multa moratória de 0.5% (rneio por cento) por dia de arraso, até o limite de
l0o/o (dez por cento), sobrc o valor contratado. consoante o (.aput e 5,\§ do art. 86 da tri
8.666/93.

A multa prevista no item acima será descontacla dos creditos que a contratada possuir com o
Orgão/Entidade e poclc cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as

multas previstas.

Se a adjudicatária recusar-se a assinar a Ata cle Registro de Preços e relirar a nota de empenho
irtjustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida
a previa e ampla defesa, sujeita-se às seguintes penalidades:

e) Advertôncia por escrito:

f) Multa de ate l0o/o (dez por cento) sobrc o valor adjudicado;

g) Suspcnsào tempoúria dc participar dc licitaçào c irnpedimcnto de contratar com a
Adrninistraçà«l Pública por prazo de até 02 (dois) anos, e;

h) Declaraçâo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

A licitante, adjudicatária ou CONTRATADA que deixar de entregar ou apresentar
tltlcumentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução dc seu objeto,
não mantiver a proposta. tàlhar ou fiaudar na cxecuÇào do c«rntrato. cornportar-se de rnodo
ini«lônco ou comcter fraude fiscal. garanti«la prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar
c contratar cotn município pclo prazo de até dois anos, sern prcjuiz.o da ação penal
correspondente na forma da lci.

Caso a detentora da Ata, nào possua nenhum valor a receber do Orgão/cntidade adcso. ser-

Cenrro Adnrinistrativo Cliro Evangclista
Avenida A«lir Lcda. s/n. Bairro Tarurnã. Prcsidcnrc Durra/MA. cF-P: 65760 - 000

Flr. tf
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lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados ãe sua intimação, Para'efçtua1 o1,+tr'

pagamento da multa' Após cssc prazo, respeitado o «lireito tle ampla defesa. nao ,"íoefetuado o pagamento' seus dados serão encaminhados ao orgão ;;o;r;" para que sejainscrita na dívida ativa da Entidade acleso, podenclo, ainda o orgão/entidade proceder àcobrança judicial.

Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de (05) cinco dias úteis. a contar daciência da intimação' podcndo a Administração rcconsidcrar sua decisão ou nessc pÍazoencaminhá-lo devidamente inf<rrmado para a apreciação e decisâo superior, ctentro do mesmopÍazo.

g) Por razões de interesse público devidamcnte demonstradas e justit'icadas;

I2 DAS PE\ALIDADES

O descumprimento injustificaclo das obrigações assumidas nos termos do Edital e da Ata deRegistro dc Prcços sujcita a cONTRÂTADA. a juízo da adrninistração. garantida a prévia campla defesa' à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o timite de
lo%o (dez por cento), stlbre o valor contratado, consoants o c'aput e ss do art. g6 da [,r:i
ti.666/93.

A rnulta prevista no itenr acima será descontada dos crcditos que a contratada possuir com o
Órgão/Entidade c pode cumttlar com as demais sanções administrativas. inclusive com as
multas previstas.

Se a adjudicatária recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços c retirar a nota de empenho
injustificadamente ou se não apresentar situaçào rcgular no aro da feitura da mesma, garantida
a previa e arnpla dcfcsa. sujcita-sc às seguintes penalidades:

i) Advertência por escrito:

i) Multa dc até l}vo (dczp'r ccnto) sobrc o varor adjudicado:

k) Suspensào temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administraçâo Pública por pÍazo dc ate 02 (clois) arros, e;

l) Declaraçào de inidoneidade para licitar ou contrarar com a Administração pública.

A licitante, adjudicatária ou CoNTRATADA que deixar de entregar ou aprcsentar
documentação Íalsa exigida para o certarne, ensejar o relardamento da exccução de seu obleto.
ttào mantiver a proposta, falhar ou fraudar na exccuçào do contrato. comportar-se de mo«lo
inidôneo ou cometcr fraude fiscal. garantida próvia c ampla dcÍ'esa. Íicará impedida dc licitar
e contratar com municipio pelo prazo de até dois anos. senr prejuízo da ação penal

Centro Âdrninisrrativo Ciro Evangelista
Avcrtitlu Adir L«ia, s/n. I]airnr Tarun:â. Presi«lcnrc Dulra/MA. CEp: 6-i760 _ 0(X)

Sitc: lrnns rirle ntetlu(rl. .,3ur.trri
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.'.tl
correspondente na forma da lei. . t,)

caso a detentora da Ata, nào possua nenhum valor a receber do orgãoientidade adeso. ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias útcis, contados de sua inrimação. para efetuar opagamcnto da multa' Após essc prazo, respcirado o dircito dc arnpla clcfcsa, não scndoefetuado o pagamento. seus dados serào encanrinhados ao órgão ;uí;,;;," para que sejainscrita na divida ativa doEntidade adcso, podendo. ainda ã órgao)*iú"a. proccder àcobrança judicial.

l)o ato que aplicar a pcnalicladc caberá recurso. no prazo dc (05) cinco dias útcis. a contar daciência rla intimaçâo' podendo a Administração reconsidcrar sua decisâo ou nesse prazo serãopublicadas as sançôes administrativas previslas nesta seção. inclusive a reabilitação perantc a
Adrninistração pública.

As multas previstas nesta seçâo não eximern a a«lju«licatária da reparação dos eventuais danos.
perdas ou prejuiz,s que seu ato punivcr venha causar ao oR<;À«1.

A aplicação das nlultas será feita pelos orgâos/Entidades que Íizerem adesào e o
cancelamento e/ou suspensão pelo gestor da Àta de Registro de prcços.

De acordo com o estabelecido em lei. poderâo scr acrescidas sanções administrativas previstas
em instrumento convocatório e no contrato.

l3 DrsPostÇÔEs FtNATS

As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes «lisposições:

I Todas as alterações que sc fizerem necessárias serão registradas por intennédio de lavratura
de termo aditivo a presentc Ata de Registro de preços.

ll vinculam-sc a esta Ata. para fins de análisc técnica. jurídica c «lecisâo supcrior o Edital dc
Pregâo n". a4l2o2r e seus anexos e as propostas das crassificadas.

lll E vedado caucionar ou utilizar esta Ata dccorrcntc do prcscnte registro para qualquer
operação financeira.
adrninistrução.

sem prevra e expressa autorização do órgão cornpetente da

lv o objeto dcsta licitaçâo deverá ser entregue parceladamente, de acordo com o
requerimento. nos locais c datas deÍinidos pclo município. A entrega deverá cf'etuar-se em atel0 («Icz) dias apús a urnissàu da urtlcrn ulc cornpla.

14 DO FORO
As partes contratantes
competente para dirimir
inclusive os

elegem o fbro da comarca de presidente Dutra, Maranhâo como
quaisquer questões oriundas da presente Ata de Registro dc preços,

Ccntro Admirrisrrativo Ciro tivaugclista
Avcnirlu Adir Leda. sin. Rairro Tarurnâ, prcsiderrrc Dutra/MA. cEp: 657ó0 _ 000
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Âartr./ 
+r.-casos omtssos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a -qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Prcsidente Dutra - MA. 03 de setembro de Z02l

Munici Dutra/MA
CON'I'RATA E

Elias Rodrigues
Assessor Executivo e Ordenador de Despesa

CONT
Raimundo Úeiva Moreno Nero

Proprietário da empresa
cPF N" 397.841.34349

,

..\:
Flr ilo
Pre.ll.

t -.-z

Centro Ad rninistrativo Ci ro Evangeli.sta
Avcnida Adir Leda. sirr, Bair*r Tarumâ. prcsi«rcnrc ou]raznaa. cEp: 65760 _ 000
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7. I As Gondiçõe§ tera rs do úo.necitneÀlo, tar9 como 06 ptalos p' r' êít'q8a

ê .lcêbimento do Ói.ro, ,3 oà.itaçã!! dà Admirirríação a do íomcccdor

iêgilrrâoo, pe,talrd.oe3 a demâú cond46aa do aiu$ê. encontG'i_re dêíini'los no

Têrmo da Rêíêrênal. e M,Êut. do Co.rtÍ.to, ÂNEXOS âo EOIÍaL
7 2 É vedrdo eíatlar :atêtathot nos qlantitatitot f'rácot nêtl' Âlâ dê

RêtiaEo de PrêçoÍ.

Para ii.Ínêrr e validaóê.lo Fr«lJado. . greaenta Atô íoi lâvÍada êm 03ltíâ5) viô3

de iguôllaoí, qu€, depoig dc lidl a Lha(la êínordeni. varàsgnad' pà45 p'ftcs'

P...ilr.rm ourt ' MÀ 02 d. 4pÚlô de 2021'

Píefeitúr. Mú*D.l tlê Pr?td!ír. outr./MA
cCIr lrÀrÍÍÊ

Frrn íóo ttanrhua Brõil kano
Sa<ráino M'.nütal à Eá.rta(ão

coilDçôEs GlRAls

aw ÍnÁNsPoflE a tocAÇÃo
coalli TAD

MaíEio rkôÍtqua slrti{g dê losta
PÍarülro dê êirglsà
cPf t{l g2:.194.603{

^TA 
Dt iEclsrRo Dt PRtços Pf,EGÃO PRESENCTaL N.r 0Ú12021

aTA OE R!G|STnO 0: PREçO N.t 34/:021

ón6Ão GER€NclÂDoR: sEcRgÍÂRl MUÍllclPAL oE À3MlNlíaaçÃc

ãINANç45

ÓRGÀoSPANNCIPANÍES:SECRETAR!ÂMUNICIPALO€ÂOMINI5IRAçÃO,

eêlo pretênié lnitíuhenio, a5l€ssor *êalrlivo, localiradâ nâ Avril'jà Adlí [ed',

,7n 3";rç 11rg6i crcsio.at€ OulÍt - MA,CEP:65760 _ OOO' iíÍ'íirã no CNPJ ton

o n'. 06.138.365/bOO1'08, ncat. àto rÊprÉê'tad. pelo AÉsêssor E"cl'tÚo -
Ordanâdor d. Dê5p6âr, Éhas Âoclriaú!í Limr. út'rito no CPt 

'ob 
o í'

iOo:n.stsoo, ^".,...o5 d. têi n? 9.65É, de 2l dêiunho dc 1991' 
' 

c' L'ifle

io.52o, óê t7 dê,uiho dê 2m2.. d.t?'.i3 notm.! r.tâi' àrlicávêis contüêíàndo

, rêsurtrdô oô PRÉGÀo ,iESENclat il.9 Íxl2021_CPU7MPD! í'rolvt í'Élstrâr o!

Er.cor, ÂDiuorcaoo . áD..s. F ir MorÉlR^ rtEtô - ME 'oa r'dc ê ê^d'ttco
M Av Oq'tr ScYE,tN ^ aOTa É.1. :o3, 15' cri'rry96 T'rt''n' ' Pr' 

'FP: 
64 051_

160, inrcíno no CNPI iob o n! 24.9Ea.143/00O1 74 n.íe 3to í€P"ient'do pêlo

SÍ. RÂIMUNOO NEIVÂ MOitlEÂ NETO, CPF n! 397.84i 343-'9 c RG Nr 762 696 -
ssp/pt, HoMOLOGÂDO pELO S8. ASSE9SOR EXECUTIVO - ORoENADOR 0E

,ESPÊSÂS

ATA DE REGISTRO DE PBECOS

i.: ,

ttt,r

REG|5TRO OE PÂEçOS PÀNA FiJTUf,A E EVÊI{ÍUÀL CCNTRATAçÀC DE IM'885À

€sPEOÀLrz o NA LocaçAo DE EsÍAçÀo coMPosra ÔÉ scFTwaÂ! !
EqL,IPAME|VTOS PARÂ GESTÃO EIETRÔNICÂ OE DOCLNIINÍOs,'OR

DTMA OA.COM FORNÉCiIMET{ÍO DE TÍÃO DE OSNA QUÂIIFICÁOA PARÂ

oPERACTOiTALIzAçÀo oot EqulPAMtNros

Para8río Único Inlê8ram êlta Âlr tla R€Sistto de or€(p, como tc iêla

êrtivaisem transcíto3, c Têrmo dc Rêtêíêaaia oo êditai dê lirilrção ê â P'oposta

Comercial aprascntrdâ peia CONÍiÂ:ÂDÂ nô Pro(esao Lrcri'toÍrc ng

2O21O7I4.OOOI/2C2f,Prr85o Píct ntiti portl!3istíode Pr'çctl.r 04/2021'

DAVATIDÂDT DO RÊGISTRO OÉ PRÊçOS

O pÍ.ro de válidada a,r Âà ala Rethl.c d! Píaços !€ít cc l' lóorê) nese5'

cortado3 a partir d5 tue àlsinâtüíâ.

Êntialealer ãtl6os, náo têíão obrEldol a êfêtuaí a aQ!Élção. ü'lt'srvôílrenle poí

5Êu iitêímidro, ot taívrços ílferdot nB dautLla prrmrit' podêndo .]t!I"r Pri'
lanto, oulrotmeros. dasda que pcrnitidot porlê1,3eí'que dê í:io, (''b' recurio

ou lndênrreção d€ qu.rquar êtpêiê à e'npr$a dclentore'

it

1

i
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2 DÀ 6 t Rtr{cra DA pRE sE NTE arA D[ f,EGtsTRo 0c PÂtços

O 8eÍenci.manto d6ta iôst,rrmêíto c.bríá. Pêíêilu.a d. Frctrda,ttr Dotrà

3 oA ÊsPEcrHcAçÀo, quaNllo^oE E PiEço

Or itaní, a5 esp€ciík çlLi, unir.dat, .3 quantidãdê! ! 03 píaçog .Éi5o í.lrtv.doa n.rsa 
^tadr 

iêaiitro dê PrêÉ!, eíconlaam'3!

mdicadot na tabê|. ,bâiro:

LoÍt úMCo

oEsCnçIO

I
Serviços 8estão diSrtàl dê documêntoi. àtravÉt

dêpur.Íào dê dâdo3. prêpâr.éo. diailalirâçlo,

co6t olê dequelidadê, ino.râÉo, import.çâô,

aÍrhârenâmahto da inrSanr digilrli:adaa,

àcondicionarnanto a ô,8ânireíão dê docuhcntot

Íiriroi, bêm aomo o Íomaai,nênde umô íoluçã('

comphtâ d. GED 16..ênci.mrnto ElctÍ&ri(o dc

Dorumêntoi), curtomizôção dê íslêóâ dt
gerencramento de doaumento3 p€ítêncentes ao

acaívo doau,nental

trt çlo 1'

u ,t.l80d 86:L160,00

da oh.. 10.at0,00 a73.760,00

^t 
m !OrÊ: 1.116'320,00 lBuú nrlhlo ItoEnt6 . trlnL a aalr mll c tÍÉtcltac,

rlnl!.êal{

b)taaamalroa,nrhipótêtêdovâloíaqltíatadoíl'eÍmurloÍupeíio'âov'lordom'rc'do'ou'àlndà'qu'ndooGorí'roÍ'lodo
píínopê pÍc!úto nô ârt. 65, § 5c cle Lei 8.66ó/s3'

Â rãkãô do! váloíe, s€ra ícita com íundrínênto elll glanilhas d' composrçóo d€ cÚsloi e/ou ptêço dê meÍcedo;

t{os preçor sup..citecor .!lto in.luadar rod.r ri d6pe3.r ícl.liyar ào obiato contralâdo (t butot leguroi, encar8ot !od'ls. e'c )'

4 OA ÂTA DE RIGEÍNO OE PHIçO

Compa(teí quando corvo<ado no prâto máÍmo da OS (cinco) dias útêi5, aoitados daconvoofáo lormal. paíl a3tln.lure de 
^ta 

oe

RegistÍo d€ Píesot, lob pên. de multà de 2g6ldosporc$tol áo die, iobÍêovaloÍ 
' 
d"diudktda

RatiraÍ â Nota dê Empenho no pÍalo dc OS (al'Lol dLi, contrdí,a do í'G'Dimcttô cl' convo':ç'o íotm'l'

Máo d. obía qu.litcôde peíe oprí.cionahl.çãodos

cquipamên106.

-,..i
or valoaê! à(ima porretão cvêntu.lmlnte solrerrevitão (eum.nto ou JêcrÉ!ti[to3) rla! §etuinteg hrDôtesê!:

.)geíeúâi'vi'andor.iâbrl...ro.quillbÍioeco0ômi.o.íinin.eiÍoinidaldê5t.At.,n.hiÉtê!.deiobÍêvl'fôto!
luparvaaientB irÍpíeürivais, ou 9raútivai!, poíém, de conscquênciàr iícakÚlávêit, Írtaídadoíet ou 'mP'ditrvo! 

dt execução do

.jusiàtlo,ouaiída.emaalodeíoÍçâmâiôrcasoíonuo,htodoprm'iploefàtod'âdmini!tÍ'ç'o'no3lêrtnosdoàrt65'll'"0''§5e
d. Lê' 8.666/93;

vaLorrrE 3lt
tS

VAI('IIO'ATA UAI

(l2 rü.!l
i3

otDtaD Rlooo/ÍúÊmm

l2r2
2

ÍOÍAL MEISAL: ut.36o,tD(!.nto..rrnlffi GrsLr*l
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.ú'"f rr^t'
O Píâtodê {.ldãdealà atà d. Aeti{ro.le P.êçôs pànr r rquErçáo:êr. ae !zlóo&}maiêi. cortados ã pánir da datâ deiua publirÀçâE--

Sa o Ícatenta vencadoÍ ÍÉ(usar-ta ô assinaÍ a atô ú€ íegralro de píGç6 iljullifiradamcnte §€rá ap|càda à Íê8ra 3lgutnte: quando o
propoírante uêncedoÍ não aptÉlrntar iltuafro regular, no âto dà êiiinaluÍe da al-, sêri (ofivoaâdo outro llcrtanta, obs!ívaaia a oÍdam
dê alaisiíicaç:o, a aisim aucêtsivamentq ten pFiuíio dô aplic.çao das sãííôai cabiv.ir nâ3 Llis 8.666/93, to.sz0/02 e dêmab
d;ipoaipõe! vigenr6.

l{o càso da dêlaumpÍrmaato Into SrinatuÍal, â Píeíêhuae a,ê Pêlia,ênre ürtra iê ÍêseÍva no direito dê convocàÍ outÍo licitantê,
obrawadâ á oÍdlm da clã$iíE!çlo, pára alsinal a aia, s€ndo ê9tê o novo dÊtêílor.

}..r àtô dê tlêgktro de Praços.oníãrli, toda3 âs obngaçôes, dií€itor ê devrrcr eit brhcidor no .dit l.

A minuta da at. da la8lstro alê Ptêçor, a raT asinrda Falo licitanta vêncêdoÍ, artará diSponíval no !€tot da lidtaçticr do praÍríura dê
Píê3idênt. Drrtrà.

Evedado reaiustes antêa de Írêaonido 12 (dore,mete§de vi8êftia da Ata de ReSittro da tteços.

03 píaço! reBBlrâdos .nt eÊrê-ão lnalteíados pelo pêíiodo dê viêírie oa Ata de RêCi5tlo dêPreço!, edmitida ô revi!ão ôo a.so de
dPiequilíbrio alá equâçlo e(onómi.o-finêna€iía iniaial d.sto iútn manto â p.rt.í da deraímiôaçlo a3t.t.l, cãb€ndo.the no rhârimo o
Íepa!5c ô percentu.l d€taÍminado.

os te.iuÍtêt permilidoÁ pclo á,li8o 65, d. l....i n. t.66í93. icrão conceoidod d.pois dÊdccor.ldo 12 ldorêl mêrer dã vi8€ncia d. Ât . por
pro'roarç.ão dos óÍgãoí Entirràdat ôdêsor, qu. d.r€Íào aonrpíolrâÍ atí.vér de p.rcêírtuaB do rl{PClFGV, o rêejustê plêitêado.

j;'li" iri

Or valoíêl íêaiÍtÍâdos qua sotrcílm íêvlsào nlo podeíão ultíàpd§ar os praÍos píatiaadG no mcraado, maotendo-rc ã diíêícnça
âpuÍâdâ eôtÍê o valoÍ origkialmentê .onrt nta d. ?rop(,3tx aql.'la vgait. nJ mêícâdô à épo(â do íellstro.

Caso ô pícço rêSirtradô 3êit supariô, à m&ia dos prEço3 Jê maíÉ:do, Praíaatu?r da Prêsdan!ê Outrâ solacitâÉ ãô

íomêcedoÍ/@n!8íetárlâ, medlanl. coírBporüÊndo, íedufào do pírç! ,eÍlrtrado, d. Íortna a ad.qú.lo ao p,alnádo no mertàdo.

Ír.c.!iàdà, n!,o<iôção aortl o princúo aolocado, Preíeitura de Prcsidcntê outí. podaó rarcindir lita ata ! aonvo<la, írot termos da

lcfislaçào vl&nta e prlo valor do 1P lgrimeiíol Gdocadd, a! dam.[ lmprerai ron pÍeçot íetútíôúr3, (ôbendo rlr.rsão dêsr. àta dE

í.tiílro .le pÍeços e nova licrtrfão em aaao da fraca$o n, natoai.ção.

tgrão conaideÊdor (ompativêir con o! de mercâdo oÉ pÍêço, reSirtíados eua íoraí, rarrart ournfarioía! a màlie drquels ârurâdoi
pelo 3.lor drfiáídaíte, nâ peiqubô de estimàt'va de pÍeçoa.

AAta dc neSitt.ode PÍeçc podcrá rercBnceladr de prêno d;Íetc, r.s s€íulntês ,llseções:

Qu.Ído c íoíracdo./aoErSnatáÍb 
^âo 

aumprií ,s obíi8âçõ$ const.ntea no Edi!.| a d. at de Rc8iíro dc PÍcíos;

Ou.ndo o foÍÍe(edoÍ/consrSn.tárD deÍ câura. Íercisão adminirtírllva da Ítgta dR€nÍEnho dêco.rrnte deltê iêtiil o de Píeços. nat
hipótlrês píêvrstôi no6 rnriios dê r. xll, )íüll e )ryrll, do aí!. 78 da Lci 8.686/93;

Em qualqveí nipótcte d. r6.recuçáo tottl oú pâÍaiál da tlrrta d€ Eínpanho dacoÍrírtê alaí€Re8BtÍo;

oa píeçoa rê3irlrâdo5 s€ agrlaêntaíem iJp!Íi,íat aot ptôtkaoos no mercado; Por ía!ôe' de intcíesse publcog dêüdan€ntê

dêmonrlÍados ê iurtiÍi(âdor.

ocorreído qánEahftênlo do prtça G§i5!rádo, ô Foanecêdor 3síá iííormrclo
porco?reÍpondéficra, â qqsls€ró i,r.nàd. ao pÍoelro .dín i,! itttalhro d, Âle dê negiíÍo de k!ços.

a aolicitaçãoCo tomê.rdoí r,ô.ô cancclámento do9 pr€çoÉ ícgBtr.dot pod.íi naoteÍ.c.rta pêlo Ófào/Enlidad€, í.cúltando-t€ a.tt!
neilê câso, a aplrcação der penalidàdet pr€vi3ta3 em Êdital.

No càio d! i.r i8no.edo, ,.!ano ôu meaêa3ivêl o ênóêreçô do Fo.nê(adoí, â comlnrcaÉoÉará íàta poí publiaaçio no Dránoofi(,ôl

cônr&r.rüo-r. aànaêladô o píêço ÍêSirtrado à páÍlr da últrmn puhkação.

Hnvêndo o carrcêlamenlo os préço r.tirtrãdo, c.ssãrào todãB ôs âtlvrdâdês do FORiIICEDOR relailvas .o íoÍnecimento y'os iaívrfo3,
pcrrnanecêndo ííanlido o coírproritatso da aerantla dós ,r:e.ioÍnrÊri(c .o (tn<oLnieítc.

,
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c.so o Prereitura de P'?si.têntê DütÍr .ão \e ulirrle d. p.eÍíogrtrv. d. ..ncelí a Âlá d. R.gistro tle pre;o:, a re.r erct,iivtl?frtiií, ü. ã- ::'. 

'
podera autganrlar a rUà .r.túçto e/oú suttâr u palàn€nto àr l.turar, ,ta Ouê o Íorn€cêdor cumt,Ía :nteir.lmcntê i t"nOLàã 

'

aontratuôl inÍrirui.ta. ' .,, 
^d

Iodar ai all!íaçõês qua 5e fhêrfi neaê9sáíias 3aílo rraist.ad$ por iatcrmédio dc hrGt{rrade tê.mo âditivo . ôta ala raglriío da

PêçO5.

É vêdádo câucion.í ou utili..r a ata deoorrank do íê,irtro dê pre(rr Dátd euâteuêí oparâÉo

fiDàncairà iân a pdvil e erDíastâ autoíLac5o da PÍa'Liturâ da PÍarialeôte Outíà.

t DAs osRtcAÇôts oA coNTRAÍao^

Conat,tucm úÍitaçô6 dâ{ol Contr.t.d.(o)

.) Cumpriftênto inl€tr.l do objero deste lontr.to;

bl crccúçào do obiêto conlratado ddttro dor pí.ro! eíeb€lêalros. sob paná dê multa dc 309ú {tÍlnla poí centol gobrc o valor

do contÍâto, râlvo pôÍ notlvo de fuíça maioí ou calo ío.tuito, (h/klamcÍ'nc iustiíieCo!;

c) aí(.. (om todor ôi ônur d!6rrcntês dc aoÍtlatàção da têr(.ir6, niito lnalulndo obrEaçõêrlíôbôlhistôi, rociaat lribútiÍilr
ê praldênarárlai, bên colno ourâi da quabqúêr 6Éoa! paaae elecução do oueto coFtratado, arcêto or (a3os 

"rpÍ8sámênlÊprêvittos nêrta instiumênto;

dl .r(a, com too.. à3 obr8.çó.! tíahrtá.i.i c pr6/idd.iáíiar orfuno.a drata aontÍatâçào;

0 asiumií oi ÍiÍcos inarrntrs .3 ,tividâdet;

g) . Contrãtedô nâo Írodêrá plêitêcí inoen Eaçõês por p.ajuiroí ôu de5pess dêco.Gntas dê câso§ íonuitos ou íorça màbr;

h) manter.Íe durânE toda a aracuçãô do aontêlo, êm codrpatrbilialade aom as obíitaçôca pof ela ia I assumrdat com rod.s .t
.ondiçõeada h3bilitaÉo ê qu.lifiaaíao êri8id.3 íã Leina 8.6616193 ê suâs âitêaaçõês.

6 oAs o8nrcaçóts o^ coNTMrAlll[

Â.t íiÍ à ATA de Re3|!tro de Prêço, e d.tennhrr r e&«rçào do olrêio quando houv€r te6ntià rêàldâ digponrhlidadê Íútncer.a pâíâ â

quit.çlo de rêus dêtÍto1Í.êôtê à con9lgnatáíiô/coot átada, aob re^a al€ ilêtelidáde do6 alosj

tmitlr ordem d. r.lviço dtabêhendo quanüdadê, loaal e drrrah inlormeçalGr qüG acher pêítineíta3 pâÉ o bom cumpdmmto do

obJeto;

Recêbrr o obj.to ldiudi(àdo, no3 termoa, pr.rc, quantldâde, quelidàdr e conditôc! ê3tabêlecidôt n€ste pro(eíso li(itrlóÍio;

propoícionaítodôraií.caltdâdêrlídi9pênsáveiiàboe?rêruÉoooiseMços.indurivcpermitindooà.ctrode.opÍêtâdor.ptepostos

ôr, rÊprêsentant.3 da Conlíâtadâ à3 depandêncaas do órBáo ou E'ltÍled. !d.!o .o rêrittro:

Eítt!.r o pat|mrnlo, â pànk da àpreseõtaç3oda í6pactivá Nota Fiiceljunt.m(ntÊcom.5ce.tidõca íê!.tiv.r do IGTS e INSS;

Dêsúhàr, !.rvidoÍ Í6tor do contrato, àô eràl cahrrá â Íesponaabllidade Ca aco,hpríheÍ, lircalizaa a avaliaÍ â êxccr,/çào dô coattâto,

@.4o.6ê l.airllli. wia.hrô,

êl rlrpoôdaÍ, arclusuãm?nte, por todoÍ o3 dtno3 e prejr.iroi, tanlo nlateíiait morais r/oo pa§a.,ais, dúíente e lrecuÉo oo

objêto coírat.dô, r.us.dos à Contralãntê a/ou â ta?Gekos poÍação ou omirslo própíia ou dê qualquft dê têut .m9rctàdos oú

pÍaportor:

tis.âllrãr o cumprimento das obnSrçõcr conlretutÍr pclá CONÍRATAD ;

Comunicaí á êfltpÍlar íobra po3riv€is lareaülaridades obseavada5 ía rêeiirrçlode píe5tição de rlaviço,9aíà rmadiltà corÍeçãoi

Notificá, e GOXTX TADA dÊ quàhuar irÍ.auhndâd. e.cont..da no íoÍíêotn€rlro do Obrêtoj
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P,oPoícionaÍ todâr a! iâ(rlid,rdês indilDantavos. t rri. ereruçãJ das okita;5e! con!.átuai!, induriye pa.mrtindo o aJ6ao de ..i'
GmpÍa8aíor, lrrcíroaio. ou reprllrDt.ntat dà cont.etrd. àr deoerdàtcià, do óra5(, 0u enrid.dê .rl.ro ao R.Erí.o. í -n_'

, DÂ ooraçÃo oRçáÀ,lENrÂRlÀ

Po. tratar-te.de lEiteç.o.eallradi átaàvés do Sirtêma de RrtistÍo da Prêços, à dotôçâo orçaúrntáíiã iêíá indi(edt em doauúento
arpccíko: contÍâto, nota dê êfirÊnho, eutoíiraçao da íomaaimênto, ou outro documento eqoivalenla.

8 DO PAGÀMÉNTO

O paaa,nento 5rÍá cíetuado mênsalnant!, aoníôr.nê quentltatrlo êntrcgur, e em àté«)(tnnu) dra5 agós a ênirê!à do obletô, mêdiàqta
.píclanl.Co d. note Íií(.l oo íàtura hábll âco.rparhôoa d.r CÍ{o's dê tÍ{Sg e FGÍS.

As notâi Íi3<âis/írNrat quê .píes€rltârem in(orrcçôes sêíão dÊvolvidar a Coô!rat.d., . seu vencimanto oaoíreíá 30ltrinr.) d, üteú
aÉi á datá de suaapíerênEÉo válidr.

9 DOCANCEI.AMTNIO OAATA OE RTGISTRO OT PRÊçOS

Á prêentêÂte dê R€Bist?o d. PÍEço. podêrá 5tr c.ncêledr dê gteno direito, nô5 rÉguinree iitu.çõ.s,

.) Ouaôdo o fomaaêdo./conCln.táíi. náo cúmp.i rr obrigáçõGa c.rrstantês nêstô Ara deReilsr.o de Preçor, m tdrrât â

*ür ànaros;

bl Ouando o íomêcêdor/co.sitnelárle der aausa . Íe5.is& .dmihislíôÍra da Not. dêEnip.nho decoííêntê daste iegl§lro
arê Píêços, ntr h,pólatÊ! pÍlv,rt s nor inagos da I e Xll, XVlt êXvlttdô àrt.78da tÉi8.ó66/93;

Em qudqarer hipôata da incretução total ou paÍaial da No(. da Elnpêílho cLcaríentade3ta Regtrtío:

d) Ot Díêçot íaliírador ta ôprêiênlârcm supeíioíer âos prati(.drg ôo úêratdo;

cl PoÍ rarõcr de inteÍcraê p(ólico deúdamcnte dcmrrnstreda! e juÍiíacâd.s;

IO DAS PENATIOAD'S

A Íhult prcvBta no item acmá srÍá dlrcoit.dâ dos cíédiios quc . colrtrÍâ6. porerir coln o ÔÍtio/Éntdada a pode cuÍnular aorr .s
demais aançõê§ adminiírativet, intlusivê cort as multag pÍc!iita3.

C)

al Âdvenênciã por rrcrilo;

bl Muhá d. até l0* {dez poí c.nto) robrc o v.lor .dludkõdo;

dl DltlüaÉo dê inrdonê,dad! p.r. licil.r oú contí.t r com. Âdminls?r.ç5o Públka

O descumpriÍtento iniustíicado dás obíigâçõar asiumidâs nos tênho3 do €dit.l ê dr Ârâ de nêtlrtío dê prêços Éúieitô e COà|TnATÀDÂ,

à iuiro da .d,ii6ríi.(ão, tairntrdã e prA/ia ê aúlla daÍ6a, à muh. ÍEoíêtória d!0,5% lmêio poí Emto) pú dr. d. arÍrao,.ta o lilnitê
dé lot6 (dêr por tênlo), so5Íe o v.loí contr.lrdo, aonaorfic o aÊplrl ! §§ do .Ít. 86 da L.i 8.566y'93

!c o adiudlcãtáÍià íecu!ór.se a àrrinôr a Ata de Ragitl.odê PreçoreíeikaÍ a nola da aôpênhohlu,tiíied.mêntê ou !ê não aprereítar
Íituàçào reSulâr no ato da írituÍe da mcsma, 8rrrntldaa píévia ê o.írgla defeaa, auj.lt+la àr ra8uintês pênelfuládês:

cl SuspdnsÍo remporána da panlcipaí d€ llaltaçáo p rhpcdlmcntg dc contÍ.t., com .Adnlnbnâção públicâ po, praro dê

até 02 {doirlanos,.;

A li€hantc, .drudaa.tán. ou CONTRATADA que deixaÍdc anlre8aí or, nprarcnter c ocúmantôção íõha cliglda peía o a€ítàma, enrêlàÍ o
rêt.rdâdeíto dã erecuÉo de 5Êú objato.nào mantivcí a píopoltà íalhar ou iÍrd.í n. ax.(ução do conr'.to, comp(rtàÍ-sê de modo
hidôn.o ou.om.tcÍ ft.lldê litc.l, 8.rrntld. p.ài. e.rmÍú deíêr., íic.r. imp€did. d. li.itârêroÀúál.r corí muni.iplo p.lo pírrodr
.tê dois .ôoi. a.m píêrrríro a,à rção p.nal GôÍrc,pondcntr nr íúrmá alâ hl.
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C.so a oeteniot. ?a Àta, íio post.r., nenhum v rlor , Í<(êb.. do Ortào/ei::dair .Joiir, rer- lhc-á .onceaiao o praro Oe Oi itutço) das .,4'.("'
ute6, coírtldo! d! !uô 'ítnlàçãu, 

pôÍa datuar o paled{ÍrtD ca mrta. Apcr ÉÍse §ao, ,arplitado o di, eito dê a mpla dalot:. nlô íàí_do. _ .

ereluôdo o pa8ánento, re{lt d.dol !êrão lncâminhrdor ec Ó4ão cernortcrte pôra q,Jê têje intcÍita ie üurda ót[,ô do Enldãde
adêso, podando, ainóe o Ór!ãa,/entldad'.r proaclreÍ a Êob,.ôc. judirlôr.

Do ato quê .plk.Í a pênãlidade caixÍá re(uíso, no p..!o d. (0t) .inco diât úrêiÍ, â aoirür de aiêncie de intimaçàq pod.ndo a

Aúninistrâçlo rêaoí3ida.êr $'à decisâo or ne$ê pí6io êôadnhhá-lo devidamenr. híormedo pâíã e aprê(iaçào ê dacirâo tup.r|or,
daolro do mêrmo pralo.

0 Poí Íarõês dÊ Írlê16!{ püblico davidaríênir dadoiíÍadas a justiÍlaâdâE;

IT OAS PTNATIoÀOES

!l Advêítânciãporêstaro:

0 Muha de ala 1094 (d!r pd rênlo) sobaE o v.lor .diudr'.d.rj

hl occlôráçâo de iniduneidade p.râ lkitar ou toíuâtâí aom a Adminirtíôçro Púbii(..

A licitàni., edjuJicàtáÍia êu COIITRAÍÂDÂ que lteirar de êrtroger oL ôpí.rantaí doaurnênlaCo ialra erigida páía o ce ame, eníêjar o
reterdàmanto da cra.udo de reú ohiêto,ião marrtiv a proportâ, falhàr ou trrudar r,r cxêruçlo do aohÍato, aorÍpoÍtaí-so de modo

inidônêo ou cometer írâudê íi$il, Bôrantidd Díal,iô e aíripla oêí6a, íi.:ãrá i:rpêdidá dê licitiíe coírtràtaü com muricipro palo pÍàro dê

áté dol! eôot, scm prcjuiro da ãçâo ,ênal coíÍ$lroíldênte nã fôrmà da lei.

Caso. dctentor. d. at., nã, pot3úa nênhum vrior a Íeaab€í do Ôígao/ênt'dá.ic àtlrlo, s!r- lh!-á concedrdo o rr.ro dê OS ((ln(ol
di.! úte;r, (ontàdo! de era intimafro, ,.ía .íetuar o

pagameíto dô multa. Aú! ersê pídro, retpêitado o Ciaeito dê àrnDlá dê[Éj., nao sexdo efeuado o pa8amento, jêus dados Jerâo

êíraminhàdoa âo Ôriâo (ompetentê páía que 3rj! olla.lta n. div:d. àriv. ria Ent;dade àdtso, podêÍúo, aind. o ÓEào/entdâdê
procade. à(obr..§. lúdki.l.

Do.lo quê âplicâí J perlalid.de cáberá ÍecrJÍ3o, n6 irÍãro {ê 105} ciôrc dras ütcit, ô cDnta. d: aÊncia dâ intim.çao. podendo à

Âdminbuação Íeronridera. iuô ajêlisão ou nêsse p.ã!o ena.)mi.1hi-lô dêvidaríê4ie níotmâdo pera n àrrrarãç5o € dêcirâo tupêíor,
dentro do íha!ôo praro.

8)Por rôaõê! dêrntêrêsÍe priblicú oéüdrm.í[" CsmsnÍt'ârjai a ir!Ítilr.dd!;

12 0Á5 PETIAUOADI5

O descumFr;mmto i0ultúicedo dat obruaçale5ü6umd.s oo§ re..mos dc Ed:rll e Cá ,rtâ de RG3istÍo de Pcços ruieit. a CONÍiÂIAOA,
a lurro da adólôrstraçlo. 8dÍànldr a pílviô e aíhria Jeíasa, à mulÉ rncíatóÍia d€ 0,5* lmelo poí cento)poÍdie de ztreso, âteo trmite
de 10t6 (der poÍ ce to), robÍ. o velüÍ .onrarâdo. consoaííe o (rprrt É s§ ato ân. 86 dá tei 8.f,66y'9r.

O dc$umpnhcnto iniusrÍr(.do óas obrlgaçôes âsriJm,dai nostêmo9 do Edh.lc d. Ata de RetiitÍo dc Prcços suicitê. CONTRAIADA,

a juiro da ádmríinração, taaàntidr a ,Íári. e aírpla d.íBâ, à multe moíatóÍia d.9,5* lmeio po( E€itol poÍ diâ de árrâJo, âté o lifiitê
de 1096 (dêt pôÍ cento), sobÍe o v.lo, contretedo. rcnsoanrê o .opua a §§ do aír. 86 da Lei 8.666/93.

5c â âaliudicâtáriô Íêrurar.se â a'!iôâr a Ala dê RêtislÍo de PÍÉços a rêüraÍ ô nâÉ de cmpanhoinlustillcadanicít€ ou se não aOrasêntôÍ

sltuaÍâo ÍcgulâÍ no âtu da Íe[urâ dâ mcsmê. gôrantidaâ pÍúiâ ê aúplâ defêsa. sujelle.sé ài têtulntes penãlidadês:

A ,nut.à previ3ta ,lo rlem acima rêrá d$roírtadá dos aredfios que a tonliatâdà po6$rí com o ÓCâo/Éntirãda e pode cumulâr com as

dêm.ia rançóai ,d'ninlitíairyal, induaivü corn $ muÍri paeúitar.

tl Suspensàg tànpoÍáíá de pardcipir de licilrçào ê nnf,.iümênto de conlr.trr coln rAdmiíBtraç3o Públicr For prato dê

.té 02 (drxsl eno5. e:

A ôdta Previltd no itrm rc.mà têrá deacoôtada Jals c'adltog qi,ê J soÍ,lrnbdâ Íro6,uiÍ com o Ór!üo/Entidede ê podc cumuta. com.!
alam ail lânçóêr d lm inirtririvas, i;r(luriva com a5 mir,ta: pír,v,stàr.
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Seaidiirdiaatárla,ccuíâí_seJ.'!rn.íaÂt.d€lod,rir,r(idPrÉ;ô,r'rt'.rr:'riorl:>r,Írcniromiurti.krdrmel.e.ulê15o"olar"n,í"-'"".
slluaçào Íetülâr oo ato da h,lu ã oa ma jmn, 8at àíltk a, !.6r |. ê c, r|pl. dala .t., t,Jraitr- ra it laíuinteJ !€naiidãder: 

" 1., r;'s'

Âdvrrléna,a gor.icrito;i)

il Multa d..tÉ r09r {dar poíc.nto) lobneo,!ldr aoiudi(aJo;

$ Sut9eô§o lcmgorà.ià da F.rti(lp., t! lldteçlo c impedimcíto oe (oítia!a. .om àÀdmt.tsrràçâo Púbric.t poÍ 9r.ro dr
at 02 ldoisl enos. êj

0 Dlclâ.aCo dr ihdoírêidade ptra hcttar ou coíltíataí aom e 
^dmtnlstíaÍào 

ptiblk..

A licitântê. ádiudi.etárià ou CONTnATADA qu. dêx.r ó. entrcSar (tr âpÍ€sênteÍ do(uÍôên!.çto Í.11á.titidã pa7â o cename, ên*ra, o
Íatârdàmanto da atccl,rçao da rau obialo,nãó maatrveíâ píopoltâ, falhar ou ííaudaí na ara«rÉo do aontíâto. aoínportàÍ{e da modo
iíirôneo oú cometeÍ ííauda íir<âI, gerantidâ prêúô e ampla d€í€,a, ,iaará imprdid! ôe licitâÍê conrâtâí .om muíicipio palo prá.o
dê .té dds .not, s€nl p.êluuo da aÉo pêÍl.l
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,,1 íéri
(orÍa$ond.ntê nô íormd dJ lci.

Caso a detentoíà ca Âta, nio pottua n€ahun velsr ê íêÍrb.Í do Or!âolênt;drde ad€5o, 3êr. lfie-á concêdido o pr.ro de OS (c{rcol die!
útais, contados da 5uà títfiâçlo, paaá êfetuaí o pagaínGnto da múltà. AÍúa ê!sê píaao, respcitado o dí€ito dr arnpla daíerã, nào sêodo
efelu.do o pàtàmcnto, aêus dádo6 !êíão eô(.ôiírhãdos ao óryào compercntc Fa.a que rêja in$ritá nâ dívtda eti\ra doEítidade adêso,
podêôdq álnda o Or3ãolantadadc procadê. à cobrôr.çe i.rdiai.t.

Do .to quc apllaer â pênôlldàde cabeíá reau6o, no prâia, dE ((») ltnao diar úte;r, a contâ. da aÊncla da iílimnção, podcndo il
AdnlhBlraçto rrcorlgdaraÍ tua d.ai,lo ou helse praro re,ão púDlkâd{9 aa rânçôes âdmtnBtrativôi prevl'tat nesta seçâo, in(luirve â
re.blllt.ção pcrante a Admtnlstr.Éo Púbtlc..

Âs ítlultas paêústã§ nesta í.iÉo não a mcÍr à àdjudlaaiáÍia dà ÍÉpàíação dor aveítuais dànos,perdal ou pÍejuirog quc rêu ãtopuniv€l
vênh. ceura. eo óÂGlO.

Â epli(ãçâo dâs mLh.É terà feità plloi ÔraaoslEÍtid.d6 qúe lireÍem àdêrãô ê o.ôncêtÍnênlo êlo.r ruspeíião pêto 8êstoí dâ AtB de
Satistío dc Prêloa.

Da â<oÍdo (oln o €ttJbêla€ido cm lei, podaíao ser JcleSqdat iânçõtí adrn;nirtÍatives prrvistasêm in3ttumênto ronvocàtóíio e oo
contÍato,

r:, DsPOSTçÔES FmArS

Ar peítesÍic.m. àiodá. rdÍtÍrlôs ás sê8uiílcs dBpo.i'çàêr:

I Tadas a! altaÍaçóês 4 ue iê Ílaerem na(Érraíias 3êÍ.o rêt,!n àdàs poÍ i[tlrmêdio dc Lvratr] ô da tamro aditilJo a píelen te Âiâ

dê ÍleBinro d. P..çor.

ll vincúLh.tc á clra 
^tà, 

paÍâín5de ânállsc tócni(., lrJrúica c decitão surcítor o Êditalde

l..l& nr. oa/mu c r!.u3 âôL,ior e âs gropoiuí dai atass,l;iitdàs.

lll t sedado (au..ionaÍ r)ll ut ilâr êsrâ Âtr de.ón ênie do plsil|íle í.gi:tro pdrâ qudhuêa cpêrado finin@irr, srm píé,\riá e

erprc3gà áulcrzação do óítàc .ompêtêntc da àdlnrnislí.çao.

ÍV O ot,aro dê..1a lKllaçâo dêvêrá sct eíUeNUc pàrÊclJaramcntê, dê aacrdo Gom o íêquêram.nt6, Írcrlosarrê dât dÊfthtdôi

pêlo ôunkipio. Â êírlre8ê dê'rcrá cí!tuer-!É êm êié l0ldc,) diôi àpói eêmissáo de uídcÍn de compr..

ra Do tono
A5 pr.t$ aontíâtantê! eleaÉm o Íoro dâ Cornâíai d€ Pres;d€nte Dutra, lvliÍanhao !ômú iompêtentê paÍa diíimÍ quaisqueÍ qreslôe!
oriú^des da prescítc À1. d€ RcSistro dê prêco§, indus,vê os



)

d»,4

cásos onÉtosr que não p.rdaacm §er aêtolvdos pcla y', adminirtralve, íe.1uôarnoo ôrllalquer outro, por niÉ privilegtado qua 5€,a.

2íêrideiie Out.ã .

tri.l
À$êsâ txÀrnivo . íYd.nàdôr

de 2021.

Í}'ltô^lA

R.ír. ÍuotEnl rno
c(xtR^r^or

tLi 
^lr,!do 

l{.iE l\r.n!íú $tá.
ItUtYlt lrrú (b err,g (.la

cPl H: 397.'llt.14t!4ç

MUNlclPlo DE nÉf:ir:.I::;::::::il:.,:*-..
PRESIDEN'f ÉDUTRA:'r'v.#,:ri::lriit:.iii1#;:Si.É:"t"^

061 38366000108 EEi:ü;_T;:::'-"',
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Município de Presidente Dutra - MA

Oiário MunicipaI

DIAR|O OFIC|AL MUNICIPAL N Otf2, TÊRIA FE|RÁ.14 DE 5€TEMAAO Ot ZOa I pÁc. t / zo I

o ;\,

EXTRATO DE CONTRATO: Páginas"........ """""""""1/Z
LE|S / PROJETOS DE LEI: Páginas.......,.... """"""""2/5
MENSAOEM AO PROJETO OE LEI: Páginas"""""""""""""""""""'516
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS: Páginas""" ""' """""""""""""'6/ZO

PREGIO ErEÍnó EO xr. 05/2021
prrcÂo plElExclaL r. ooa/2021- sRP

ã empíera R.N. MO8ÉlaAN:rO -MÊ coÍr

D: ÀoMiNlsraÀçÃo E ilxaNçÂs

coNlRÂ;o Nr 06092021000 r/202 i paRTtS: PrcilituÍa Munitipal da PÍesid€nt.

DLíe/MÂ, â:râvé5 do Aliê5sor Erecutivo - oÍ.|ên.dor dê Oa!9e34s deoutro lado
CONÍnAÍO {r 20210806.01 PAtrtES: PÍêicitut' Munrcittl dt píttÉ§it'

oiir.iiro. ".r* 
o" sccÍEti.ri. Muílciprl d' adôinií"Éo ' Fin'ôl'i c dl

ã,irJ'ü*..ip.. 
^urr 

srR$cos DE |]{FoBMATIDA !ÍDA rascrto âo c\Fl

iãJã iii;izzileliloool'38, .om ên.lereço 
' 

Pràçô arÍredo Í'rr'trr' ol c-oh'b

i"il'.!i i,-'", úi, i:p, ssoso'ogo ost:ro oo coriÍRÀÍo 
'on!!'ixio 

ót

"iora.iãúúi-o" 
rtrô mpl.nl.ç& d' li'tema oe g€ltào publc' inltÍlóÔ'

.áo"nn"Oo d. .tsi;téncia e suoort. téani(o, no muni'itto de PÍ'td'me

;:il;;. -ronáô 
onçxraeuÁnrr, : PiEtErruRA MuNrc'PAL 0Í

i*ir*oiú ãrni ú tãoin rirc::nvo, o: 03 sicRíal'À ÍúrrN'crDA' DE

i'iíiíiiiàiio i- rt^rrçes, o2o3o0 sEciETARta ML\,.FÂL- o'

^DMl;ffiiüá 
:-rttreuçÉ, 04 i22 ooo3 2@a ocm MA\urENçÀo I

õ^lãiài,oiiínio ôn stcntirnn ltuNtctp* oe aDvlNlsÍRAçÀc E r'\ÀtrÇÀ§l

l--jso-ag.oo ôüt*os sr*vtços DEÍERc:rqos - PEssoa luRrorcÁ 3À5t lt6Al

t-.i i"JJ-roslo/ol .ei F;deral nc 8 566/93 ê sÚat éiier'§õ!' colu'iorri

iiao*-iJ't^i' "i 
irl ooo,oo lênto e dê'e55êtê mir !'eãisl' PRAzo Df vÀLlDÀct

DO CoNÍRÂÍC 05 (onaol $€6ês à 
'onltr 

t !!sin't!í' do coiveto' aSSrÍ!ÂTUi il'
í.1"-ii"i..l*"':t'"t iodriS!êe Lirnâ - 

^35'itôí 
:xrr!!vc - ord'^'clor c'

O-csp.res. cc," Contt.tadâ: ThãÉâê M'rie ÁÍâú,o' Sócr' Acmrnrtl'àéorJ

rcde ê ddaí.çc nã Àv Dom Setcíino i

nl 24.988.343/(I)0i_74, nêía ato ÍêpícÉênt'do pclo 5Í. RÀMUNDO NEIVA
2076 Sara 2O3,sao Crittóvão ].r6ina _ Pl.

DA ASSINAÍUM: 06 d. rêt€mbro

CEP: 64.05:-160. ins(.ito no CNP.l3ob

MÔRÉIRA NEIO, CPF l1' 397 &1.3a3'49 e i6 tr 752'696 - ssP/P! cBrElO DO

coi{ÍRATo CONTRÂTAçÀO OE ÉMPRESA ESPECIALIZÂDA x^ Locaçio D:

rsrÂgo COMPOíA OE SOFTWARE E EOUIPAMENTOS PÂNÁ GESTÃO

:LETRÔNICA DE DOCUMEN ÍOS,POR DÉMANDA.COM FORNEC.MENTO Dr MÂo

oE oBia ouÂ!]flcÀca PARA OPERACIONÂLIZÀCÃO DO§ EOUIPAM€NÍOS. DÂTA

dc 2021. OOTAçÃO oRçaMENTÁRla, 01

PIE}ETUiA MUÍIICIPAL DE PRISIDCXÍi DUÍIA 02 POOÉR EXECUTIVO OZ 03

SEC. MUN.

:!i ;e.lêr.l 1OS2C/02 :-êi ;ede'àl

tí€!!ílot

E 'UNCIONAMENTO 
oA SECRETARIÀ MUNICIPÂL

11 8.555/93 ê iu.i alt r.çôGi postlrioÍêe'

02 03 o0 sEc. MUN. OE

nilhão tÍttritlqa a linta a Íalt mll 
'

Píraidentê outía -

ÀDMtiltsrRÀçÀo i trNA ç45 O{ ADMINIíTRçÃO 04 122 ÀDMrNrSÍRAçÀc EM

GÉRA!04.122 0m3 GÉSTÃO D: ADMINIÍRÂçÃO E FrNÂNçls 0r u2 mo3 20oo

OOOO MAiIUÍENçAO

3.3.9c.39,00 ouTRoS SERVIçOS oE TERCBROS - tÊssoÀluRIDC^, gÂs: LE6AL:

vALoR ÍOTÂL: RS 1.a53!0,m (Huú

eünt r..l5l. PRAZO DÉ vALloÀDE Do CONTR ÍO rré 06 de sêi€ínbro
PÍe$denrc autra - MÀ, 06 dê âgôsto dê 202:'

Publhuê-!ê.
dê 2022 a coot.r á aJsinatuÍa do contírto. ASSII\IATURAS: Pêlo Contíatanlr: [[at

Rodrigues Limâ - A5ielroí Etacutivo - OÍdrnãcor d' DÉpêtâ! ! Pelo Contratadol

RAIMUNDO NEIVA MOREIRA NETO. P@prietánodt eíncrês''

MÂ, 06 de retcmoro dê 2021 Ptrbl'quÊ_Ç'

Âdir L.dr, S./N. f.irÍo Taruml

Reimundo Atves Carvalho

Rômulo C.rY.lho Alvcs

Ehas Rodíituêa Limã

A5sciso. Éxêcutlvo

OÍdênadoí dê Dês9€3.§

Sat : wsw.pÍtttdanaúttrunr.tolr.tr

EXTRATO OE CONTRAÍO EXTRAÍO DE CONTRATO

Prefeito

n

Finançar

lnrtttsíde p.l, L.i Íúunkip.l ltl" õ76 dr Ol de Março dr 2021



píomovcr adiühmcntos .G lcioailtrs, nt cúfuÍEidadc do art. 215:
v) Frr_lter condiçõcs cçocieie prra e prtilhr do rtivo ncnunesccÍt'
tc. ü) Findt a liqrid+lo, eüÍÉ&Í à irscnrblcia IÊÍd rclsrório d6rtc e opcnçõcc dc üçi<hçIo c 8u!§ conur fineirlvii) Reifcrr qrrc
ro Liquidrnrc comgerc: r) reprcscril!Í r compohie c'pnticrr rodoo
orrtq ncccrsáÍio3 à liquidrCo, incturira eticrur, urüigir. reccbcr
e der quitqlo; b) Convor r rr*mblcia gcret pan r frcsraçto fi-
n l ds conrlq c dcchlrÍ a ertir4lo: c) Elcfcr'conro i.trúia!Ê
Merie Ncktc Lhr. Bubuu, bnsiloirq vi(n4-ctÍptrcsririr. nrtunt dc
Slo IJt6, Mrnaàlo. rrsidearc e ômiciliade m itrn des Crméli.s.
10._ryt.^30^2, oo baino de Pontr D'Arei!, cnr Slo Lrú. Mrnohfo.
CEP6$77-325. potrrdora dr Crrtcin dc ldcntidede 0l4rt0320t2:
t, CPF o'022.33t.603{6: d) Nao elcasr Conrclho Fircd pen fur
cioorr drrrnte a li<pidrflo, Atr erqrÍvrdr or JUCEMA'reb o o.
t0lXlÍ1371, cs tt/t7rtrlS, Códto dc VcrtúcrCo : ttt}T (tilt)
L ATA DAS ASSEiIBLEIAS GERA|§: ORDINÁruA E EXTRA.
oBDINÁRIA nEALIzADAs DM 2!t DEIUNTo ou,2I. DE.
L rBERAçOEsi Des 

^ssEM 
BLEI As cE ú Éi õnDliy-Ãh] Ã,

l. Dcllou rcgub r irstdrCo ô rsccnrblcia Sllrb ! -qrlórum- c
dcmeis procodisrcotq por unrnimiOrOc.2. àB?cÍuou
r leitun dr dcmcrçtcr fiÍrrEcirri dc 20tt; 3. Aprovor u D+
moostnç{cs Fimrccir,_dc 201Ç, Ror umnimiôdc, õqn absrcn$o

'-.-, 9* rmpcdidoe; EXTR^ORDINÁRIA: 4. Aprorrou a l. PreseçIo'de
coat s dt Invdrrrriütê grt conccdcu rdi&tt rÉntoc por coÁu do
reanrbolso do crgiul ç riqristas nr prqorcionrtiOaae Oo opiul:

Aderbúr - ncctcdor do adütrlrclto Vrlor- R§

- Jc C.svdho Buhreo ,{ffrrcirçâo t49.900.00
- Jeoir Buàacm Mrluf t49.9qr.00
- Fllvie Buhrrcm Cronçelvcr r49.9m,00
- Mrrcch Lime Buhrtcnr r49.900,00
- MfÍcit Lirnr BuhrAm t49.900,00
- Muir Niêdc Lirnr &rhrrem t49.9(n,00

Totrl m crcmicio dc 20!t 1199.,100.U)

Atr erqrlnde nr JUCEMA roõ o o.2e2109úO2tt, en 29tr,7fm}l
- Cadltp dcvcdfcrçfoz t2lOJ4lJtÍlD

I. AT^ DAS /IS§EiIELEIAS GERÂIS: ORITINÁru^ S SXTR,A.
ORDINÁRIANXALIZADAS EM 26 DE JT'NHO DE 2I2I. DE.
LTBBRAçOEs DAs A§SEMDLEIAs GERAI§: oil»lxÁiúi:
l. Deluou rclub a im.hçfo dr rsscÍnblci! qulrto ! .quónuu.'e
demeis pmccdincôi de oovoceçlo, por ururimidrde. i. Olesn-\/ sorr a leitun dr dcmoomrçõcs financiins dc 2019; 3. Aprovou rs
Dannít§!çôcs Finsairrs & 2019, por unnimiôdq con rboarf,o
ü'r irpodirtocl EXTR^()trDINÁRIÂ:4. 

^gíovc, 
e ? prsoflo dc

Cotus ô lmsuian: 5. Cmmda rdiuüütpl6 poÍ cm do íÊ
cnrtolro do cçirrl ru fsrnr ô üt 4i d! lÀ 6.1[á116,8 ri6irr+
m vrhr dc R§ 3260.6ólíó cnr ã)19, conftrmc obdr mctinnara
indi€dr. 6. A forflo dc cqrrrs fri apoudr poÍ tomimi(Ldc, scm
rco dtsülcrt or & poGo. Arr rí1rrhilà m JIICEI|IÂ,ot o r.
202109Í120, cr GllIIEll. Cód3o rlc ycrüceéo: l2ll3ffim
.. ATA DA§ 

^§SEMELEIAS 
GERAI§: ORDINÁTTA E EXTRA-

onDINÁRIA nXALTZ^DA§ EM 2r DE JuNtrO t»E 2C21, DE-
LIBER^çOES DAs ASSEMBLEIA§ cERAts: oRl»lnÃhú:
t. Dccluur rcguh a irtala$o ü ascobleia $le!o r -çrónrm- c
dcouis procodincobs dc cmvocrçlo, p6l.runini{g!. Z. àiçcasotr
a leitun 9!s deírmstrrçôã furnccirrs dc 2020 3. Aprovor as Dc-
moostrrções Finereira dc 2020.-por uoaaimidrdc, com atstcoçfo
doo impGdid$; EXTR^ORDINÁRIf: 4. Afovou r I prcsuÉo
dc Contes da InvcÍlterirntc c . corEc3gio dc adirntrrtrertoo aos lciG
nist s" ns fornre do rÍr. 45 & L.i 6.Mn6. poÍ coíttt do rccnrbolso
do crpitrl no velor dc RS 23ói.ffi,j7. 5. A pcer{o dc cmtss foi
rprcnde poÍ uoraimi,l.dci ncm yoto dicsidcilc ou dc púolcsto. 

^arrqrtvedr ne JI,JCEMA toõ o o.2021100310, cl Oilllf,ÍX)2!,
Códt! rtc Vcdfceçlo: t 2 lGl$Sttl

SEXTA. FEIRÀ 2' - SETEMARO.2O2I D.O. PUBLICAÇoES DE TER,CETRO§

3. ATA DA A§SEIIELEIA GERAL EXTNAORDINÁNH Nrr.
L[;Z^DA EM 23 DE AGO§TO DE 2t21, I»ELIBEn^çOE§ DA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁXIf: l. Dccterou rcgu_
lar a in$.hçlo da esscmbleir quúto a *guóam, 

e dcrneis p.*fu-
ttuttoo dc convoce$o, por unrnimidrdc. 2. dirpcnrou a tciiut a.r
Demoostnçôcs Financcins Lerrurredu crr llnTtMll qüc inrcg,Íul
a Prcsteçto Finel dc Coores dr Liquiôdo, Disoluéo i E*rinCo .
rs âpflrvorL juotr,flcnre com o rcletório dc rtoc e opcrrç{cs O Íiqui
d+b c sua§ coolas 6neii; 3. Emrlgou ao acioaistrc o reldo 6orrr

".r1o; 1. C-odr um dc pcr si dar à socidrdc plcaa gcrrl c inuoglvcl
qútrçto; 5. Foi doclendr crrccrraô e gcúlo d. liquidaçlo, poú os
inpocoo rpundos: 6. Em mscqutocia foi &dmar r rrdrcre ar
Pranrlh cqrroÜfr oF,rilrfc do t r. ar rr,t rló & r .r i.,Lalrll
Arr rtqrlvdr m JUCEMA rb o Rclb0o 2t2lttC3l6, .E
23tí[,t202t - Códto dc Vcrticrçto: t2l0ó19óaló MrÍh Ncidc
Lime Buhetcm - lavcntrrientc - Prcsidcntc ds Agcmilcirs.

PREFEITUR,A MUNICIPAL DE PRESIDENTE
DUTRA - MA

ATA DE Rcgi!üo dc Prcç6 i{l 04/202lSRp. pregio prÊrcrrcial
04,l202l. Municlpio dc PÍBidcíttc IhtrAlA. türvê dt Comisüio
Pcrmeacrrtc Dc Licirçlo. Av. Adh l-cdq SN. ItruDf. presidcare
DutrlMÀ iarriro(e) rrc CNPJ rob o o.0ó.13t.3óó/0001{lt, rr
uro dc s'ug rEibÍuiçô.s. e cm feoc do PÍGtlo Elct{hico }p OaÍ1021-
SRP e do Pr,occcso Admioistnrivo N." 220ó2021m1/2021, tipo rr
mr Feço por itco. rctolvc cmtntrçlo dc anprcre c4ocirhzrô
ne locrdo dc cí.çlo compct! de softrruc c Gquiprú.olG fll
gcsdo elaôoicr 0c ôcrmtoaor trrccimdô dc
mfu dc ón quetifcada pen opcreckrrliz.çao dos ajdpomtos,
rujcimdo-c tt púcr as dctcrmimçõcr dr tri no t.6óó3 c srr.
altcreçôcs porlcÍiota, dccÍcto n" 3.9ll2ü)1. docrao No 4.342/02.
dccrtto n'7t922013, dcqcro 9.4w2021t, decrao 10.024,A019. A
cÍnprcrr R N MOREIRA NETO - EPP iÍEitr m Ct{pJlMF sob o
n'24.9tt.],f3(Itrl-74, no VALOR TOTAL: ÍrS t.33ó.32e(I) (hrmr
miltrlo, treamtros c trhtr c scis mil trcrE rtoe c vintc nrit), dccLlr
dr VENCEDRA. Prcsirlcnre t)urrl - MA, 03 dG racínüÍo dc ZO2l.
Elirs Ro&igucr Umr - AcscssoÍ Execúivo c Odcrudor dc Dcrycr..

ATOS

DEPENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

ATO. AT() N'6í2qlt - GAEDPEMA. O Dqftnsor hiblico
- Gcral do E6Edo do Mrranhto, no uro da raibuiçto çc lhc é
coofcrida pclr Lci Conrplcrnentar Estaduel n 19, de I I de jerciro
dc 1991..Ít.17, Vt e Lci Conplcnrcntrr Federel n t0, dc 12 dc
jeneiro dc 1994, rÊ 97-4, l. com redrçto drde pch Lei Corple
ÍnGítü Fcdcrtl n" 132,07 de orubro dc 20(19. RESOIJE: Ero-
ecnr, a Deftrson hiblicr Jrllrrr Roro, t)eftnaon publicr dc
2. Chssc. Mrícula no 21t2053, ô ceryo em corniscao dc Coor.
derlrdcr do Núclco dc Cexirc, Simbolo DGA, dcvcndo assim scr
considcrrdo r p.Ítir do die I dc rácrtúc dc t021. GABINETE
DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL Do ESTADO DO MA-
R.â,NHÂO, EM SÀO LUIS, Ió DE SETEMBRO DE 2O2t,2OO'
DA INDEPENDÊNCTA E I33'DÂ REPÚBLICA. AT,{,TO P*
ra b*fufe*t* PÚNra.ÉH Jo Wo.
AnO AII) tf 6lü21 - cADD?Ei.tÀ O Dctur píôtip- C.gat
do Erlbdo fúrrb, o r.nodt ütrifo qE ttE é mfuidr pcL ki
CcplarÉü FFdi# d I 9. dc I I êiEriro e 19q4. úr I Z, Vl c Lci
Conplerrcatr Fcdcnl n. tO. dc l2 & jutciÍo óc 199a, !Ír. 97-A,
I, cor red4lo ôda pcle Lci Corrylcrratrr FcdrÍ.t rf 132, (n dc
outubÍo dG 20()9, rrt. 12, I ü ki 6.10?, dc 27 dc julho & 1991.
§? do ert. 134 do CF/tt c Frtgrlfo único do rÍt. t t I ô Conni-
tuiçto Ectadurl. RESOLVE: Noor o l)eftosoÍ Fúblico aücixo,
púr Grcrucr o cugo de Coodcmdor dc Núclco. Sffiolo. DGA. doqdÍo dc Cqo Comisiondc de Dcftocorir hiblic. ô Ede<b,
dcvcado rcr roirn considando r pttir dc rl ac tderDm & ?ilÍll.

ti



ffiffiffi-
OÍicio n" 126/2022- cAB

Sucupira do Riachào - Ma, 18 de agosto de 2O22.

A EMPRESA:
R. Ir. fonEtnA rBno - tE
CIÍPJ: 24.9ta.*3 I Ítút -?4
EIÍDERE@: AV. IX)I SEITERII|O, ã}74, SAIÁ 2[Xt _ SÃO CRISilOvÂO
TERE§IITA PI

Ao cumprimentá-lo, venho através do presente manifestar nosso interesse
para que este Município possa adquirir na condição de "carona, a ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS N" O4I2O2I, PRFÃÁO PRESENCIAL SRP M O4/2O21-PMPD/MA, PROCESSO
ADMINISTRATIVO N" 2o21o774-oot 12o27-pMpD/MÂ, conforme extrato de publicaçáo no
Diário oÍicial do Estado do Maranhào - DoE, publicação d.e Tcrceiros, ào dia 24 de
setembro de 2o21, página o8, que tem por objeto REcIsrRo DE pREços pÂRA nrilrRAT EIIETTUâ.L OOtrIRATAçÂO DE EUPRE§A ESPECIALI'ZADA I{A IT'CAçÃO DE
EstAçÃo oOXprOÊ?A DE rOFr[AnD E DermArElrlloC pânâ GIATÃO tnsmômcA
DE IX)CIUEIITO§, poR DEUAIIDA, COU FORIIECIUEIÍT,o DE UÃO DE OBRA
QUALIFICADA PIIRA OPDRACIONTLIZAçÃO DOS EQUIP/ITDÜTO6, ViSANdO AtEÍrd,Cr AS
necessidades das secretarias Municipais do município de sucupira do Riachão - Ma,
Interessada em aderir a itens da referida ata de registro de preços, conforme qualtitativos
Ano<o I, já com autorizaçâo do órgâo gerenciador da ata.

No caso de aceitaçâo, soücito que eeja enviado ofcio de eceite, Juntamentc com os
documentos relacionados abaixo, validos até a data de apresentaçáo, no ptazo de o3 (Três)
dias Uteis.
. Cortrrto.ocld ou rcq[edrrcrto dc crprcrôrto;. CPF e RO dos róclos ou emptesárlo;
. Crrtio CnP.r;
. âIvrri dc funcÍoaencato;
. Cctüdõe acarüve dc dcbtto c dtyldr ettyr de Urlio, c.t.do c auntcíflo;o Cctüdâo dc trgulerülerlc dc FtOfE§;
. Ccrtldâo lcgatlva dc dêbltos trabalhlrta;
. Cctüdio dc fdêa-lo;
o Bdaaço patrtaontal;
o Âtcrtedo de ceprcldade têcalce.

No ensejo renovamos nossos votos de elevada estima e distinta consideraçáo.

WALTERLTNs y^ffi:H'#Hf
RODRIGUES DE 

^z!vED!oá56e.2e67rAZEVEDO8569429O372 o.do.: ro::.0..r. 1 r:.7r2

Walterlíns Rodrigues de Azevedo
Prefeito Municipal

RqSão roia, N" 47q Ccmn - CEP: ó5óó8{m - CNPJ: Ol.6ll.-13E/O0Ol{7
Fondfax: (99) 3553- 10981/ l0l9

E mail: lr.Íutrrúrauptr.rdoíaa!.o(gtmlÚl.oE

rr...
..t ..' -'



ffiSUClJPIRA
DORACI{AO
Admlnlataondo poro o povo

rÍ

AIYEXO I
PIÁXIIJIA COU OS ITEII§ E OUAI{TITATIVOS A BEREil AIIOI'IRIDOA IÍA

1

CAROI{A

WALTERLTNS lâ1#,1is'ffi-1ilEsl
RODRIGUES DE AzE!Eooas69,í290372

AZEITEDO:85694290372 Dúor: 2022.0e1t Íl:.alx
{!t 0Ív

Walterlins Rodrigues de Azevedo
Prefeito Municipal

ITE DE§CRrçÂO ilrS sEnVrçOS I'TID. QUAIÍT PEruODO VL
ENAAI,

VALOR
IlmL

Serviços grstão digital de doclrmcntos, atravês
dc depuraçáo de dados, digitqti-açâo, controle
de qualidade, indexação, importação,
ârmazenamento de imagens digitali,adâs,
acondicionanento e organizaçáo de
documentos fisicos, bem como o fomecimento
dê uma solução complcta de GED
(Gerenciamento Eleúônico de Documentos),
customizaçáo de sistema de gerenciamento de
documcntos pÊrtencentes âo accrvo
documentâl.

Estação 3 t2 R$
5.990,O0

R$
215.640,00

2 Mão de obra qualificada para operacionalizaçà.o
dos cquipamcntos

Mào de
Obra 1 L2 R$

3.290,OO
RS

39.480,00

VALOR TOTAL R$
9.280,00

R$
255.12O,OOI

Rrrr Slô rosê. N'4?9. CoúD - CEP: ó5ó6E{}00 - CNP,: 01.612.-138/0001{7
ÊoÍ'Ê/fsl: (99) 3553-109811019

E-,ll!i I prrfl rr.rruclprrrdoÍlrctro@?trll.ollr



1SnAl2O22 tgt22 Gmail- sollcrAÇÁo PARÂ ADESÁo A ATÂ DE REGtsrRo DE pREÇos No 0,u202i, pREGÃo pRESENctAL sRp No 0..,

CPL Sucupira do Riachão <cplpmsr@gmail.com>

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRE No 04t':2021GÃo PRESENG lAL SRP No 0412021 PROCESSO ADMTNISTRATIVO

G

s
P
N !l 2021 07 1 4-00í /202í -PM PD/ilA.
2 mensagens

CPL Sucuplra do Rlachão
Para: contato@r2tecno.com

<cplpmsr@gmail.com> í8 de agosto de 20ZZ àB 11:51

A EMPRESA:
R. I{. TIOREIRA NEf,O - UE
CI|PJ: 24.988.349/0(101-?4.

: AV, DOI SEVERIIIO, 2024, SALA 2Og

Ao cumprimentá-lo, venho através do presente manifestar nosso interessepara que este Município possa adquirir na condiçâo de "carona" a ATA DE REGISTRO DEPREÇos N" O412O21, PREGÂO PRESENctAL SRp No 04/2O21_PMPD/MA, PROCESSOADMINISTR.ATIVO N 2O21O7L4-OO1/2O2 I-PMPD/MA, conforrre extrato de publicâçâo noDiário OÍicial do Estado do Maranhão DOE Publicação de Terceiros, do dia 24 desetembro d,e 2021, prigÍna Og, que tem por objeto REGISTRO DE
D ESPECTALIZAr,A rfa lÍ)cAçÃo DElirlxtãrrfrr;ÍüÍ,

necessidades das secretarias Municipais do municÍpio
visando atender as

Interessada em aderir a itens da referida ata de registro
de Sucupira do Riachão - Ma,

de preços, conforme quantitativos
Anoro I, já com autorizaçâo do órgão gerenciador da ata.

No caso de aceitação, soricito que seja enviado oficio de aceite, juntarnente com osdocumentos relacionados abaixo, váridos até a dâta de apresentaçáo, ,ro pr"ro de o3 (Três)
dias úteis.

,

a

CPtr ê RG dor róclor ou caprc.árloi

Avará do fuaclonemcnto;
Ccrtldôcr aegatlve dc dcblto c dívlde aüve dr Unlio, crtedo c Eunlcíplo;

No enscjo renovamoa nossos votqr de erevada estima c distinta consideraçáo

Waltcrlins Rodrigues de Âzevedo
Prefeito Municipal

/\Í{l \,r ) ()l ir;l iI :tt)l Ir.llr\(tr\r.) Í i\NI.X()

fl oHclo tzs+022 - EIUPRESA ASslt{ADo DtclTALMEilTE.pdr

... 1n
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321AK

GMAiI- SOLICÍTAÇÀO PARA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO O,I/202'I, PREGÃO PRESENCIAL SRP NO 0.,.

llichellnc Souea <mi€heline@Í2tecno.com.br>
Para: CPL Sucupira do Riaúão <cplpmsr@gmail.corn>
Cc: Marcos MontsiÍo <maÍEos@ÍAêcno.com.bÊ

18 dê egosto de 2o22 às 14:41

Boa tarde!

Como solicitado soguo em anexo do(rjmêntos para adosão do Pr6gáo Presencial no 04/202't PlrrPD-ÍrrA

Desde já me coloco a disposiÉo peÍa quaSuer soücitagão

§crttral t{xrta

a a ta+l.aa r a-'rtt
O & o, t-r. Lt .a-

,'! li-r!'r-l l§

Enviado do Email para Windows

i[]iiôri.::: óc,lic,irl

2 anexos

fl MI'Ií

vE
8475K

2t2



#
ECO PAPERS

Ilmo.(a). Sr.(a) Walterlins Rodrigues de Azevedo

Prefeito Municipal de Sucupira do Riachão

Teresina PI, l8 de agosto de 2022.

Em resposta ao Oficio n' 1261022 -GAB

Ref.: Manifestação de Aceite da adesão da ATA DE REGISTRO DE pREÇos N.04/2021-
PREGÃO PRESENCIAL.

A Empresa R N Moreira Neto, inscrita no CNPJ n 24.988.343t0O01-74, vem por meio

desta, manifestar a concordância e aceitação ern relação a adesão do pregão presencial no

0412021, cujo objeto é "Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa

erpecieüzeda na loceçIo de esteção composts de soÍtwsre e equlprnenÍm prrr gestlo

eletrônice de documcntos, por demrnde, com forrrecimento de mõo de obra qualiÍicada

para operacionalização dos equipamentos ", para Prefeitura Municipal de Riachão.

Desde já nos colocamos a disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Raim
349

Titular

fço P So ir.'\ TornolóBicJr I CNPj: 24.988.3t13/0OOf 74

^v. 
l)oNr §cverin(r, |ro,O74. SnLr, - td. fc Cnrv.rlho, Hono Hor('§til I Teresinü/Pl - CEP:64.049-370

nrlâlll(IrFí Irlá||pcr t rrxr Irr I www..r rlDáIp.rr r.(ollr.]ll | (I(,1 1)884I r'4§6



R. . MOREIRA NETO

DOM SEVER|NO. 2074 - SALA 203 - SAO CRTSTOVÃO - CEp : 64051_160
TERESINA / PI
CNPJ : 24.988.343/000'l-74 tnscriçáo Estâduat : 1964í9310
Local de RegistrD: JuÍtta do Est do Piaui Data Rêgisfo: t3m6/2016
Período de Movimento : JANE|RO2021 a DEZEMBRO/2o21 Folha:33

Núme@ Registro: 22101233í

CIRCULANTÊ

DISPONIVEL

CAIXA
CAIXA

TOTAL DO ATNO -=->

317 481,26 D

317 A81,26 0

317.481,26 D
317.481,26 0

317 r.,41,26 0

26.900,33 C

7.769,47 C

3.692,60 C

0.692,60 C

4.076,87 C
3.634,85 C

442,02 C

15.894,78 C

15.894,78 C
1.',135,22 C
5.255,66 C
5.857,22 C
3.646,68 C

3.236,08 C

3.236,08 C
í29,16 C

2225,OO C
543,35 C
120,07 C
2í8,50 C

290.580,93 C

50.000,00 c

TER€SINÀPI, 31 O€ OEZEMBRO DE 202í.

CIRCULANTE

OBRIGAÇÔES TRABALHISTAS

OBRIGAÇÔES COM PESSOAL
SALARIOS A PAGAR

ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER
INSS A RECOLHER
FGTS A RECOLHER

oBRtGAçÕES TRTBUTARTAS

IMPOSTOS A RECOLHER
PIS A RECOLHER
COFINS A RECOLHER
IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER
IMPOSTOS E CONTR|BU|ÇÔES A RECOLHER

OUTRAS OBRIGAÇÔES

CONTAS A PAGAR
AGUA A PAGAR
ALUGUEL A PAGAR
ENERGIA A PAGAR
TELEFONE A PAGAR
INTERNET A PAGAR

PATRIMONIO LIOUIDO

CAPITAL SOCIAL

Sob 6s paaaa ds hi dadÍárro3 quê as irúormr@or quê aqui conüdas a6o vsdrd6ilâs o noq
respor8ablÍzâmos por bdâs êla,

Balengo.úeiô do Liyro Di&b nc. Ot, íoliár 3i) G 3í, R6gi.rl.rg '[ Juíts Cdndri.l
do Pàuí, ro§ subírk5Éo n. 1220545ô99í crn O2fÁn0»,

MICHELINE DO NASCIMENTO SOUSA
CONTAOOR
C.P.F. io23.A?257?1o RO : 1'105073
C.RC.:Pl'0'10622/G,7

RAIMUNOO NEIVA MOREIRA NETO
EMPRESARIO
c.P.F. :397.6/a1.343-49
R.G. :7626s5



R, N. OREIRA ÍiIETO

DOM SEVÊRINO, 2074 - SALA 203 - SAO CRTSTOVÃO _ CEp : 6405.1_160
TERESINA / PI
CNPJ :24.988.343/000í-74 lnscrição Estadual : 196419310
Locâl de Registrc : JuÍúa do Est do piaui DaA àegistro : í3106/20í6
Período de Movimento ; JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2o21

Fr,t

Número Registro: 22 1 01 239175
Folha: 34

3r7Jtí,26 CTOTÂL DO PASSTVO ===->

LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO 240.580,93 C

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO
CAPITAL SOCIAL

LUCRO NO E)(ERCICIO
LUCRO ACUMULADO

50.000,00 c
50.000,00 c

240.580,93 C
2,í0.580,93 C

sob es pcnar da lci, dc.hramo. quc as informagócs quc eqú contidas Éão vcrdadcirâs G nos r6l,oísabilizamos por
todas ela,

Belenço extsaldo do Liwo Diário n', 04, folh..§ 33 e 34, negists.do n. Junta comercial do pi.uí, sob .utenticrçáo n
1220545699t cm 02 I 05 12022.

Rrconh.c.,nG a cx6tidào do prcs.ntê BALANÇo PAÍR|MoN|AL, totalzÊndo tânto no Aüvo corrio ná so.rá do p!6sivo com o pâbtn&rb
Líquido,

a impoítânch do :

Rt3í?í8í'26(Tror€nto.9D.r'ssar.m[gGE.trocantoreort.nt.sumRe.rs€vrntogs.r.csnt.vor)

TERESINA/PI, 31 d. DEZEMBRO do 202í

MICHELINE OO NASCIMENTO SOUSA
CONTADOR
C.P.F. :023.872.577.d0 RG : I t05073
C.RC. :P1.0í0622iO.7

RAIMUNOO NEIVA MOREIRA NEÍO
Emprssário
C.P.F. :397.8,í1.343.19
R.6. :782606



I 5 Do RESULTADo Do ExERclcp eu erlr
R. N. f OREIRA T{ETO

DOM SEVERINO, 207,t _ SALA 203 _ SAO CRtsTovÃo cEp : 6405.í_160
TERESINA / PI
CNPJ / CEI : 24.988.343/0001-74 lnscrição Estaduat: 1964.t93i0
Local de Regisúo: Junta do Esl do piaui Data do Rêgistro: 13/06/20í6
Período Movimento: JANEIRO/202í a DEZEMBRO/2021

No do Rêgiío: 22101233í73
FOLHA: 31

Recelta Btut! ds vêndas e/ou sêrvlcoa
RECEÍIAS DE VENDAS

VENDAS DE MERCADORIAS

RECEIIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIçOS
SERVçOS PRESTADOS

(=) R.cdtr Uquidt d. V.nd.r .rd, S.rviçol

(-l Custoc dê b.nt êroo r.rvlcos y.ndido

(-) D.sp.3!s Oplr.clor.b
DESPESAS coM pESoÂL / MÃo-DE_oBRA

SALARIOS
130 SALARIO
FGTS
INSS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
ALUGUEIS
ENERGIA ELETRICA
INIERNET
AGUA E ESGOTO

DESPESAS TREUTARIAS
tcMs
Pts
coFtNs
coNTRtBUtçÃo soctAL
IRPJ . IMPOSTO DE RENDA PJ

(=) Lucro Op€racionalamê. do Resultado Financ.lro

(-) Dê!psra! Nao Opolaclonalt
ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO

JUROS DE MORA
MULTAS DE MORÂ

(É) Lucro tnt r d. Tributlgão/prrtichrÉo
Lucro erúlt da

Sob ar pmer da tci, rlcchnrnor quc
Íesponsabilizamos por todas elas.

l! itrÍorm!ç66 rqsi conttd.s, .lo Erd.d.ir.r . nô,

CUSTOS DÊ VENDAS E SERVIÇOS
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)
cusro DE PRESTAçÃo DE sERvtços (cps)

(=l LucÍo BnÍo

PáEúrir8í tdd5

241.767,16 281.767,1

25í.368,00 25í.368,

533.í35,1

í18.573,45
58.008,00 í 76.581

356.553,?l

27.435,60
2-376,70
2.384,96
8.371,67 40568,

26-615,00
5.613,38
2.293,75
í.392,38 35.9í4,5't

í 0.146,31
3.088,37

12.399,41
6.542,s0
9.362,48 ilí.539,0

23853í

82,60
225,14 307

ÍERESINA / Pl, 3l d. Dâ2!rn&o dê 2O2i

D.R.E .tlf.ido do tivro Di{rio n..04, folhr§ 3t . 32, R.gistr.do nr JuDtt Crm.Í.iÊl do Eírdo do
Piaú, sob autcnticação Í1"12205456991 crn O21OSI2OZZ.

MICHELINE DO NASCIMENTO SOUSA
CONTADOR

C.P.F . :023.872,57740 RG: í 1O5O?3

C.R.C. :Pl-010622/0-7

RAIMUNDO NEIVA MOREIRA NETO
Empresário
C.P.F. :397.84í.343-49
R.G.:762696



EXERCIC|o ÉM31t12t2021
R. 1{. IOREIRA NETO

DOM SEVERINO, 2074 - SALA 203 - SAO CRTSTOVÃO CEp : 640sí-í60
TERESINA / PI
CNPJ / CEf : 24.988.3,43/0001-74 lnscrição Estadual: 1964.t93i0
Loc€l de Regisio: Junts do Est do piaui Data do Registro: íUO6/2016
Período Movlmento: JANEIRO/202í a DEZEMBRO/2021

aüim

tf do Regisro: 22'101233173
FOLHA: 32

Sob ís p.úâs da l.i, dedar.mos quc ás informações aqú contidá5, §ão v.Ídâdeirás . Íos
icspoÀsabilizamos por todas clâs.

D.RE !Ítr.ido do UY'o Dürio lr(X, folhrs 3l Ê 32, f,.Íistr.do n. Io . Comrcirl do Ertedo
do Piauí, sob aut.rticaçao ff12205456991 Ém O2lOSl2O22.

TERESINA / Pl, 3l dê Oêzêlnb.! dê 2021

CONTADOR

C.P.F. 1023.872.577.1]0 RG : t 105073
C.R.C. :Pl-010622/0-7

MICHELINE DO NASCIMENTO SOUSA RÁIMUNOO NEIVA MOREIRA NETO
EmprBário

C.P.F. :397.641.343-49

R.G.:?62696
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Dêsburocratização, Gestão e Govemo Digital
Secretaria de Governo Digital
Dopartemento N€cional d€ Regi6tro Emprêserial o lntagraçáo

Certifcamos que o alo dâ eÍnprerss R. N. MOREIRA NETO constre assinado digitalmente por:

Página 5 de 5

F :)

CPF/CNPJ Nome

02387257740 MICHELINE DO NASCIME}.ITO SOUSA

39784134349 RAIMUNDO NEIVA MORÊIRA NETO

EAOrcCor.o: 22021 5511 DÍ, O2l O5l 2022.
oóolco DE rrrRrucÀ€Âo: l2zo!59a6?{. crri, DÀ t61: 2{trt3a3ooot?{.

R. t. rcEtl8l tEto

rÀtlva aiÀIrcraco !ttü1§8 Slrtr[o tztErEÀ

rll.plrrld&lt r.É. ro!,.br
à ,ãlidad. dcsrê lmpresrô, fr.à sul,rto à contprov.çtô dê su. .utêÀticirrsdê r.s lespêctivca porràis,

inÍô .n.io s.u6 le.péctivo, códtsos d. vêritjeÀÇãô.



SECRÊTARIA OE ESTADO
DE |XEÚSÍEÀ COf,ÉRCb

E EIIERGI 

BüqEI,IO
m
tl

cio!/Eito of r60s .lôs

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNrcA

Atestâmos para os dwidos Íins de hóilitação em procedimentos licitatorios, e

o mais a que se fizer necessário e com fulcro nas disposições da Ler g.666193 e demais

legislações peÍtine,ntes que a emprcsa R. N. MOREIRA NETO, ernprcsa inscrita no
CNJP/I,ÍF sob o no. 24.988.34310001-74, com sede na Av. Dom Severino, 20,14,2"

andar-sala 203- são cristóvão, na cidade de Teresina-pl, detém qualiÍicação técnica na

prestação de serviços de digitalização e gerenciamento eleu6nico de docurnentos para

esta emprcsa, com mão de obra qualificada, não havendo, portamto, qualquer registro

que dcsabonc sua conduta" aprcscntando ótimos nívcis de qualidade dc serviço.

São Luis (MA), 28 de julho de 2021.

GI
Secretrírio Adjunto de Indústria"

Comércio e Energia do Maranhão

Palácio Henrique de La Rocque, 1e Andar - São LuÍs - MA
(OO) 3â35 AGaí - www..ino.m..goy.tr



PODER JUDTCÉRIO DO ESTADO DO PI/AUÍ
CoRREGED9RTA GERAL DE JUSnçA
DtsrRtB_utçÃo oe ío GRAU
CERTIDAO ESTADUAL

cennoÃo Nc 2s96042

O Tribunal de Justiça do Estado do PiauÍ CERTIFICA QUE, revendo os registros de
distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI,
Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução UniÍicado (SEEU),
ressalvadas as observações abaixo, NÃo coNSTA AÇÔES DE FALÊNC|A. CONCORDATA.
RECUPERAQIO JUDICIAL OU RECUPERAQÁO EVTRAJUDICIAI , íNCIUSiVE NOS JUIZADOS
ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder
Judiciário do Estado do PiauÍ em desfavor de:

NNZÃO SOCTAL:R N MORETRA NETO
CNPJ: 24988343ü)0í74, REPRESENTANTE LEGAL: RAIiIUNDO NEIVA ilOREIRA NETO
EHDEREçO: AV DOt SEVERINO 2071- SALA203
BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

CERTr'ÃO ilEGATIVA DE FALÊNCIÀ C-OO{CORDATÀ RECUPERAçÂO.IUOrcNI OU
REGUPERAçÃO eXrnA.l UtitCtAL

OBSERVAÇÔES:

. Çertidá.o expedida gratuitamente com base no Proúmento no 01312017 da Conegedoria-
Geralda Jusüça do Estado do Piauí;

. Esta ceqtldão abranga apGnas Açô-ES DE FALÊNCtA, CONCORDATA,
TNSOLVÊNGtA CtvtL; RÊCUpERAçÃO JUDtCtAL OU'RECÚnenlÇÃO
EXTRAJUDICIAL;

' Os dados necessários à emissáo da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de
exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a §ua conÍerência, inclusive
quanto à autenticidade da própria certidão:

' Esta certidão náo contempla os processos em tramitaçáo no 2o Grau de jurisdição do
Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão sêr objeto de certidão espécÍfica;

' Não existe conexão com qualquer outra base de dados d,e instituição pública ou com a
Receita Federal que verifique a'identidade do NOME/RAZÃO SOCIT\L iom o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sassenta) dias.

Certidão emitlda em 18 de Agosto de2022 às 14 h 33 min

A autenticidade desta certidáo poderá ser confirmada pela
Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.b
Negativa de 18 lnstância". Certidão No 2596042. C6
c4 A7 4.7 3F F 2.C4 1 D E. D6 BC6

internet no site do
,r), link "Certidâo
,digo veriÍicador:

FOLHA 1 de 1



DE DÉBITOS ÍRABâI.HISTÀS

Nome: R. N. MOREIRÀ NETO (MÀTRIZ E EILIÀIS)
CNPJ: 24.988.343/0001-74
Certidão n": 20598464/2022
Expedição: 30/06/2022, às 15:23:49
Validade: 2"7/L2/2022 - 1,80 (cênto e oitenta) diâs, contados da d.ata
de sua expedição.

certifica-se que B. tt. tíosErnÀ tEso GrMRrz E FrLrÀrs), inscrito (a) no
CNPJ sob o no 2t . 988 .3t3lOOO1-?a, NÃO colfgTÀ como inadimplente no
Banco Nacional de Devedores Trabal"histas.
certidão emitida com base nos arts. 642-A e gg3-A da consorídação
das Leis do Traba.Iho, acrescentados pelas Leis ns." 12.440/2011, e
13.467 /20L1r ê rro AEo 01./2022 da CG.IT, de 21 de jarreiro de 2022-
os dados constantes desta certidão são de responsabiridade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurldica, a Certidão atêsta a empresa em rêlaÇão
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autentlci.dade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /w',,t,e. tst. jus.br) .
Certidão emitida gratuitamente.

Do Banco Naciona.I de Devedores Trabal-histas constam os d.ad.os
necessários à icientificaçâo das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigaçôes
estabelecidas em sentença condenatória transitada ern julgado ou em
acordos judiciais trabaLhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emoLumentos ou a recoLhimentos determinados em lei,. ou decorrentes
de execuçâo de acordos firmados pêrante o Ministério púb1ico do
Trabalho, Comissão de Conciliação prévia ou demais títulos que, por
disposicão 1egaI, contiver forÇa executiva.



17l$El2z,11:n Con.ult Roguhridrde do EmpÍ€g.do.

r .'ilrÍ :ja(1Ni :!,,! :-:-'\ | t f,l:ri11!

CertiÍlcado de Regularidede
do FGT§-CRF

24.9AA.34310007-74
RAZáO SOCiAIN N MOREIRA NETO

AV_ 
^DOÍrl 

SEVERTÍ{O 2o7a sarÂ 203 / saÍ, cRrsTovAo / ÍEnEsIN^ / pr /
640S1-160

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribui ção que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de tgg}, certífica que, nesta data, a
êmprcsa acima idcntlficada êncontrô-sc êm situação regular pcrantc o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos reÍerentes a contribuições e/ou encargos devldos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:16/08 /2OZZ a L4/09/2022

Crrtifrccção llúmcrc: 2022081603483a7 LZOBgg?

Informação obtida em t7/0gl2,22 7ti22i3t

A utlllzação deste Cerflflcado pa
condicionada a verificação de

rô os flns prevlstos em Lel esta
autenticidade no site da Caixa:

111
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GOVER\O DO E§TADO DO PIAI.'Í
SECRETARI.T DA FAZE){DA

CERTIDÃO DE STTTIAÇÀO FISCAL E TRIBT'TÁNTE

n' 2207052.t9883.13000 I 7.t0t
RAZÀO SOCIAL

R § }TOREIR{ §ETO
ENDEREÇO BAIRRO OU DISTRITO

AvE DO}T SEVERINO 207{ SALA 203 SAO CRISTOYAO
}IL\ICiPIO

CEP

TERESN§A 6{05u60
._ C\PJ (N"l nis('zuÇÀo ESTADUAT

2{.988.3.t3/000r_7{ r9.6{1.931-0

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer diviclas cle responsabiliclade clo sujeitopassivo acitna identiÍicado que vierettt a ser apuradas. certitica-se que o rllesno encontra-se ern SITtrÀõíô"FIS('AL REGT-LAR.

certidào emitida com base na portaria GSF no 106 06. de ll de abril de 2006.

Qualquer rasura ou e,re'da in'alidará este clocur,e,to.
\zalidade deste docutuento: 60 (sessenta) tlias contaclos cla data tle sua enrissào

l.ll l)'), 1i, ll ', l,ir'"i() ll:"1 *.! \l lÍl\ír,t \\ll,ltr l \, l ,t,rl ll.rllr \{ \,\,i\Í\, llli\.Í t

I :ll:. .,,,,,1 ,r. .., l.;,r lit.,t r.! lrj lr. iit.trrtil.i r,,r.l,

E}IITIDA vI.,I,INTERNET E}Í 05/07/2022, ÀS 13:II:03
\'ÁLIDA ATE 03/09 t2022

\()'.lii

cha§e para AurenÍrcaçào : BEDF- sFCl. I DA{-A6D3 -A I c9- I FÁD- 5 65 l -A-§ 5E

i

I
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ür GOvER\O DO EST.{DO OO pntl

PROCI.'R{DORI.{ GER{L DO EST.{DO

cERrroÃo erT.{\To e nÍrro.{ ATn-.{ Do EST.{Do
n" 2206219E83.t3000 I 7.1

(Enlttde em atençào ao que dlspôe a Instruçro Normntlr.n pGEipI n" 0lo20l5)

rDE\ TrFIC'AçÀo oolry REeI.-ERE\TE

xscRrçÀo ESTADUAL

19.6{1.931-0

C\?J CPF

)<qss.s*/oool-7{
\-o.\ÍE nezÀo socIAL

R }_ .\IOREIR{ NETO
oR.essrlurdo odhelt da Plocu ra«lor{R Gerrl do Estado lnsc«le 'et''t'er' ce obrr dlvldrs 'enha aNN §erque cerÍlÍlcos. t'lrpumda paos der''ldos aÍlns. t'equer{menlo do(â) l'evendo o§luteressado(n). que. da ed Dividet'eglsÍr'os Seçilo Atlve d cuPro Gera Ire«lol{eod tloEstndo l'Plnui. n& dn erl ettrsth''eriÍIquel duollle aclrunIcql!ereuleo(e) ldeu tlÍIc eténdo(n ) lnda horáepreíeole Crrlo. l'aprconstRl', fol âenltldn cerlldào.preseDte

t
I

1

I

Procurndorln Ger.rl do Estado

Procurador.la Tributárín

EMITIDA 1-I.{ INTER\ET E}I IO/M/2022.ÀS TO:.IO:TI

\'ÁLIDA .{TE o8io9i2o22

chave para Aurenticaçào: 388-s-79Ac - 127 g-57 7 2--t2DA-3AF2-BFF.l-2Ogc
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':t:' 'll' ,r'.,i li i \.1il;\lJ: .-.tl-ÍtÍ.l..ili-\li( ii r{).,..f-..J:l.l\;I..,(1\lii;.r1:,.ri:.r



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITI]RA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. SEMF
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUMCÍPIO

Folha ll I

CERTIDAO CONJT'NTA NEGATWA E DA DTVIDA ATTVA DOMUNICIPIO
CÓDIG0 DE CoNTRoLE: O2IgilOIz2.gz

CPF/CNPJ: 24.988.343t0001-74

R. N. MOREIRA NETO

._ lmissão: Teresina-Pl, às I l:56:i0 h, do üa 20221O7 t26
Validade: 202Urc124
Certidão sem validade para transfcrência de imóvel cm cartório.

Observaçôcs :

- A aceitação desta declaração estrí condicionada à veriÍicação de sua autenticidade na internet, no endereço
httn: //wr»'w.tcrcsina.ni

_ 
CertiÍicamos para os dcvidos fins de dircito que, até a presente dafa, o confibuinte acimaidentificado esÉ quite ern relação a tributos e multas poi descumprimento ae oúigaçao estâb€lecida na

lcgislação municipal, rcssalvado o direito dc a Fazenda Municipai cobrar e i"""*-";", Díüda Ativaquaisquer débitos quc venham a scr posteriormente apurados em seu nome, conforme cstabelecern os arts.
456 e 457 da Lei Complem entaÍ n" 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Cóáigo Tributririo do Município de
Teresina).

.sov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidaní este documento.
- ceíidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto n" I1333/201l.

Código autcnticidade: C3EB2 I



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretarl-a da Recetta Federal do BrasitProcuradoria€erat aa Fàinàã xaãiõnãf

cERTtDÃo NEGATruA DE DÉBFos RELATrvos Aos rRlBUTos FEDERATs E À DíuDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: R. N. MOREIRA NETO
CNPJ : 24.988.343/000í -7,t

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacíonal cobrar e inscrever quaisquer dívidas deresponsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado quenão constam pendências em seu nome, retativas a creditos tributários administaJá" plr, secretariada Receita Federal d-o Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da uniáo ionul junto àProcuradoria-Geral da F azenda N acional (pGFN ).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas Íiliais e, no caso de ente federativo, paratodos os órgáos e fundos pÚblicos da administração direta a ete vinculados. Refere-se à situação dosujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e ábrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' e 'd' do parágrafo único do art. í 1 da Leino B.z1z, de 24 dejulhode ígg1.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticídade na lnternet, nosendereços <http://rfb. gov. bp ou <http ://www. pgfn. gov.br>.

lertidão emitida gratuitamente com base na Portaria conjunta RFB/PGFN no 1.75í , de 2t1012014.
Emiüda às 10:51:0í do dia 26lC/.r2o22 <hora e data de BiasÍria>.
Válida até 23110t2022.
Código de controte da certidão: 8S62.F6F9.32F8.526{I
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento



LICEilçAS:

Estê cohtribuinte está autorizâdo a dêsênvolver ás atividadês acime oloncadas e frma comprcmisso, sob ás penas da lsi, do que conhece oatêndê oâ Ílquisiloc l€gals rxigidG prr. funcion md|to rr;íd";;; 
"tffi;; cconômica-! co[3t ítcc do obirro soci.t, no qsc ícspêitaEo u3o c ocupaçÉo do 6010. 85 atividdê§ domiclllares s r6slrlçô6 ao uio oãsspaços publicoc rccslbilidadâ s d6 Elgursnça sânitáÍla,ambirntal € d! prw€nç,o coÍrtrâ incónaio e pânico. o conúÉr;m" rõnnã"r qr" o não rtrndimônto a lstrs reqüisitos ,câr.tará aauspsneão e a @asaçáo subssquonte do Aúará de Funcionimsmo, *s'iãnio" o"

NO THE§EMAM-L.HP! 90239020/201 9 Valídade: 3Ol11f2OZs

Validade: 17ngl2023

RESSALVAT A VALTDADE DE3TE ALVARÁ DÊ LOC
ilFl

DE REGULARIDADE DO CORP

Código de Autentiddade

3fil2dgbdoí 92f!63540tE5ú08í í 67

TIII itil ilil il fl mm.it

E FUIICIOT{Ai'EilÍO DEPET'IDE OA
OPERAçÃO E DO ATESTADO

O DE BO]ÚBEIROS, 
'{O 

QUE COUBE R, CONFORitE LEctsLAçÃo



Prlhltur! XuoldFl O. T.r..in.
§.Gltfd! llnlclp.l d. Fln.nfrt

DE LOCALTZAçÃO E FUNCTONAMENTO
v^,.p,Él31 11212022

NSC. f,UTICIPAL:
il591r§ii

Er^ftf
1W2tm2:22.t34E.343/{rmí-74

R. N. MOREIRA NETO

NO E FATTASIA:
ECOPAPER§ solrrcoEs IEC OLOGTCAS

AVENIDÂ DOM SEVERTNO N. 207.1

TERESINA - PI

ô,í05r r60

SAO CRISTOVAO
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13,.240'2
16.í3-íôt
{651s/Dí
:165í6D2

a6aa{le
1751-2tO1
q51-2n2

475i1,€/00

n61-7n1
5238.7/80

5250{/0í
5250{D2
5250{,D3
62(X{,t0
lill r€Do
83t9.a,U0

6Eí l-7102

xltl{À,o
?ix e{rcs
73lg{,Da
7319{A0
71m4D5
7490-1r90

n33-1tcn
7E:t0{rDo

8:tí0.0t99
8299-7/99

951í4/00

h6iálâçáo ê manutenção d6 sistêrnes cenirálÊ dê âr cdldl.lonádo, de vôôli,eÉo € .êfÍigeÍBÉo
co.nórcio atac.datâ dc ôqúpsmÉlloa .tiü6 dr uâo pr§Boal c dornéaáoo
Cfiúído rtrcrdiste da êquipamentos de iífinátc.
Cdnércb atacâdiÊtr dê §llprinr€ntoG paaá inÍoÍÍnlíica
Comaí.ir l|ôcldía da oslaa ,hllqjl§ a aq*d.d{- nõo *adfoada aÍdarilnúaüq pf|É a pc0-
Csl|órcio yar.llst! .aprcialtÊ.do d. .quipdnantos â aurihantoa do híonháticâ
Recsryá dê carluchG páre êquipámento§ dê jhfümátca
Coínércjo v.rdist êspBc,iálizado dê ol€,. t odomódicG ê eeuipamênbê dê áudjo 6 vrdêo
Cornáfiio vaniiÉi. itr rÍ!órds
Àivirrarras s{fllli.llr do. Eahspo&s .glravürioe r& ospêdticadaa &ta.io.. monta
Comi.a la dc dâ6pâc*lo6

^fhrüldq 
rh dq.dllllta dllrrila

&ácLlncnb dr carg$, êrccb pe.à o tr|lnrf,oÍlr marÍúno
Comulloaiã cln têcJlologlâ de infor- ÍÍração
TnÍrnÍ o da ddoa. govrdoraa ira aÊvkó Cô rp{caÉo a !íüaaa ô àq- padagri t!. na.írd
h!ia, ,ovrdqr6 d. co qiô . oufEa trrüçoa d.líorfiaçao nr intaíxt
Aüüdrór! audil! dciudga
A{&d.r ô PlôIdrhd.
ffúid.rg ô!ô
Coíluloía 6.í puô[cldado

Orfâi aüvldad., d5 publldd€do náq rap.clícada! antedorn.nlE
S.íviçoc do Ínicrafi línágrm
OulÍâ8 atit/idadG proÍâE&riais, ctantí. ícaa s údlbãs nàb .sp.ciÍcadaa ents_ ddnÉntâ
ALguel de rnáquin* e arqulpâméiba ÍrâÍa 6acÍittio
Fornr,nÍto a grlío iL irtt aoa hlir&oa pr,â t Elirú
PÍlp§taçlo d. doclfiúfloo a €.rúç06 €pacietirado3 dô apoio aúnffirtivo náo rapccícsdo3 snríonn.nt
Out as âtMdad66 de soíviços píE§ta(lo6 pdncipalnenls às emprBeô úo ê6pêci6câdas ântoíioímênte
Rapemçáo B rnsnulsnÉo d! corlrDuladorÉs c dê €quipeÍÍlrÍos paÍíáíco§

Emiü(b Gm: t0ú02à2
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Av. iliguel Roca, no 6.í45, Sala A, Bairro Nossa Senhon

\, 397.84í.34349

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma do direito,
brasileiro, natural de mpo Maior Estadodo Piauí, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 251O111975empresário, CNH

RG no 36245626 SSprSp474.í99.893.20 reeidente e domiciliado no Conjunto Bela Msta, Quadra D, Casa 3tBaino Bela Vista, Têr€sine-Pl CEP 64.091-926 ebrasileiro, natural da Cidade de Estado do piauí, casado sob regime decomunhão percial de bens, empresário, nascido em 08/03/í 97l,portador da ca
RG no 762096 SSp/Sp CPF/llF noresidente e domiciliado na Av. Mirtes Melâo, 5733 casa O9,Baino Gurupi,cEP 64.09G095

brasileiro, natural da Cidadede Picos do Piauí, solteiro, empresário, nascido om 08/07/í969, RG no E23.60374t.í33-34 residente e domiciliado na Rua Manoel Nogueira cleLima, no 1425eplo2O4, Jóquei, Teresina-pl, CEp 64.049-í90, tem entre si justoscontratrdos de comum ê na melhor forma dê direito I constituiçáo deque se regeÉ peías cláusulas e condiçôes segunas omissões, pela específica que disciplina essa Íorma socielária:

A sociedade girará sob a denominação empresarial de

SERVIGES;
como nome de fantasia UACE CUSTOMS

A sociedade teÉ sua sede na Miguel Rooa, no 6.í45,

A sociedade empresária estabelecer filiais, agências,sucursais em qualquer ponto do tenitório nacional, s€mpre â legislaçáoespeciÍica vigente quando assim decidirem os sócios;

A sociedade teÉ Por objeto as atividades:

CNAE 5250{103
exceto perE o tEnsportê

(tnanslado de passageiros no interior das instalações

no

LTDA, tendo

iruü!Â cogrRcrÀL m ratrDo oo Prrot

ffi ffi ,#:ii#,Iã"iií!ií'3il'âósi"31l'xiíe#i3r'
urrt eoutror totrDo il!ão

IlÀtslllÀ, 13/06/2016

À v.Lidàd. d.!t d.cu*trto, .. r.ü 
rtr' Pi'uidlgitrl ' Pi gov bs

.$:*3"á.:il"t::E l.:rãH:: i ;:i,:iHH**

:l

n

ro! r.rp.ctL?o. portrr.!.
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portuarias, apoio a navios na area do porto, oentro de controle d€
CNAE 5239-2199); Comisurta de

navegação,

o
especifica<las anteriormente - (guarda volumes em terminais rodoviarios , gesüio eoperação de

de
tráfego, translado de pasgageiros entÍB terminais, eBcolta nocargas especiais, serviços do motoristâ autônomos constiluidos comoempresas - CNAE 5229-0199).

A Sociedade Empresaria iniciâ suas âtividades na data doarquivamento do pÍBsentê instrumento na Junta Comercial do Estrado do piauí, sendo oprazo de duração por têmpo indeterminado;

O Capitat Sociat será de Ri 50.000(cinqü,onta mil rceit), dividido em SO.OOO (clnqücntl quotet), quotias no valor de Rgí,00 (um Íeel) cada s6ndo a§sim subscritas e integralizadas em moeda @rêntê
do País, passando a ter após a assinatura deste instrumento a seguinte distribuição:

l- O sócio RAtitUNDO NETVA itOREtRA NETO - 25.000 quoEs no vator de R$ í,OO
(um reat) cada, totatizando R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), perfazendo assim uma

507o (cinqüenta por cento);

ll - O sócio FRANCTSCO FERNANDES DA SILVA - í2.SOO quotas no valor de Rg ,00(um real) cada, totalizando R$ í2.500,00 (doze mil e qu inhentos reais), períazendo Ít
uma participaçã o de 25% (vintê ê cinco por cento);

III - O gócio TED WLsoN DE BARRos - í2.500 quoias no valor de R$ í,OO (um real)
totalizendo R$ í2.SOO,OO (doze mil e quínhentos ÍBais), perfazendo assÍm umaparticipação de25% (vínte ê cinco por oento);

imtar co.rE IÀ! DO lAtlDo Do PrÀoÍ

ffi ,;ffi,1l-iií!í;si 
s'ãáái":?'#ííi&ü:i'

I.utt ooütlol âoarDo rlÍ.ro
rErESI[À, 13,/05/20r5

À ','.ridâ& d..tr docr'Àto, .. .q 
E 'Pl'uidrgLtrl 'Di gov'b!

,#:*:#.h:.::l$ :.:rffià.: t :::,iIES:"'* Àor r..p.êtiro. po!tâi..

NOME DOS ros N" DE
QUOTAS

EM RS %

VARAI NEI MOREI RA NETO 25.000 50%
DA SILVA ,2.500 12 FN 25%TIi 12.5«) 1 iFl 25%

50.000 50.000 100%
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socios é limitrada à suas quotas do CapitalSocial, nos termos do eft. 1052, in frne, de Lei no í0.4,06, de í0 de janeiro de 2002, mastodos respondem solidariamente pela integralização do capital social;

Todo dia gí de
levantamento do balanço de encenamento do exercício, sendo

âno sêÍá procedido o
os lucros ou prejuízosverificâdos, distribu ídos ou §uporledos pelos sócios na proporçâo de suas quotas decaPital;

A critério dos sócios e no atendimento dos interessês dasociedade, o total ou parte dos lucÍos advindos da atividade da sociedade, podeÉ serdistribuído entre os sócios ou deslinado à brmação de reservas de lucros no critério
lucros acumulados para futura

estabêlecido pela legislação, ou ainde, perman€cer corno

Será o sócio edminíshador da sociedade

SILVA, sócii, cotigta e
sendo os sócios

sócio cotistâ.

poderão os sócios, deliberarem sobre aretirada ou não de prô.labore peÍâ o sócio inistrador, podendo os socios optar pelade lucros apurados contabilmente;

As quotres de
poderão ser cedidas ou
cabendo em igualdade de

são indivBíveis e inali6ná\reis,
transferidas sem o expresso consenlimento dapr@s ê oondigões, o direÍto de prebrência ao íocioqueira adquiri-tas, no caso qualquer dos sócios prêtenda ceder as quotas que possui;

O uso do nome empresarial da sociedade, será feitoatrevés de seu sócio adm indívidualmento, a quel repr$entará e soci€d8dejunto aos órgãos públicos, empÍeses bancos públicos e privados, agindo sempreno interesse da , cabendo no desempenho de suas atribuições zelo e diligência;

A sociedade poderá delegar poderes a outÍem estr:anho àsociedade sêndo nêcessário gue sêja levrada uma procuraçâo pública específica comde 0í(um) ano, onde os podeÍes outorgados aoÍorma específica, para que este possa agir em nome da sociedade empresáría eunicamente no intêresse dâ mesma, cabendo no desempenho de suas atribuições zelo eIrl em lodos os seus termos e fins, orÉe oprocurador, lançaÉ sua assinatura, precedida do conespondente nome empreserial da

i,OXTÀ CO'GRCTII. DO 
'SrlDO 

DO EIAUÍ

ffi #Íi;lüliiH, # i,lfiJ,siâ :'ái"3"B,';iÍ3t3#iãi,
sàct alRtxlcos rocrrcrnos r.mr- '

tglz coltt{ll tosàlo ,rÉlo
rEnEarNÀ, 13/06/2015
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sociedade, sob carimbo ou qualquer outro meio de impressão, inclusíve manuscrito se foro caso;

No caso de falecimento ou interd ição de algum dossódos, a sociedade empresaria, não seÉ disgolvida ou eldinta, levantando.se um balançoespecial nesta data, e, sê convier aos do prêmorto ou a qusm dê direito, sêrálavrado novo aditivo contratual, oom a inclusão destes recebendo os direitos e/ou
ou poderâo reGber todos os sêus haveíes apurados no balançoespecial, se for o caso, em 24 (vinte e quatro) prestações devida conigidas combase na tâ(â da ou outro índice que venha a ser substituído pelo GovemoFederal, venoendo.se a após 30 (trinta) dias da data do bahÍrço especial e agdemais prestra@s, nas mesmas dates dos mesês

sempre, um intervalo de 30 (trinta) dias cle uma prêstação para outra;

O sócio administrador declaÍa sob as penas da lei quenáo está incurso em nenh um dos crimês, ou situaçôes previstras no ParágraÍo íí.01í da Lei lrlo í0.406 de ,O de de 2002, que oe impeçam demercantis e empresariais;

Fica eleito o foro da Comarca de Teresina, Estado do_-PiauÍ para qualquer açâo Íundada n€ste

o

qualquer outroL]
muito êspêcial que seja.

E, por se acharem assim, justos € contratâdo§, assinam o presênte instrumento
em 01 (uma) via, sendo guatro forhas, das quais vão por todos rubricadas apenas no
anveÍso, dêvendo ser arquivado no Registro público das Sociedades Mercantis (Junta

TcÍê8ine (Pl), 07 junho dê rcí6.

ISCO DAS DA SILVA

2tot
TEO WLSON DE

Sócio quotbta

JI'MÀ COCRCIII. DO EATTDO Do PIÀgÍ

uàlt aInrÃ@g àotnEIüOS Ltoi
I.Ir:t GOattxür 8ostDo FIL80

DrocorrDorrEasrn, 13/o5l20r5íÍr . pirutditt trl . pt . gbv - àr
I v.li.d.dâ d..t doêrD.trto, .. t@ft.o _ ltér rnr-{}^l3ã1i1;"I'x":"1:li:"Utr:giff f :::;IX:::-* no. !€.p.êtlwú,. po!r.i..



1

de Campo
DA§ CHAGA§ FERNANDES DA SILVA, brasileiro, natural da cidadelúaior Estado do Piaui, empÍesiirio, casado sob o regime de comunhâo parcial dcbens, nascido em 2í/Ot/lg7 , CPF: 474.199.893-20, Identidade RG: 36.745.626-6 SSP_SP

5
residente e domiciliado no coqiunto Bela Vista, Quadra D, Casa 31, baino Bela Vista,64.031-326, Teresina - pI;

RAIMUNIX) NEIVA I\[ETO, brasileirq natural da Cidade de Teresina

1t- Tllüío.p*-.r'rl de bens, ernpresáriq nascirJo
lrÍo sslonal da OAB com inscrição o. jO 

O, RGW.34.349' Íssidente e domiciUúo * e"-üúã
Tercsina-Pl, CEp 64.090.095;

CEP:

Estado do piaui, casado sob regime
em 08/O3/t9?l , ponador da carteira
n" 762696 SSP/SP, CPF/MF n" 397.
Melâq 5733- casu I9, Bairro Gurupí,

TED WII§ON DE brasileirq natural da Cidade dc Picos, Btado do Piauí,solteirq emprcsário, nascido em 0807/1969, RG no 873.603 ssP/PL CPF/}ÍF n347.745. 133-34, residentc e domiciliado na Rua Manoel Nogueira de Lima, n" 1425apto204, Baino lóquei, Tcresira.PI, cEF 64.049-190

Únicos-esomentecles componentes da sociedade única sócios da sociedade emprcsiiriaItda. que gira sob denominação sooial,
nome f8ntasia UÂCE e

§ENYICE§ socie<Íadç eÍnpresarial com sedeernpresarial na Av. Miguel Rosar 61{5r §ala A -Bairro Nossa §enhora das Graças, CEp:640t&550 Teresina -P\(Znn com contiâto social arguivado na Junta Comercial
Sul),

do Estado do Piaui sob NIRE: 22200447210 em I 3/06t2016, inscrita no CMJ:24.988.34310001_74
, resolvem alterar seu conlrâto s@ial e alteraçõ€s, o que fazem medianteas cláusulas e mndições a seguir, que Í€ciprocamcr e se outorgam, a saber:

Nbste ato, o Sr. DAS CHAGAS FERNANDES DÁSILVA, nâo desejando firals permanecer na retira-se da mesma, cedendo esociedade,
transferindo a totalidâde de suas cotas para o sócio o Sr. NETVAMOREIRANETO, Por este ato também, o srísio que se retira dá a mais ampla e rasa qütaçâo de seusdireitos, nada mais tendo a reclamar em tempo algum quanto a seus dircitos na socicdadgbe rn como, o sócio remanescente nada mais tem a reclamar do sócio retirante sobre suasaída. i

I

ffi iiffi ,:,ü.!iffi #i.i3rl,,3i:":,"ái#".,;ilii3ff i31..r1803?2aO69, rltt: 22200at?210
uÀct stivrcos .IDIIIIIROA larr
Rrrxo{Ep rottro DE.oL[rlrRÀ x rErRo ,rúxronlacütá,ttô(IIlr

ttaEsrr|À, 05/09/2018rrr. plruidLgLt.rl -pi. goe. br
À va].idr<la daat doqD.nto , .. b{r!...o, llêr rui.tto i cer;r.iiia--.li-íIiil;.;f:ã::: f :::.:I5;*"t* !o. !.!p.ctr'vo! port rr.
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Cláusute 2. - Nesre ato, o Sr. TED WtIsON Dü não desejando rnaispermanecer na sociedade, retira.se da mesma, cedcndo e transferindo a totalidâde dc suascotas pora o socio remanescente o Sr. RAIMÜNDONEIVA MOREIRA NET0, por esreato também, o sócio que se retira dá a mais ampla e rasa quitação de seus direitos, nada meistendo a reclamar cm tempo algum quanto a seus dircitos sociedade, bem como, o sociotr]tl
remancsccnte nada mais tem a Íechm8r do sócio rairante sobre sua saída.

CLÁUSUIÁ 3. - Em razlo da altoÍação luvida, o capital social, que pennancce inalteradono valor de 50.000 ,00 (cinquenta mil reais), diüdido em 50.000 (cinquenta mil) quotas devalor nominal dc R$ 1,00 (um real), integralizadas, ncst€ ato etn moeda coÍÍtnte do pais,pelos sócios, passa a ser diüdido entre os sócios na segunte proporção:RAIMUNDONEWA MOREINANETO 50.0ü)Quorrr 50.000,00TOTAL 50.fil0Quoter RS $.000,00

Nos termos do anigo 1033, 0.406102, a sociedadepermanecerÉ unipessosl, der/êndo recompoÍ seu quadro societiírio no prazo mríximo dc t 80(cenüo e oitcnta) dias, sob pena de dissolução.

Todas as demais cláusulas dos documentos adcriores nãopelo presente instÍumento permanocem em pleno vigo.

RÀIr« DO troatÀto Dr

IV, da L€i I

o&n lmr lmrll8o Júrrm

ffi #i;lüiiifr .3É""i113:"t'"3i3'ZÉi"ffi ,.#gli8ff i3t.
ucl stRvlcog rmnrútloa últrr

,lrar8nrÀ, 0sl09/2018,rr. pL.uldl,gtrrt.pi.. gov.br
r v.r.idrd. d..t. docu!.nro, .. ,Hã:1,.:rã:"::*"1tr:ã.::: 

t *:j:i5"rdrd. nor !..Fêrivo. porr.lr.
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E poÍ estarem assim justos e contaados,. assinarn o prrsente instrumento em 0 l (,ma) via,
dgpndg ser arquivado na Junta comercial do Estaô do pú, para que poro iurtir'u",i.
efeitos legais.

Tcresina-Pl 29 de juúo de 2018.

I

TEDWII§ON
Sócio Reürante

DI'

cEttltlco O Rlcrarto OSlOgl2OLe 11:23 aoa r. 2O18O2St9?o-pRoaocoLo : 1802519?0 DE 13 I oa I 2ola. cooieo-or'nsriiiãriú i 
-'

1110372a059. t|rat: 222OOat?21o.ulct ate\'lc,oa rDullúttola Lmr
rÀr(,rDo rcÀto Dt_oI.rvtrnt MrtrÀo JúrroRstctúÍtÁxto-GÍ t

TrRESrm, 05/09/2018
,rr.pl.ul.digl,t l.p,.. gov.br

T.ERNANDES DA SILVA

\.

r w.lidrdê d..t docuú.hto, r. irrpr...o, ÍIc. .§J.ito a co.@lov.clornr- na. ..s. E.t-.ttr.-oódi;. dr .u...ut àticidrd. Dor !..Fêtieo, poEt.t.-á. r.attto?4.
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TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA EM EMPRESARTO INDIVIDUAL
UACE SERVICOS ADUANEIROS LTDA - ME

brosileko, moior, cosodo sob o regime docomunhôo poÍciol de empresório, noturol de Teresino _ PI, noscido em
bens,

v ort. 1.033, do tei l0

08/03/ l97l portodor do CpF sob no 397.841.34349 e identidode RG sob no Zó2ó9óSSP - Pl, portodor do corteko OAB com inscriçôo no2ó90 residente e domiciliodono Ruo Avenído Mirtes Melõo No5733 coso 09 boino: Gurupí, CEp: ó4.090{95Teresino Pl. Único sócio do sociedode empresorio limilodo UACE

Boino: Nosso
1ÍOA - â,1E, com sede no Avenido Miguêl Roso (Zono Sull noó145 Soto ASenhoro dos Groços cEP ó40t&550, TeÍesino-Pl, regishodo no JunloComercioldo Eslodo do Piouí - JUCEPT em r 3/06/201 ó sob NIRE 2220o1172t0,inscntono CNPJ 24.988.343/OOOt -24. consoonte o foculdode preüslo no porógrofo único do.46 12002 (Código Civit) resolve

Severino
lo: A poÍtir desto doto o sêde dosociedode posso oserno Avenido Domn2074Soto203 Boirro:SÕo Crislovôo CEp: ó,l0Sl I ó0Teresino-Pt

CúU§UIA 2t: A portir desÍo doto o objeto sociot posso o ser:

8219-9199 Preporoçõo de documentos e serviços especiolizodos de opoioodministrolivo nôo especifi codos onteriormenle lPreporoçôo de documentos eseMÇos espêciolizodos de opoio odminislrolivo; Serviço de digitoçôo emcomputodor poro edÇôo de lextos; SeÍviços de eloboroçôo de cortôes de visilo,cÍochós; Serviços de opoio à secretorio; -Serviço de editoroçôo elefrônico;Serviço deplotrogemf
4669-9 r99 - comércio otocodisro de outros móquinos e equipomentos nÕoespeciÍicodos onteÍiormente; poÍtes ê peÇos
*,?2-3102 - lnstoloçôo e monulençõo de sblemos centÍois de or condicionodo, devenliloçõo e ref rigeroçôo
4649-4101 - Comércio orocodisro de equipomentos eréhicos de uso pessoor edoméslico

ffi ffiTri{ft ffi , 
# 

"àê13i123i3'2ái"3T,ríiii3§i3:'.urcE gtfillcot rournrnos r,mr
RÀItotaDo no!üulo DE WIfiA l.(xrlrno JúuoÀ.

TABESTN , L2lOllzOLg
rII.plrutdlEtt.I.pt. gov.b!

À vrltdrd. d..rê .toêreato , .. t-!,íl:::3#:.-":"j:t:"i,:ffi:Ii$: r :L..:iEH** Dô. r..p.ê,.eot porrris.



DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMTTADA EM EMPR.ESARIO INDIVIDUAL
UACE SERVICOS ADUANEIROS LTDA. ME

2

\/ ó31 t-9l00

4ó51 -ól01 - Comércio otocodisto de equipomentos de inÍormótico
4ó5'l -ól02-ComéÍcio olocodisto de suprimenlos poro inÍormólico
.í7539/0GComércio vorejislo especiolizodo de elelrodoméslicos e
equipomenlos de óudio e vídeo
17 54-7 l0l - Comércio vorejisto de móveis
525&8/0 I - ComissorÍo de despochos
525ç81V2 - Afividodes de despochontes oduoneiros
5250€/03 -Agenciomento de corgos, exceto poro o lronsporte moríümo

- Consultorio em tecnologio do inÍormoçôo
-Trotomenlo de dodos, proved ores de serviços de oplicoçôo e serviçosde hospedogem no internel

ó3 I 9-'ll00- Portois, provedores de conteúdo e ourros serviços de inf oÍmoçôo noinÍernet
69 | l -7 lO2- Atividodes ouxiliores do jusliço
731 l-4100-Agêncios de pubticidode
7319-0/03 - Morketíng direto
7319-OlO4 - ConsullorÍo em publicidode
7319-0199 - Oukos otividodes de publicidode nôo
lserviço de Alto-Folqntes poro publicidode, propogondo; SeMços de cono desom poro publicidode; Atividode de gróÍico poro publicidode;
SeMÇo de píopogqndo volonle; ServiÇos dê publicidode oéreo; ServiÇo de somporopubticidode,
74?0,{.rc5 - Serviços
490-1/99- Outros , cienlíficos e lécnicos nôoespecificodos onteÍioÍmenlê (Serviços de consultorio em sistemos de seguronço;Serviço de locuçõo; Sêrviço de orgonizoçôo de concurso públicos)

77311/@-Aluguet de móquinos e equipomenlos poro escritório
8299 -7 I 99 -Outros orivídodes de serviços preslados pÍincipolmente àsempÍesos
nÕo especilicodos onleÍioÍmente(Serviços de odesivomente, poro finspublicitório, propogondo; serviços de propogondo; Serviço de olmoxorifodo;

clntlIlc! O AIGIAInO g a2lou2o,'9 lo:tl sG r. 2o1ror373s5.PRorocoLo: ts0r373ss DE osl0.72o1e. aaoico-or 
-,,reiiíãüíãi'

119016012a9, §ÍNa: 222oott721.omct 3!tt tooS lDulrcttos LlDr
Elrr@IDo ll(mÀI(t Da -oLrvlrRl raürtrRo üiüroRalotrÍnlg-G§.tRlsnn, L2l0al2o19

Írú. É.uld1gLt.t . pi . sov. bE

7
de microÍilmogem
olividodes profi ssíonois

À vàlrd'r<L d'.t docrento, .. .tçr.sso, fic.r .ui.íto à cqrrovâçro (|,. .ur rut ÀttcLdrd. Do. E rpêEtilro. lr!,rtrt..InÍorD.!ôo ..ur rcarxctlvos_ códióo. d. t ltlÍic:rcto



TRÁNSFORMÂÇÃO DE SOCTEDADE EMPRESARIA LIMITADA EM EMPRESARIO INDIVIDUAL
UACE SERVICOS ADUANEIROS LTDA. ME

3

Serviço de onumoçõo de estoque; Serviço de coploçõo de imogens dereuniões e conferêncio oo vivo, video conferêncio; ServÇo do corlozisto; Serviçode computoçôo grófico; Serviço de conhole de esloque; serviço dedespochonte documentolisto; sêrviço de despochonte, excelo oduoneiros;
Serviço de dishibuiçôo de diório oficiot do uniôo; Escrilório de representoçôo- Filiolde empÍeso estrongêiÍo , erceto de boncos êslror€ekos; Seíviço de inven tório,sde bens;SeMçodeín vênróÍio de estoques; SeÍviÇo de monuseio de documentos;SeMços de operoçôo de rodores poro órgõos públicos; Serviço de pinturo defoixo; Poslo, ogêncio em eslobelecimêntos comerciois poro pogomenro de\-, contos de luz, gós)
951 l-8/00 - ReporoçÕo e monutençôo de compulodores e de eguipomentospedÍéricos

47 5l-2r-or - comércio vorejisto especiorizodo de equipomentos e suprimentos deinformólico
1751-2102 - Recorgo de cor,uchos poro eguÍpomentos de ínfonnótico
5239- 7199 - Atwidodes ouxitiores dos lronsporles oquoviórios nõo especificodosonterioÍrnentê (tÍonslodo de possogeiros no inlerior dos instoloções portuóÍíos,
opoío ceniÍo de coníÍole dê
clossiÍicoçõo de emborcoçôes) ;

CúUSUIAS: Fico honsformodo esto Socíedodê Limílodo em EmpÍesório, sobonome empÍesoriol de e lendo como nome de Íonlosio:

obrigoçôes perlinentes.
com sub+ogoçôo de todos os dkeitos e

o novios no óreo do poÍlo,

l': O ocervo deslo sociedode, no volor de R$5O.0@,0O (cinquento milÍeois), posso o conslifuir o copilol do Empresório mencionondo no clóusuloontêÍioÍ.

ffi ii#:l:tÍiiH, #,àêtlittrtil' lâi"s"ff tusH;:.
urcG 8tllnco! lDurrttnoS t/tqr
8Àrtomx) llqÀto Di _olrvErBÀ lacllErao üiNroBatêttaírto-crrr

tEtErrrl, t2loal201_9IIr. pL.uldlgttrl. pl. gsw.b!

à vrlldrd. d.6t do.n,Dnto , r. t.ü ra!|o . ftà rúa-i |â,ff:ffd'::":"I*":,ffãTf i ;":;lx:s..* no. r..t.cueor po!trl..



TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMTTADA EM EMPRESARIO INDIVIDUAL
UACE SERVICOS ADUANEIRO§ LTDA. ME

4

PoÍo tonto, firmo nesto mesmo doto, em documento seporodo, o soliciloçôo de
de

suo inscriçõo como Empresório, medionte formulório deEmpresório.

lêÍêJno . Pt, lX! dc Abil dc 20t9.

JL 44u

Có cq

glRTtrrco o etotarrô rt 12/ga lzot9 201llOlOCo!á: 1901373s5 DA 05/Oa 120t9.119016812{9. rr8r: 22200.a127 0.IrÀcE sllatrl@s ÀDlrtxllaos L.lD

RÀr nDo xollÀro Dr _oLrvErRÀ tsrErRo JfuroRstcntrlRro-ciRrI.llrltDlr, ,-2loal2o:-gwr.pt.uidLglt l.pI. go?.br

RG no

À vàlid.d. d..t docreÀto , !. l.!

'Ii!.::i'a'"t'13"àtr::tÊ t :::':iXH"* *'
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dê
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465t60t. a65í602,475$m,
4754rut. 5250s0í, 5a5mo2.
5250603. 6204000, 631 I goo,
63t9a00, 691,t702, 731íaoo.
73í9003. 73Í9t {X, 73í9099

l: irr5

PAI^ uso Exclust\ro oa JWI^ coltEFolt

cllrttrco o aAôIarlo g t2lill2llg t0:a1 aoa t 22LO,-233L73.
llgTgqoro! 1901373a7 Dr, Osl0tl20Lg. CóDrGO DE vtarrrcÀçIo:
1190158125r. rlEt: 22101233U3.
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IIú. pi.uldlgitrl, , pr. . gov.bt
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nx ,oü

RAIMUiIOO NEIVA MOREIRA NEÍO

l:rrr§nrí-fl c s^Do(A)

MatqrIno Conünhóo Prrtjâl

BERTOLOO KLINGER SARRO§ REGO GRACY NEIVA REGO

o8JDUt97í rrflrfi ssP PI 397.E rí.3,í3-as].fi-trt-ã
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TIEEI
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JUNIA COiIERCI L OO Ert do do Phul A JUNTA COUERCT^I" DO )0«

cootGo E DEscRrçÀo Do 
^Ío

002 - ALTERAçÀO

cÔDrco E oEscRtÇÃo Do ÀTo

xxx

021 - ALTERACAO DE DADOS (ÊXCETO NOME EMPRESAR|AI_)

E oo

xxx

DO ÊVENTO

NOME

N. MOREIRA NÉTO

-í 60Cristóváo203;

DOM SEVERINO

ic-hêlinê.7íeíeslna

mil reâis

6Ír computador para edição dc textosiseíviços dê eláboíaçáo dê caÍtõB dâ vÉita,

n
NO CNPJ í.tx

3. rúo
-?1

iE
6

dê docum6nto§ o de administrativo não69rvlçOS ospscislizados apoio EspeciÍicado8
docrmento§dê e dô de(PrepsraÉo serviçoa êBpecializados apoio Edmini8lrativoiServiço

dâ 5 de dêapoio secÍetarie;§Brviço editoraçáo SeÍviçoeletrônica; plotagem);
dê dado§, dc do ê deprowdorla 6erviço§ splicaçiio ssÍviçB

DÂTA OE NICIO OAS ATMOADES
u, x l 

^lttÍlitoi

OE SÉOE ÔU OÉ

I

Pl2 í 900029E6463

(CNAE ÊlÍ.1)

íEF]TI

4322302,4 01,
í601, 4651602, 4753900,

754701, 5250801, 5250802,

PÀRA USO EXCLUSTVO OA JUNTA COMERCIAL ' Eô &Ãrtií! ii, grüo .o Ddi.l PI.lrí oilitd

l v.l{d.d. d..t doqDato, .. lart ..o, l1ê. .úr.t to à c<qrloyrçao .!. .ur rtrt ÀtLcl'd.d. no.
irlot,l.Edo ..u. !..t,.êt,lt,or êó.Uí.. d. v.rlfr.crçto.

r'..t-ctko. F!t.l. ,



r 9999

63í 1900, 6319,t00,
'l 702, ?31 1 400, T3,t9[[.3,

'19004, 7319099, 7420005,

PARA USO EXCLUSNO DA JUNTA COMÊRCIÂL

I ISTÉRIO DA ECol{O IA
Eacr.tirl. ElP.dd do O..burccrttir.çte,
S.crlt d. d! Gov.mo Dlgihl

GaÍlc. Ocrr.mc Dltit l

D.pan mlnto N.clonal d. R.glrtro Empr..rd.l ! lnt gracáo

oo do

OE ATV|oÁDE

Gr,{ÁE Facatl

Págine 2 de g

Fdhâs 2/8

'E.|. dDon-b ti g-d. no pdt t pir,í Dterr.l

.NIRE
0í 2«| í 73

DE DO Elã
.om6nE...to l!í.r! t â

NEIVA MOREIRA NETO

IRA
OG BENS(i. c..âto)

Parcial

- .qtrrti. no ...o Ô hí!o.)

KLINGER BARRqS REGO

ti)t

NEIVA REGO

(má.)

971
DE

.&tí.34s-4S

MIRTES MELAO

09

uanrPrlt&la, ílua IrIo poltld oúro rltÍrtI! a,Ê
tob .t Irn ! d! bl, nlo .!trr

Plsuí:à JUNTA COiIERCIAL DO Estado do
dc txcrctr

DO ÂÍO

002 - ALTERAçAO
DO ÂTOE

021 - ALTERACAO DÉ OAOOS (EXCETO NOME

E DO

ÉMPRESARIAL)
DO EVENÍO

xxx

N. MORÊIRA NEIO

OOM SEVERINO

203; Cdstiváo -160

00 mil reais

n?1

oE Ntctro

UF NIRE A'{TÉFIOÀ
OESÊDE

1-tx
3-tüo

P12190002986463

I ?.ll.d.d. d..t d.q-nto , r. t!r,!...o , tl,cr .ur.tto t colrrovrçtorntorü&do ..ur rrrFctlvoe tódl'gbr a .tr . _rlrt atr.c1d.d. !o. r.rP.ctt?o. Ircttrt.,.L v.alÍlorçtro.



c rúl rsTÉRro DA ECOt{Of,ta
lSrcÍüJrl. Erpad.l d. DlabuÍE .tL.Éo! ffic. Csw.nc Dbll.l
S.c]!t rla d! cowmo Dtglt l
DrplrLmfito ]{.ctm.l d! R!ílltrg Empr.!.í!l . lntlgr!çto

Página 3 dê I

REQUERIÍTIENTO DE EMPRESÁR|o
Fdhr§ 3/E

' E6b úrsnrr! íd grü. 
^o 

poí.t Pirut Digirj

GO OE ATIVIÍ'ADE
(CN^E Ficd)

82í 9999

í00, 7830200, 8299799,
1 UtO, 47 51 20't, 47 5 I 202,

'239799

PARA U§O EXCLU§ÍVO DA JUNTA COitERCtÂL

í 0r 23ití 73
DE OO REGISiRO OE EMPRESA . NIRE D  SEOE tiltRE .om.nt !c ãto |lícÉ'E â litiatl

NOME

IVUNDO NEIVA MOREIRA NETO

(@.npl.ro, sín.ôíaii.úr.r)

cASADO(A)

áo Parcial

BRASILEIRA
FEGIUE D€ À€§(.. c...do)

6EXO

MâscxJlino
POREitar{ctP oo

BERTOLDO KLINGER B,cRRqS REGO

FILHo DE úrD

NEIVA REGO

(má.)

NASCTOO EU (dâlÀ d. n sim6nlô)

971
NTO DE

.8ilí.3i13íSDorútcÍ-raDo NA (LocR^DoúRo

VENIDA MIRTES MELAO
COMPLEMENTO

09
BAIRRO/DISTRITO

PI
CEP

êrssina

iâuí:
aob aa d. nãopcnr! l!l, latai orrÍg,tfd!knp.dldo .üúd.rh nlolmpírdíL, qua outÍo dcPoarul ün7!glrtro apr.ráÍloJà ÂUÍ'ÍT ocrequer DOERCIAL oEstrd Pdo

JUNTA COtlERCl l- OO En .b do phl.rl
JUNTÀ cotiERcr^t oo xxx

DO ÀTO

002 - AI-TERAçÃO

E IGOE oo ÂTo

xxx

021 - ÂÀTEâ^CAO DE DÀoOS (ÊXCEYO NOME

DIGO É DESCR DO EVENTO

EMPRESARIAL)

E DESC DO EVENTO

xxx
NO"E EMPRESÂÂIA!

N. MOREIRA NEÍO
ENOTJADMMENÍO

E (MicroomprBss)

NIDA DOM SEVERINO

SALA 203; São CÍistóvão 1-'t60
CEP

- Tüldna
ercstna PI BRASIL icheline.T'l @hotmail.com

000,00
v ton

cinquente mil reeis

);

Comércio de movêr§vareiista maêlnstalação de c€nirasistemasnutençáo det§ ar
de venti ecionado, Outraslaçáo refrigeraçáo; aüvidadss srofssionaip cientÍÍicas técnic€se não

entcantsÍioÍm dê coosultoris amSeiviçor sblomas ad dcServiço$gur€nça; log.lçáo;
d€ de cloncur80organ izâÉo t@sbt mipú de gServiços dêm:croÍlmags Reparação manul6nçáo

ds€putsdoÍes equipamentos ComáEioperiÍáricog: atacadistE

o.rcnÉo do Oq.!o

NO q{PJ

988.3,03/000í-7/t
OE DE sEoE ou oE FlaiariÊOATA OE nIlcIO OAS ATMDADEB

7n6no16 OIJIRA UF IIfrE ATTIERIOR
u80 0

g
to

t
3

ffif.' rtoràxl6tüL

mffirrlltilmtl
P12190002986463

AIJTENTI

r 
"lidtd' 

d"tt 
'locaco. .. ltPt ..o, !lc. .!J.rto à cqrEov.glo d. .ur .ut at.6td.d. Do. r.qr.cttv.[ tcrÊ.ta,iatotur.lo ..u. !i.p.êttvo. -êódlóe ar vriir-rããrãl



rútÍ{tsTÉRto DA ECo.{OX|Â
8a.rÍaÍ1. Erpaci.l d. Daabu tçÍrtirrÉcl
S.crá..ia d. Gov.mo Dlglt l

G..tlo . CoY.mo Digitd

O.prrlamrnto J{aclor.l d. R.glrtro Empr..ad.l . lntegràgâo

(C t^E Frc.t)

íEg

PARA U§O EXCLUSIVO OA JUNTA coÍtIERcIÂI.

litÊ

Págine 4 de 9

Folhas,f/8

' Eú dErtrrúo'id !rd! m ,.Ít tF{.otOigirí

01233173
DE

NEIVA MOREIRA NETO
úfi

IRA
OC BENS(r. c.s.dô)

Parcial

KLINGER BARRqS REGO

OE (pâil

NEIVA REGO

(trú.)

971
.8,11.34340

IDA MIRTES MELAO

09

aríprlráÍlq qua nfu poorí oúro ilghtro d. rmPTa!árlo aJUNTA
rT'lrít !Ftm nIo TIr1lLl, mhrp.dldo ú,J;74i1

a r.rit;trI;IIJ| Lr+Írr.E!DO do Plauí:
COI'ERCIAJ- do xxx

DO ATOi
OO2 . ALTERAÇÃO

DO ATOE

021 - ATTERACAO DÊ DADOS (ÊXCETO NOME

E EVENTO

EMPRESARIAL)

E EVENTO

r«
N. MOREIRA NETO

DOM SEVERINO

203; Cristóvâo 'l -160

TIN mil reais

anterioÍmentô;ouíftl§ nãomaqumaS squipamênto§ espedÍicado§ ãParteE peças(Comórcio
€acessó.ioSpeças componente§ para €quipameniosmáquinas, uaoparaaParelhos

Comêrcioprofissionâl: atecadista dc acessório§râ apãÍa máquinss equipemêntos peÍa
comórcio atacadista de usomáquinas para técnico Comércioprofissional atacadi6tâ dsrl equipam€ntos pãra dê38critóÍio); Agánchs AtividEdBgpublicidade;

n
FI-IAL OÉ

I
3

^TtvtoÁDEs
71 lx

t{Áo

oE Ntcto
U' NIRE AÀTEFIOÂ

OE SEDE

P12190002986463

At.lTENTICAçÃO

À ?'rt'd'd' d"t' 'roê!-rto' " ?ffi,"t11.'"iTi:à"F"""f# ;; #.r1"j;l1..d.o no. r.+,.cti..,o. t'c!r.r.,



C
Ir{tsIÉRto DA Ecot{o tÂ

SacrÍúI. E.p.Cd dt D..burccríizrÉo, Gtrtac . Csv.mc Digttd
SGGBI Tí. d! Gowmo Dlgltrt
D.Fallamlnlg Jl.çlorral d. Rcllrlro EmpI.srí.| . lnlagraÉo

Página 5 de g

REQUER!]IIEI{TO DE EMPRESÁRIo
Fdhas 5/E

NIRE OA
101233173

DE
iom.nr. .ê .b l!í..! . c nÍlii

DO REG§-rRO OE EMPRE§|Â . NIRE OA SEDE

RAIIUUNDO NEIVA MOREIRA NETO

oo

ILEIRA
RÊglir€ OC BENS(rê c...do)
Comunháo Parcial
§EXO

Masculino
POR (Íoft. d..trl.Idp.Co - .cnqL m c..o d. n !d)

NEIVA REGO

(m..)FILfiO DE (DâD

RTOLDO KLINGER BARRqS REGO
OE IDENTINASCI DO EÍvl (d.L d. E omlniô)

971
.E4'1.3,13.í9

DOMIOLIAOO NA GOGR DOURO - ruâ, áv, .lô)
VENIOA MIRTES MELAO

rblsL
- Tffldm

COi'REMENTO a nRo/DtsIRtTo CEP
09 PI

enBsrna

JUNÍA 00 do xxx

rob aa d. nlo ctaÍDarlrt hl, d. axancat .üYld.d.lmp.dldo naoünprt.lrh, ata oúrD d. títPo.lul aÍ.glÍrc PÍaaarloà AJUI{T corcquor MERCIAL DO PEttrdo od lauí:

cóotco E oEscRtÇÁo

OO2 . ALTERAÇAO

DO ATO cÓDlGo E

xxx
DO ÂTO

021 - AIÍÊRACAO DE DADOS (EXCEyO NOME EMPRESARTAL)

cÔDtco E oEscRtÇÁo DO EVENTO cóDrco E DEscRtÇÃo- OO EVENTO

xxx
IrtoME EUPnSSARITL

R. N. MOREIRA NETO
ENqUADR^ll'ENTO

(MiclocmBrE!

4
VENIDA DOM SEVERINO

2O3i Cristóvão l--160
CEP

êre3lna RASIL michellne.Tí @hotmall.comv toR Do

50.000,00

PI

dallares monto dIiusüça;Ag€ncis exceto o tranoargaS aÍketinp€ÍB Epoít€ manlimo;M sComércio aüacad dista g nmg nloE8Up nConBUlto êa minrormáüc€;para darâtecnolog
Portais dcpÍovedoÍBs contelido ot utro8 dê nâs€Íviços OuEasiníomaçâo iniamet;

esad d6 restad os nSsrviços p àsentepn cipalm não€mpresas an!eriespeciÍicsdas ormentE ( Serviços
adÊaivam€nlr, fin€ tdrádoPAÍt l€pub dqP.oPagandB doryçoa PrppÊg!nda: ScMto

DO CAFÍT

milreâis

OATA OE NICIO OAS ATMDÀDES

07106/2016
TRÂNSFEFIÊNCIA DE SEDE OU OE FI.TAL OE
OIJIRA UF iXiE 

^I{TERIOR

luF

lr,
CNPJ uao

ffi. trl:ffi

riltltmt]ruIlllt
AUTENTIcAÇÃo

Pt219000298M63

DE ATMOAOE
{C l^E Ftrál)

r 9999

PÂRA USO EXCLUSIVO DA JUNTA CDi'ERCIIAI, 'tu docnúbiú !úr.b m pdrd fitlrt tloibl

À t''lld'd' d"t' do6-rto, .uj.rto.a cap!êrrçro d,. .ur rúr.arlcld.á. Ào. t .p.êttro. Ircrt t.,irfoluldo r.u. r..txcttyo, .ó<llór a. "ur:1áiiã .

OE

71



c rcNlsÉRto DA Eco o ta
8.cÍüiri. Eapaai.l dt Daaburc.f,íL.gacr ctatao a Ocv.mc Digit l
S.cr.tarla dê cowmo Dlgltrl
DGparLmfito N.clonal d. Rletefo Emprasaí.| . lr .gr.f.io

Página 6 dê I

REQUERI]IIENTO DE EMPRESÁRIO
FdhEr 6/E

NúMERo oe loENÍtFrcaç- 0O REGISTÂO DE EMPRESA . NIRE OA SEOE

22101233173
NIRÊ O^ FILIAL (pE ncàcr.om.nt ..6io l!í.râú. ! ÍiáD
)o(x

I{OME OO EUPRE§IÂIO (co.npl.to, ..m.ôí!ti.t@.)
RAIMUNDO NEIVA MOREIRA NETO
t{acroÀtaLrD^oE

BRASILEIRA
RE€|UE lr€ BENE(.. c...dô)
Comunháo Parcial

ÊSTADO Cl\4L

CASADO(A)

sExo

no
CIPAOO POR &ín!. C. ín n4.Co - .omnt. rlo c..o d. müd)

(máá)

NEIVA REGO

ÊILHO OE (p.i)

RTOLDO KLINGER BARROS REGO
NASclOo EM{út d! nâÍrm.hto) IDENTI

971 .E41.3i13.íg
MERO

NIDA MIRTES MELAO
DÔMICILIADO NA

@MPtEiTÉNTO

CASA 09
BAIFIRO/DISIRITO

GURUPI - Taí!€kra
CEP ih

d.claE, toà rt p.n!r da bl, nao ÉhÍ hrpadldo dc .xaÍc.í íhdd.d!
êquer à JUÍ{TA CO ERCIAL DO Estado do Piauí:

qu! nao poaaul oú7o rlglllÍo dr .mpr. áÍlo a.mDtt!ir*rr

A JUNTA CO ERCUL 0O Erl.ih do Phül A JUNTA COMERCIÂI, DO XXX

côotco E oEscRtçÃo Do ÀÍo
OO2 . ALÍERAçÃO

cóDrco E DEscRrÇÁôio AÍo
xxx

cóotco E DEScRtÇÃo oo EvENÍo

021 - ALTER^CAO DE OADOS (ÊXCETO NOME EiTPRESAR|AL)

cóDtGo Ê DEscRtçÁo ú EVEJTTo

xxx
NOME EMPFIESARIAL

R. N. MOREIRA NETO
ENOUAT'R MEMIO

E (Mioo.mprBsa)

IOOM SEVERINO
LCTGFUDOURO (rut,.v, .tc)

SALA 203;
COMPLEMENTO

Sáo Cristóvão
AÀRRO/DLSTRÍTÔ

- Íattslnâ51-í60
rrflrNtclPto

TeÍesina PI RASIL
coRREto Er.ErRoNtco (E+r tL)

micheline.Tl @hotmail.com
v LoR oocAPlT L -Ntt

50.000,00
V rOR DO CÂP|T L . (!ôr onelro)
cinquenta mil reeis

knoxaÍifado; Sêrviço de arumaçáo de estoque; SeÍviço dê captaÉo de
ao vivo ,videoconíêÍância; S€rviço da cartazista; Serviço d€ computação gÉfica; Servlço ds
esioquê; Ssíviço de de8psdraÍ e documcntalista; Scrviço dê dcsÍradtanlc, exceto

uaneiros; Serviço dê distribuição de diáíio oíicial da união; Escrilório de rêpressntâçáo - Filial dg
esúangeira, cxc6to de bsnco8 €stangsiro8; Serviço de

imagons dê rêunióes e

de

DAÍA DE NICIO OÂ5 ATIVIDADES

0706/20í ô
lNúMERo DÉl{scRtffi No CNFI

lzl.saa.usooot-rr
OÉ SEOE OIJ DE FIAL Í'E

UF NIRE ANTEFIOi E5úttlcaolaEeit I ao.r'/6aa*iíÍr- .J
u8o Í»tlitt^ @ltcRclA aÍ

NÁo
l.
3.

lrurumtmHImil
AUTENTIcAçÃo

Pt2190002S86463

oE 
^TlvD^oE(CIIAE Fhrd)

19999

PARA USO EXCLUSTVO OA JUi{TA COi'ERCIÁL ' E.b .krarúrb í!i sri. no Dd!.| Pi.üí OlgiB

À ?.lld.d. d..t docrIrrto , .. l+r...o , , flêr .tlJ.lto à cqrrov.çro d. .ú. .ut tlt .old.d. no. ...t .ctk o. pc!!al. ,lnloalaldo adra r.alractlrôa êódlq§a da v.llti,crgto.

DOCUII/IENTO

762696



I ISTÉRlo OAECONO IA
A.s!ti.i. Erpra|.l do D..burocrÍt aÉc,
S.cl.t.rir d. Gcy.mo Dlgltal

Gtatac r Gov.me Dtett l

Dlparlam.mo rctonlld. Rlihuo Emprlsld.l.Int !t f.Io
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Folhâs 7a

0123.:1173
€d§aÍa rdr.úê ac alo rÚGr.nt. .

RAMUNOO NEIVA MOREIRA NETO

NOME OO EMPRE6ÁRIO

BRASILEIRA
REOIrE OE IENS(.. c.r.d6)
Comunháo Parcisl

IESÍADo CML

lCASADo(A)

sExo
- aorü{a 

'|o 
c.io da m.lr$)

oE (pã)

KLINGER EARROS REGO RÂCY Í{EIVA REGO
Eü (dír d.
971

l,-E

.E41.3434S

MIRTES MELAO

CEP
[F]

JUI{TA

à JUNÍA COÍIIERCIAL DO Estado do Plaul:
poald ouúo rrglrtio d. arnpÍõádo arob a3 Danst da Ll nlo aitar

Bifll{Í-rlfm do Pl.uí

5r nlo

DO )Oq

hnp.dldo d! rx!ÍcaÍ.lMd.ô

cóDrco E DEScRtÇÁo Do ÀTO

002 - ÂLÍERÂçÃO
cóorGo E DEscRtÇÃo Do ÂTo

xxx

021 - ALTERACAO OÊ DÀOOS (EXCETO NOME EMPRESÀRIAL)

DO EVENÍOE DO

xxx

N. MOREIRÂ NETO
ISIII

(Miclocmprêsâ

DOM SEVERINO

203; Oistóváo - Tarulnâ-'160

7í@hotmail.comIL

n
OE ÊIAL DE

I
3

-E

71 tf
rúo

523$7/SS

d€ inventáriode d6bens; de menusêroSêÍviço deestoques; Serviço SerylçosdoqJmenlo6;
dê rader€6 pata de dê làixâpúblicos;órgãos emServiço pintura Posto, agência

cornordel3 de dsconlas Coín&cíopara pagamênlo i]E,, sás): varqi$a ôEpGcializado
?€quiDamentos desuprimentos inÍormática:ConEUltoria ITI depublicidede;Atiüdadss dêspachantes

Atividâdes doasuxiliere6 ltE.E!aqueüâioatÍEnEportêE

mil reeis
do Oqío

ua N|RE ,{ÍEntoÊ
DE

P12190002986463

iI:
(Oll€ F.cd)

PARA USO EXCLUSIVO OA JlftTA COiIERCIÁL 'E6b.tE E .tilrdo.DDddPi íDigid

l t'lid'd' d"t doêt-.to, ú r+--11.3,- flce .ul.tto t c.rrrovrçro d. .ur .ut atl6td.d. Eo. r.Ír.ctLr.. Pcttrt.,htorrüdo aaua laapaêtlyoa códlgÉa óa ,.rl!t crCao.



c IN|SÉRIO DA ECOI{O IA
8.cÍúfui. ErptC{ d. D..buÍocÍíi..Ég, Ctltac. Ccwmo Digit l
Slcfttadr d. Govmo Dlgit.l
D.larlamlnto N.clon.l dr R.rbtro Empruad.l c htlgr.gáo

OE ATIVIOAOE tca

Página 8 de 9

REQUERITIEiITO DE EIITPRESÁRIO
Fdhas 8/8

' E.b rbott:ú. ô g,rd! .o pdt l Flrrl Olgitd

(ClllE FL.d)

8219999

PÀRÂ USO ÊXCLUSÍVO DA JUNTA COÀIERCIAI-

OE IOENÍIF DO REGISTRO DÉ E .NIRE OA SEOE NIRE OA FltlAL (F.!€idEr rdqlr. !c âto âíIrl)
101233173

OVIL

)

NEIVA MOREIRA NETO
lO (coínddo, tâtr aü.íialurâ.)

ILEIRA
íEOTUE OE A€N§(.. ..n do)

háo Parcial

culino
6EXO EM rtctP^I)o PrOR (Ídín. dr .lt|.ndp.Co - lont.lú no c.to .h h.n r)

ÉRÍOLDO XLINGER BARRqS REGO
FlLfio OE (pâi) (má.)

RACY NEIVA REGO
turscloo EU (dâ1, d. dscims,lto) DOCUMENIO DE IOENTIFI

97'l P 84í.343-íS
RODOMICILIADO NA GocR DOURO - ru!, sv, .tc)

VENIDA MIRTES MELAO

cAsA 09
COMPLEMEIIIO

GURUPI
&tlRRO,DlSÍRITO

- Tssioa
CEP drluü

uUNtctFto

êrasina
d.clrn, .ob lt pcn.r d. bl, nao.rt r lmpcdldo dr
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R. N. MOREIRA NETO
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ME (Misoêmp.ês.)
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SecÍetaria Especial de DesbuíocraüzaÉo, Gestáo e Govêmo Diílital
Secretaria de Govsmo Digilal
Depâdamento Nacional de RegistÍo Empresariel e lntegmção

ASSINATURA ELETRÔNICA

certiiicamos que o ato da emprcsa R. N. MOREIRA NETO consta assinado digitialmente por:
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RAIMUNDO MOREIRA NETO
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Ruâ S?m Josó. No

Em resposta da autoriz;tção da Prefeitura I\{unicipal de presidente Dutra N,ía, através do'rermo 
cle Libe'ação Acrminisrrativi, aurorizando o u,trreor-aro o. Rúil d; p;eios n.,o+,,2921. querem por objero c()NrRAr^ÇÃ() DE EM,RES.A, ESpE_cLaL_rzaoÀ frriicjõiqr,'xr »r, EslaçÃ«lCONÍPOS'|A DE SoF''I\4T\RE E EQUP.{\,IENT()S PARA (;ESTÃO ELE'.ROMCA DEDOCr',arENT(-)s. p()R llEIvÍ,.{\D-{, cr:ü r-ixr.,,r-?lN{E1.-"r.r ilÉ rnrar>-rii'-onãa qgal.n lcao.+PARA ()pERACIONÁLIZ,{Ç:Âo Dos Freulp,wúürc», e da empresa r"n""aã.u ou cerrame, objerodo PREGÀ0 PRL'SEN(IIAL n" o4/2O21, àr í'rlt".ri". Rodrigues de Azeredo, preÍàito Municipal d(}sucupira tlo Itiaohão - Ma, Autotizo a tealiz;rção de processo de adesão ao rcgistro tlc pleços na forma decaÍona poÍ esla proli:itura, oonÍi>tme anexo I do ofióio n" 12212022 caÀ, prã 

"i.rãer 
a nccessidade daSECRETARLA MIJNICIPAI. DÉ nMINIsTRÁÇÂcl <te suctqri.a do Riachão MA, lrncaminle-sc aor-'rictor cornperente pam as devi.as p'oviaôncias, cump.idas as fomraliclacles h;ri.. 

--"'

ATITORIZAÇÃO

Wall erlins Rodrigues de Azevedo
Prefeilo À,íruri cipal

179. ('ent-o -
Früs11a\

CEP,6J66&
(99 ) -r55.r-

000 - (NPJ: 0l_61
1093./ l0l9

Sucupira do Riachão - lv{a, I9 de agosto de 2022

0)

2.3i8/0001-6?

f:-miril : ÍrreÍrilurnsücuplradoriachao(CXmall.conr

1,ftA,'d
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SUClJPIRA
DORACI.{AO
admtnlttroôdo poro o povo \. Íí .,.

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de agosto do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), autuo est€ processo
Administrativo que deu oriçm a presente adesão nas condições abaixo.

DA LICITAÇÃO:

AUTUACÃO E PROC ESSO

o Processo Administrativo no 4lg.4}g/2022
o Adesão no 0912022
O MOdAIidAdC: ADESÃO PREGÃO PRESENCIAL N' O42O2I, ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS N" 04/2021

a Requisitantes:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMSTRAÇÂOa

DO OB.TETO DA LTCTTAÇÃo:

DCSCTiçIO: CONTRATAÇÃO DE EMPRE§A ESPECIALIZADANA LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO
COMPOSTA DE §OTTWARE E EQUIPAMENTOS PARA GESTÃO ELETRÔNICA DE
DOCUMENTOS' POR DEMANDA, coM ToRNECIMENTo DE MÃo DE oBRA
QUALIFICN)A PARA OPERACIONALIZAçAO DOS EQUIPAMENTOS, VISAI\DO
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÂO DO
MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO-MA.

José Warlen Barbosa da Silva

Presidente CPL

Ru. Sro Jo6é, N. 4?9, CêntÍo . CEP:65 ó6t400 - CNPJ| 01.612.33t1000t.67
Foncr'ftx p9) 3553-t09rfl 0t9

E-mail:pttlcltrnrucuDlrrdo rcir@g[rllcín
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A Seúora
Kayla Monic Rocha Moraes
Assessora Conüibil

Sem mais para o momento, reiteramos votos de alta estima e consideração.

Atenciosamente,

Walterlins Rodrigues Azrvefu
PÍefeito Municipal

Sucupira do Riachão -Ma22 de agosta de2O2Z

It

Seúora Assessora' solicitamos de V. Seúori4 lnformações sobre disponibilidade orçamentríría erubrica Era ocorrer a presente despesa para coNTúTAÇÃo DE EtvfREsA Ésirõrarzepa NeLOCAÇÃo DE EsTÁÇÃo coTT,iposia DE SoFTúARE E EQUIPAMENToS PARA GEsTÃoELETRÔNICA DE DoCUMENToS, PoR DEMÁN;À,-ôom TonNecIMENToDE MÃo DE oBRA
QUALIFICADA PARA OPERA-CfONALIZAÇÂO úS CqUNEiTAENTOS, VI'ÃúO ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MIIúICIPAL DE ÀOUTNIírNÀõÀO'Côi,rrrNiCJFiõõÊ
SUCLJPIRA DO RIACHÃO - MA. Conforme processo anexo.

t,

Rua §ío Joorá, 479. C'êDlro - CEP: 65668{m -CNPJ:01.612.3 38ru00
Fondfax: (99) 3553-l09VI0l9

E-rnail :prcfcrlturtsucupiradoriarhao@gneit.com

147



latrondo poro o Povo
rí

AO
PREFEITO MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA

Seúor Prefeito

- 
Em resposta ao pedidojnformo a vsa sria., qua as despesís p6Ía execuçiro do presente processo

correrão por conta da seguinte Dotação Orçament íria:

FONTE DE RECLJRSOS: Tesouro Municipal

04.01 - Secretaria Municipal de Geral
04.122.0Úf.2.2013.0000 Manutenção e Funcionamento Socretaria de
3.3.90.39.00 Oufos Serviços de Terceiros - p.J.

Administração Geral

Kayla

Sucupira do Riachão - t\,I4 22 & agosto de2022.

Moraes
Assessora Contábil

Ruâ

Fone./fax: (99) 3553- l09Ul0 19
:01-6
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f)eclaro para tt *ü*Lt::.,}-que cxiste dotação orçamentiíria e disponibilidade financeira.para ooNrRArA(rÃo »r: rircnrsÀ EspECrAr.izAr]A_ NA r_o+óÁi; 
-DB 

^ 
Iis.l-AÇÃocoN{PoST.{ DE SOFT*ARE, E EeUIpAl\{LNtiiS p,,rR,A GEST,,ir) ELETROMCA DEDocr rr,rENros, poR DEMAM),\ coN{ FoRNL('rMENro ú rr.r;ii-irr' i»ÃI.-ôr,r\Lrnrcrr»rrPARA OPERAC]IONAI I',§i9 DOS Eqto"A-iUCIrOS, VISANDO ATENDER ASNrtcESSIDÁrlF.s DA srcRrirÂRlA NfirNICIpni. ns rrunuÇÀs rxrútnrr:Ípó-»r sr;C.t.rprRlD() RI1\CHÃO MA, Na dotação abaixo descrila.

Sucupira do Riachão - MÁ" 2.3 de agosto de 2022.

,,ltenciosamenle.

Walterlins Rodrigues de
Prefeito Nlunicipal

F( )}ü[, DE RE('I-IRS()S: Tesouro ]\{unici pal 2022.

04.01 - Secretaria Municipal «le Administração GeralÍt1-122.01102.2013.0000 Nrznuíenção e Funcionamento secretaria de Ârtminisrração c,erat:a.3.90.39.00 Outros Serviços tle Terceiros _ p..I.

Som mais para o momÊnlo, subscrevemo-nos,

Rljà Sàô José, N" ,t 79

E one/Pa\: (99.) 355-l- t()98/,t{)19

coÍrr

L'cüto - CF?: 6J668-000 - a'NPJ I 0t.6t:.338/«)01{7
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Senltor Assessor, solieilâmos de V. Senhori4 Informações sobre po.ssibilidade .iurídica do se
eÍ'etivar adesão à ala d§ registro dc pÍcço por outÍos órgãos ou enlidadàs, instifulo denominado de*(l AR()NA" paÍa oootl st a ptcsontô despcsa para coNTRÀTAÇÃo DE EIvIPREÍ;A EttptscIAl,IZADA
lÍ:1tj9!.1!rt{o DE ESrAÇÃo coMpi)srA DE SOFTWARE E EQLIPA]\&NTOS P.ARA GESrÃoELETR()NICA DE rx)cur\4liNl'os, poR DEIVIANDA, coM FoRNL,crvIEN.ro DE úÃób;i;Àil;i\<IT]AI,IFICAI)A Pr\R,A OIT.],RA('IONALIZAÇÃO DOS E,QLIII'AIVIEN'I'OS, ViSANdO AtCNdCr AS
NECESSIDADES DA SEt-RFITAIIIA MLTNICIPAL DE ADNflNISTR.AÇÃ() clo munir;ípio cle Sucupira
do Riachão - Ma.

Ao Senhor
N,[iguel i\rcanjo Silva Costa .lúrüor
Assessor .lurídico
Nesta,

Sucupira do Riachão - ll{a 2.3 dc agosro dc 2022.

/)

Scm mais para o momonto, rciteramos l,olos de alta estima e consideração.

AlenciosameÍlte.

Walterlins Rodligues de
PreÍeito Il{ruri cipal

Rlla Sno José No í 0l t:. 8r0001-6?
Furcrf&x: (99 ) _155-t- l)98/t019

E- mBil. prcÍcil urasucüpiradoriáclao@lgmail.co m
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PARECERJURIDICO

PROCE SSO: 041 9.409 n022

ASSUNTO: CONSI.JLTA _ QUESTIONAMENTO QUANTO À POSSMIIPEDE ruRÍDICA DE SE
EFETTVAR ADESÃO A ATA DE REGTSTRO DE PREÇO pOR OUTROS ÓnCÃOS OU
ENTIDADES, INSTITUTO DENOMINADO DE'CARONA"

ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA. MA
MODALTDADE: ADESÃO PREGÃO ELETRôNrCO N.0U/2021, ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS N"
w4ngil.

A PROCURADORIA JURbTCA DO MIJNICÍPTO PS SUCT]PIRA DO NIA.
CHÃO - MARANIIÃO, por seu Órgâto de Execução, instada a se manifestar nos autos supra epigrafado,
vem, respeitosamente, a V. S.n. emitir o presente PARECER na forma como abaixo segue.

\/- TÍata-se de consulta solicir-,|, a esta Procuradoria Juridica acerca da Possibilidade Jurí-
dica para efetivação de adesão à Ata de Registro de Preço por outros Orgãos ou Entidades, instituto de-
nominado .CARONA" pera ocoÍÍeÍ a presente despesa para confatação de Empresa Especializada na
Locaçâo de Estação Composta de Software e Equipamentos para Gestão Eletrônica de Documentos, por
Demanda, com Fomecimento de Mão de Obra QualiÍicada para Operacionalizasâo dos Equipamentos,
visando a atender as necessidades das Secretarias Municipais do Municipio de Sucupira do Nachão -
MA, tudo isso em conformidade com o aÍt. 38, inc. VI, da Lei 8.666/93.

No presente câ:n, os autos nilo vieram acompânhados de parecer da Assessoria Juridica
do ente consulente. Entretanto, óbice não há para a prolação do parecer desta Assessori4 que adiante se

segue, face à grande relevância da materia em voga para toda a administração pública.

No merito, t€Ín-se a indiscutível polêmica provocada pela possibilidade de adesão à ata
de rcgistro de preço, costumeiramente denominada de 'tarona", que, em razáo das poucas diretrizes
existentes sobre tal matéria, demonstradas, inclusive, na dúvida suscitada pela IDARON, afigura-se de
cabal relevância explorar a presente temátics, ao menos, no tocante à competência legislativ4 amparo
'egal, obediência aos princípios constitucionais, permissões, limiações e goibições.

1) DOCONCEITO

Imperioso enredar que a Administração, diante da necessidade de aquisição remunerada
de bens, serviços e obrasl, deverá, sempre que possível, promoveÍ o pÍocessamento atraves & sistema de
registro de preços.

O Sistena de Registro de Preços é um procedimento especial que se efetiva por meio
de uma concorrência ou pregão, buscando selecionar a proposta mais vantajosa, com observância dos
princípios gerais da Constituiçeo Federal e específicos da licitação, pam eventuâl e futuna contratação
pe la Adm inistração.

1o Superior Tribunal de Justj-Ça, no julgamento do Rêcurso ordinárj.o em Ms nô
L5-647, publicado no D,f de L4.04.2003, exarou o entendimento de que "o regime de
licitaÇões por reqistro de preÇos foi aII.p)-iado peTos Decretos Regu-lamentado-res
3,931/2001 e 4.342/2002. sêndo êxt€nr íra não só a co0ípras, ,,as t sêtaíços e

Rua olo José, N" 479, Centro - CEP: 65668400 - CNPJ| 01.612.33t/000167
FoÀr/frrij (9r) 3553- IOr8/lO19

E-mail : preícituruucupindoriecheo(@gmril,com

)

obÍas". (qrj.fos nossos )
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Nesse interim, insurge a possibilidade q_ 
"d"tã" 

à aludida Ata por outros órgãos ouentidades da Administração que úo particip"ra, do procedimento licitatório.

Nos ensinamentos do jurisa Joel de Menezes Niebuhf a adesão à ata de registro depreços' apelidada & carona,,é o p,roceàimento por meio do qual um órgâ";;id"de que não tenhaparticipado da licitação que deu oiigem à ata de'registro de preço adere a ela e vale-se dela com se suafosse, scndo-lhe facultado contraa*rr o, po.."oó do quantitativo nel" ;"d;údr. 
"

2) DA COMPETÊNCIA LEcI§r.aTrvA n pnrvrsÃot Bcal
A Constituição Federal dispõe sobre a.competência privativa da União para legislarrcbre normas gerais de licitação e contraro.'como é cediço, à sirúÃia" lüãi.,ioL pr.co, rem s€u:;ündamento legal nas prescrições do artigo I5 da Lei no g.666/1993.

Nos termos do § 3'. $11 artigo, tal sistema deveria ser regulamcntado por Decreto, aÍim de que fossem atendidas as peculiaridades iegionaÀ rm aeconência a"r"* *si 
"uriu-se 

discussão
se o referido Sistema de Registro de preços seria Ãto_aplicável3.

O doutrinador Marçal Justen Filhoa, entre outros, defende que o dispositivo legal é au-toaplicável, tendo em vista que a disciplina dele constante e súciente paraãlÃtiúa" do sistema deRegistro de Preço, conforme segue:

' ("') Nio hó necessidede de vciculação de outrâs regrrs complemcntrrca. A qurse totrtidrde drsmluçõcs oclc cotrtidos pode rcr erplícitr ou impticiriocna &;à;;;;ü;r ítr rri tr" E 666.Ali:[s' inúmeras inovrçõcs trrzidrr na rcgulementrçio se clrictarizrm como ilcgri!, cir que ultra-prssrm 03 liDitcs prevfuaos l.girlraivrmetrtê (-)
N'[ Ú' ditr qrc a I*i ddir i roccrrldrdc dG ]rldl,Daeüçre! Eo prirrciro hgrÍ, r.o é vord.d.que r Lel tcnht condlcionado a rpticaçlo do siste-mr i prévil r.grií;;;;;-por dccrcro. Âtude
se à reguhmcntrçío' no § 3', para fins dc adequaçâo às p""rlã"io"oãi[io'nris. Depois, rindlquc i Li tivtttc Grplicitrmcntc pr.ryirto e .cgulemenreçio 

"oro 
coooúo'0" rur rplaciçlo, in-cumbirie ro,inttrprctc vcríficar e posribilidadã de apli"ilo oi".t ooi-oiúJiiivor tcgrir. Eevcn-!/ do csst posribilidrdc, rupcÍr_lc o tcrto fqisletivo c rpli..-* 

" 
f"i.; --- ---.--.'

O egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Ordiniário em MS no15.647, publicado no DJ de 14.04.2003, acolheu esse entándimeito, a saber,

ADMINISTRÂTIVO - LICTTAÇÃO - STSTEMA DE REGISTRO Df, PRDÇO: ARTIGO 15,I,EI 
'.ó66D3 

- LIMITAÇÔES
1: o '"rtT-* liciüçõc. por rcricaro dc proçeo Íei rnpli.do p.loo DccÍtdos Rc$d.D.it derc'3.931D00I c 434ZDWZ, wilo ertc.nsivo nio só i 

"orpoí ri.-r?*k; ;;;".
2' Embora lutorplicávcl' o ,rü 15 da Li s.óó6Di pú" .or."" ri.it"çaÀ-pi, 

".grtr,,"r,ro 
o-trdud ou municipal, coDo pÍ€visto tro s 3..

3' socicdadc-dc cconomir nirtr qic, nr rurôncir dc trormr pnóprir, rubnctcrc.oa li iacsnrniciprb, rc rto contrrrirrcn r&r j ki dG Ucit çõc..

?-Registro de preÇôs: aspectós prát1co6 ê jurrdicos / Edqar Gurmarãês,Niebuhri prefácio Diógenes casparini. Belo Horizonte: Fórun, 2008.3Tribuna1 de Contas dô Distrito Federa1. Cônsulta: procêsso n. 35.501/afn Conentários à 1êi de licitaÇÕes e contratos adminis trat ivos . 9ÀDialética, 2002. pg. rS3.

Em objetiva sintese, trata-se de um procedimento especial, porque efetiva todas asgarantias de uma licitaçâo, porán, embora o liciarte esteja vinculado ao pÍêço que ofertou an sua
multo

proposta, a Administra$o não está obrigada a adquirir produto ou serviço mnsignado na Atr deRegistro de PrGço3.
o

,foe1 de Menêzes

2005 .
ed. Sâo Paul"o;

Ruâ Sào .Iosé, N' 479, Centso - CEp: 65668-000 - CNPJ: O I .6 I 2.3ISOOO 167
F!,,tÉts,Êl 19r) 3 S 53. I Ogat rc g

E-mail : preídturrsucupindoriecheo@gmeil.com
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Municí1fu dc §lo Pmlo, que rf.rtor r incidência do re

lndubitavelmente nâo devet':á o intérprete se alet exclusivamente a uma única norm4
mas. sim sistematizar o conjunto de normas qr" co-fu o ordenamento jrria"o, u n, de conquistar amelhor interpretação.

Nessa oportunidade, passaremos a dcmonstrar os diferentes entendimentos.

3) DA DTVERGÊwCIA

a) Primeira linha de entendimerto - Ilegalidade

4 Lcgelirtedc do
Sistro de preço prr.

Ihcrcto l7.9laD3, do
r crecuÉo de obrss,

5. Rccurro ordinário improvklo

Ainda que seja auto-aplicáver, não há impedimento, como visto acima, para qrrc cadaente promova a regulamentação. Assim, no âmbito da unià vigora o Decrao i; l.aàuzotz (o quar r+vogou o§ Decretos anteriores), com as alteraçôcs do Decreto n gl4gglzo r s, qú aspú sobre o regime dosistema de Regisrro de preços previsto no úgo l5 da Lei n" t.66í,n993.8;1;á;...-ona,,, revela:
uÀÍL 2L llcrdc, qÜc dcn'ürncatc jurtillcrdr r lr!üg.trr, r rtr dc Êgiraro dc prcçoq dürrtrtc 

'urvigôncir, podeú.scr.utitizade por quatquer órgío.ou ellriim. J" 
"0.íiirlfro púbtice fcdcret qucnío tenhs prÍticipado do ceÍame licitriório, riediantc a.rcr.i, ao-à-"gi" gliJoci"oor.

§ lo or órgiooe ortidrdcr quc uío-peíiciprrm do rtabro dc prçoc,-luioai o33.;.r.- fezcr usod. !t! de r.sLtro de prcçor, dcverio consült 
" 

o o"gí;t;raã;;;;;;;;" nrnircst ç!o sobrêr pessibilidrde dc edccío.
§ l%A A ãuif.rtrçlo oo caro Sucacbaor d. qoc tltr ô s l' Íta coedicbrrde t ndhrflo dc6tudo' pclo§ ó.r8loc e pctas cntidrdcr quc nlo pritciperem ol rcgttro oipúo., qr. dcmorutÍe oganho de eficiêncie, a viabilidadc c i economicideãe psra , 

"ilil;;,,'ó púbtica Íedcrrt d,utilizeçIo + 1f t rcEiltro d. prcçor, conÍormc c"tebciedao co rto oo ürctrrio dc Gcrtío dov Minirlério do planejamento, Dcrinvolvimcnao c Gestlo.
l.-B O Értud{ dG qtre tmtr o §- 1.-A, após apruvaçlo pclo órglo gcrmciador, sÊrá divulErdo noPorrd dc Conprrr do Govcrto-fcdcreL '
§ 2' Crbcrl lo forncccdor bcncficiário dr rtr d. Ícgfutro dc prcços obrcrv.drs g condiçõcs nclrcstaberetidas' optrr perr rceitrção ou não do fornõimento d'*r;r;rt;;; ;;oío, dcsdc quc níoprcjudiquc rt obrigiçõa, prcrcn&r c futnru dGcorrcntcr Or etr, 

"oonitrr com o ór..íogercnciador e órgnos pirticlprtrtcr.
§ rr Ar rquiri6cr oü.r cof,tntrçõc. rdicionek dc-quc trrt crtc rrtip nro podcrto crccdcr, por
órsao orr cütihdc, a cirqucntr por ocrto do! qrrntit livc o- lt-r ri iarál.ro .roro".roni, 

"rcgistr.dor nr rt! dc rc8futro dc prcços para õ órgío g"""n"irar 
" 
pi"i* i-rglos perticiprntes.,(...)

Percebe-se quc são Decretos distintos (modelo federal e estadul) cujo teor apresenta re-
levantê simetria, principalmente no que tange a possibiiidade de adesão tÃt"ã nãg1rm de preço por
9utro órgão ou entidade não porticipante (carona). Tendo, inclusive, o atual Dr"*t";;t"d*l no 3ó.1g4l
2020 em seu art . z7 , § 4o, apresentado os m"..o. limites e condições dispostos nos paragrafos existentesno art. 22 do Decreto Federal.

No caso em tela, portanto, como pode-se observar, com a ausência de Decreto Munici-\pl anexo aos presentes Autos Administralivo, o Municipio Gerenciado. utiliã-r" pu*-t 
"t" 

os Decretos
Estadual e Federat, diante de sua omissllo legislativa, o qL *rn isso, diame da coriqÃira omisoo e dis-creÉncia normativa, instaurou-se o caos naioutrina e jurisprudênciá, 

"rgrn 
a".*giliiir.13. dificulda-

des práticas dos órgãos no momenúo da aplicação adeq,"lda àos comandos normativls.

Rua Sxlo José, N' 479, Ctnr.o - CEp: 65668400 - CNPJ: OL6t2.3lE/0OOl{7
F!,.ÉfiD'c <92) 3 s s 3 - rc9At rc, 9
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Nesse mesmo sentido sâo as lições de Joel de Menezes Niebuhf ao mencionar que o
instrumento em si, preceituado no artigo 8o e seus panígrafos do Decreto Federal no 3.g3ll}l, atualmente
revogado pelo Decreto a" 7.89212013, devidamente anralizado pelo Decreto n'9.488/201E, avilta de mo-
do desinibido e flagrante vários princípios do direito âdministrativo, por efeito do que é antijurídico, de
modo claro, inconstitucional e ilegal.

Pode-se afirmar que a adesão à ata de registro de preços, na mais tênue hipótese, impõe
. lgravos veementes aos princÍpios da legalidade, isonomia, vinculaçâo ao edital, moralidade administrati-
-va, impessoalidade e economicidade.

O Tnbunal de Contas dc Santa Catarim recoúeceu a ilegalidade da adesão à ata dc re-
gistro de preços, consoante o Prejulgado n 1.895:

Parte da doufina e da jurisprudência entende que o instituto do "carona" é ile8al. O no-
bÍe jurista MaÍçal Justen Filhos Í§sev€ra que:

"A preticr dr .cmnt'é irvllüe. Frurtrr o prindpb dt obrlrtortcdedo de llcltrçlo, conÍIgurrudo
dispcnsr de licitrçlo tcm pr€virio lcgisletive.
O TCU nlo proibiu formrlm€nte a práticr dr .caronr' - até scria duvidosr a sue competêncir porrrdot.r umr vcdrçlo com dcitor gcrlb c rbrtreto& viucuhnte pm todt r Admhiúr4lo Públice.
]Vlas drí
ai1!q parr oe órgios rdm inistrrtiyos"' (Grifoc norso*)

úPor rc comidcrrr que o rirtcme dc .cerone'
, inrütuido no art tr do Dccrúo Fcdcrd n. 3.931f20O1,

fcrc o princípio de legdidede, nío dcvcm oc jurisdicionedos dêste Tribunrl utilizar es etrr de rcgis-
tro dc prcços dc órgãor on cntidadcr de crfcra municipal, astrdrd ou fcdcrrl plri coítntrÍ com

r utüirrçto dc ,ürr rtat por ortlq ôEIo. 0 rrtiddcr dc qu.lqrcr GúfêIiI'l pcrnitir

Assim, nessa linha de raciocinio, a adesão à ata de regístro de preço niüo podeni se efetí-
vax poÍ afrontar às normas de natureza cogente.

ra, erccturdr r situ.çlo contcmpl.dr Ír L€i n. l0.l9ll!001.-

b) Scgundr linhe de ateEdincnto -

*Numr int rprÊtrçlo sistemític{, contudq como Adminirtrrçío é órglo dr AdninistnÉo PúHicr,
paÍcc. posaíyd r .trtc!'lo rlée d. Grfcn d. gov!úno. Asiu, ua órylo rulicipl podcr{ rtçdi-
dor or demeir rcquirilos, scrvir-rc dc Atr dc Rcgirtro dc Prcçor fcdcral ou vicevcrse.' (GrlÍor nos-
sos)

Da mesma maneira, o Tribunal de Contas do Distrito Federal manifestou-se para Íeco-
nhecer validade à adesão à aa de registro de preços, conforme rcsposta à consulta formulada noi arÍos do
Processo n" 35.501/2ffi5. Também, o Tribunal de Conas do Estado do lúato Crosso reconh€ceu legitimi-
dade à adesÍío no Acórdão no 475/2007, desde que limitado ao quantit ivo de 25o/o em relação ao prwisto
na ata original.

5RêvÍsta O Pregoeiró, Àno III - j\ntlo/Z1j't, p. 12 e13.6Registro de preÇos: aspectos práticos e jurídicos / Edgar Guimarâes. Joer de Mênezes
NiebuhÜ prefácio Diógenes casparini. Bê1o Horizonte: Fórum, 200g. p 111.?Carona em sistema dê registro de preÇosl uma opÇão i-nteligentá para red.uÇão de
custos e controrê - Jorge urisses Jacoby Eêrnandes. Disponlvef em:
http: //www. j acoby. pro. br.
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Por outro lado, luí os que defendem a regularidade do procedimento denominado de
"carona". o professor Jorge ulisses Jacoby FernandesT ao manifestar súre o tema discorre:
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O entendimento do TCU nilo é diferentg pot§, ao pÍolataÍ o Acórdiio no 1.48712007, de-fendeu a possibilidade, ponln determmou a adoção de prov idências no sentido de estabelecer limites paÍaa adesão a registros de poços realizados poÍ outos órgãos e elúidades, visando pÍeservar os pincipios dacompetição, da igualdade de condições entre licitantes e da busca da maior vantagem para a Administra-
ção Pública.

Nesse enredo, é perceptível a preocupação daqueres que aduzem a regaridade, conside-
lanjo que 

-1a9 Suitos os problemãs pníticos decorrent , áo ,ro indiscriminado do instituto denominadode "carona" (adesões ilim itadas).

Baseando-se no princÍpio da razoabili,lage, Íesta a estâ Assessoria trilhar pelo recoúe-cimento 
Ías 

possíveís vantagens dâta'àdesão", úrerr, n.ára" ã, ri.rt"rã"r.àroço"s a serem obser_
'adas pelos jurisdicionados a fim de.evitar pI.Éiror ú cofrcs públicos, bem como atender aos demais:4rincípíos norteadores do regime juridico admiiistrativo.

Vale lembrar que essa é a linha dc entsndimento que nos filiamos.

4) A «CARONA' CONDICIONADA E LIMITADA

o orecedentg dg corte suprema de contas, consubstanciado nos diversos Acórdãos, foinosentidodeqrrg"ttisosodoDecretono3g3tl2oot,atualrnenterevggadop"lã-or"à* 
7.ggzl2ol3,devidamente atualizado pelo Dec.reto n" 9.488/2018, possibititou q* ó"gã"r:;; p"ii"ip"rt", da Ata deRegistro de Preços possam ltilizar-se desta para atender ,ú, pro-p.i* ,"ãrrãuo"r, desde queobedecidas às restriçôcs estabelecidas no referido anigo.

A ausência de disposição legal especifica enseja uma vel banalização do preceitotraz ido por um decreto fedeÍal
possi

dccretos estaduais, ora idêrticoa, ora assemelhados.
do Sistema de Registro de Prcço, que fora reiterado por

Nesse deslinde, reitera-se o entendimento já extemado, ou sej4

necessidades, porem FS AdministÍação deverá observar todos os requisitos legais, suficientes pararesguardar os desideratos do instituto em apreço, senão vej&nos;

i.-<f Condiçõcs:

(2t que o edital de licitação contemple o total seÍal do quantitativo passivel dc conrata-
ção entÍe o liciante vencedor e o órgão participante (carona), que deve ser, atualmente, ate o máximo de50Vo, caso não haja no Orgão Gerenciador Decreto manifes-tando o limite anterior previsto no Decreto no 7.8942013, a fim de permitir a economia de escala e ao

Rua São José. N.4?9, CentÍo - CEpi 6566E{00 - CMJ: O 1.6 t2.338/00016?
FoiÉ/Íi§: (9t) 3.i.55. lOrA/tOt,

A exigência constitucional da Licitação, disposta no aÍt. 37, inciso )ofl, da Magra Car-ta, é norteada pelos princípios. da competição, da igualdade de condições 
"rí" o, il.iturt"s, da busca damaior vantagem pana a Adminishação lliUiica, entã ouhos.

Defronte à sistematização normaüva, a adesão à ata de registro de preço só teá validadejurÍdica se aendidas às candiçôes impostas, sob pá de adentrar * pÍ"* a. i'õrtitoi*"ria"a".
Emergern-se, assim, os seguintes preceitos:

(1) que o edital de licitação contemple a possibilidade do'tarona,', dizendo, se possível,
o número de adesões a serem recepcionadas pelo gerárrciaior;
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mesmo tempo preservaf, os pios da liciração como os da competíção, Iivreprincí
da maior vantagern para a Administração publica;

(3) deveÉ ser prwiamente mediante avaliação e exposi$o em processopróprio intemo, a viabilidade econômica, finânceira e operacional da adesão à ata de registro de preçoIaborada poÍ outro órgão, inclusive por meio de cotação de preços (formalismo processual);

concorrência e da busca

e

(4) interesse do carona em usÍu a Ata de Registro de preços em ruzão dos preços econdições do Sistema de Registro serem comprovadarrente vantajosos;
(5) prévia consulta e anr'ência do órgâo gerenciador da Ata de Registro dc preços, que,uma vez aceito' deverá indicar os possíveis fomeõdores e respectivos pÍeços a serem praticados,obedecida a ordem de classíficação;

(6) aceitação do forneccdor beneficirírio da contratação pretendida, condicionada àausência de prejüzos aos compromissos assumidos * eà ae n"gst oE'p"ç",l*g,r*irl;
(7) deverão ser mantidas as mesmas condições existentes na Ata de Registro de preço;

\/ Por fim, destaca-se que o Tribunal de contas da Uniilo, em recente decisão (Acórdito n.o276412010'Plenád.ot), decidiu expedir daerminação corretiva ú* úr*r;rt 
"ãi0". 

por meio de
*fu. u 

1ts§. de r-egistro e pt"çot, ÍessaltsÍrdo que não qleryirde da caÍacterização do objeto a rcradquirido, das justificativas contendo o diagróstico da r..esioaa" au uqri.iça" 
"-o"lã.quação 

do objetoaos interesses da Administração, da pesquisa de preço com vistas u'u..ifi.ar a compatibilidade dosvalores dos referidos bem com os preços de *"r"ado e do cumprimento ao limite imposto pelo aÍt. go, 
§3", do Decrêto n.'3931/2C01, aruatmente rwogado pelo Decreto n" 7.g92l20l3 devidamente atualizadopelo Decneto n'9.488ii2018, segundo o quar e 

-proiüaa 
a compna de quarÍidade superior à rcgistrada naat,..

b) Limites cubjetivos:

outro embâte consiste na existência ou não de objeção à participação de órgãos deoutras_esferas de govemo, ou seja, sc a utirização da mesma Ara (carorii fica;'rc#ããpr,opria esrcra aaunidade administrativa que rearizou o registro e, assim, limitada ao *io á" ut*çao a".á '

_-tulolo,
'carona'

O mestre e doutor Toshio Mukaie, comentando o Decreto 5l .809/07 do Estado de SãoasseveÍa que a poasibilidade de órgãm e entidades da estadual poder pegar
Gml licitações de Registro de Preços efetuadas por qualquer ou entidadc peÍtenoente àUnião, municipios, DistÍito Federal e

órgão
outros estados, Íepresenta a demolição da federação.

Em sentido contnírio, Jorge Ulisses Jacobyrr interpreta que um órgão rnunicipal podená,
atendidos os requisitos, servir-se de Ata de Registro de preçôs federar ou ui".-u".,u-- 

- --'

Desta maneira, é peÍtinente tecer algunus considerações sobre os limitcs subjaivos.

"rC-026. 542/2006-7, rel, Min-Su.bst. Marcos Bemquerer Cost a, 73. 1 O. 2010.
"Rêvista "O pregoeiro,,, ano IV - janeiro/2oog.
10 Àrt. 7o - Eica facultad.a a utilização, pêLos órgâos munj-cipais, dos registros depreÇos do coverno Fedêral ê do Governo do istado dê São pauIo, obedecidas as condi_Ções estabelecidas nas respectivas legislaçÕes.
trcarona em sistema de registro de preÇos: uma opÇão intê1igênte para reduÇãocustos e contro.Ie. Jorge uris"ã" ,:acoby 

' 
rernandei . íÇonrverhttp: //wvrw. j acoby. pro. br.

Ruo Sâo José, N" 479, C€nro - CEp: 65668400 - CNPJ: 0 t.612.33t/00O 1{7
Fonú/íirl- (99) 3Sj3. I O98llO I 9

E-mail :preídtur.sucupindoriacheoç@gmeil.com

de
em:



',. . fÍ ..

'l'l-
lstrondo POrO O pOvO

O caput & artigo 22o do Decreto no 7 , ao estabelecer o pÍincípio de adesão à.892t2013
Ata de Registro de Preços poÍ órgão ou entidadê alienígen4 a segunte
ulilizada qnr quolquer órgão ot enlidde da

emprega expressão:" podeÍá §er
qae não íenlw participdo do certomelicitatório".

Note-se que tal disposiüvo legal aplica o vociibulo
6o, inciso XII, da Lei no 8.666fi993, óonceitua dã seguinte maneira:

, ArL @ poru osfins date Leí coasiboy:
(..)

, s€ndo que o art.

Xtr- Administnçlo - órgio, entidrdc ou unidade rdDinistrrtivr pcla qual r AdminiltEçío pú-
blica opore e atur concrettmcnt€.

Para Hely Lopes Meirellesr2, a Administração Pública deve ser conceituadâ, adotando-
se os §€guntes critérios: o formal, que define d
para consecução dos objetivos do Governo; o material,

como um conjunto de órgãos institúdos

necessá!'iÍrs paÍa os servlços
que estabelece um conjunto de funções

públicos; e o operacional, que a define como o desempenho peÍene esistemático, legal e técnico dos serviços proprios do Estado ou por ele assumidos em beneficio dar-<oletividade.

Na preleção de Jose dos Santos Carvallro Filhor3 para entender a Admini stração Públicaé necessário se valer de dois enfoques: o sentido objetivo, segundo o qual a Administração consiste naprópria atividade administrativa exercida pelo Estado, seus órgãos e agentes, caracterizando, enfim, apor
função administrativa; o sentido sújetivo, que a define como um conjunto de órgãos de qtre se vale oEstado para atingir os Íins desejados.

Já em relação ao crltério material ou objetivo, administração pública dever ser

- Em §ínte§e, a Ádministração Pública @e ser conceituada sob o enfoque de doiscritérios: o formal e o material._No critério formal, orgânico ou subjetivo vislumbra a Administração
Pública como o conjunto de órgãos, a estrutura estatal, qie alguns autoÉs até admitem como sinônimo deEstado. Nesse sentido, consoante 

.convenção doutriúria, a expressão Administração pública deve sergrafada com as primeiras letras maiúsculas.

a
entendida como a atividade administrativa exercida pelo Estado ou, ainda, função administrativa. Nessaaplica$o, a expressão pública deve ser grafada com todas as letras mínúsculas, seguindo a

. _ rnvenção doutri*íriala.

Diante disso, percebe-s€ que a expressão'âdministração", úilizada no Decreto
coaduna ao conceito sob o aspecto subjeüvo, na qual estende a todos os demais entes

federativos a possibilidade de adesõo à Ata de Registro de Preços, seja na esfera federal, estadrml ou
municipalrr.

Ressalva-se, por fim, que nocivo seria à Administração Pública, caso uma entidade não
adstrita aos instrumentos jurídicos de direito público, nilo pertencente à Administração públ ica, tivesse
seus atos e/ou contratos como parâmetros para a utilização por outros órgãos (estes pertencentes à
Adm ini strâção Públ ica), pois os atos privados, diferente dos praticados pelo Poder Pirblico, não gozam de
presunção de legalidade, legitimidade e/ou veracidade.

rzDireito Àdministrativo Brasireiro, 2gr ed., são pauroi Editora Marheiros, zoo3, p.38.
r3Manual de Direito Administrativo, 2r^ ed.., Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2009, p.10.
r 4MÀRINELÀ, Fernanda. Direito Administrativo. 4. ed. Niterói: Impetus, 2010.rsTribunaJ" de contas do Distrito Eederal, consulta: processo n" 35,501/2005,

Rua Í,ão José, N" 479, CenEo - CEp: 6566E-OOO - CNPJ: Ot.6 t2.338/0mti?
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c) Limites em raáo do objeto:

Nesse aspecto, válido apresentar o 91t9nliqento do Superior Tribunat de Jutiçaesboçado no julgamento do Recurso ordinário em MS n ti.ó47 no ;*d;;&;" 
-rcgine 

de ticiraçõespor registro de preços foi amdif pf-ol_?egÍet9l Regulamentadorer s.ôíi0õr-" 4.34212002, a.*r-mente revogados pelo Decreto n' 7.89212o13, devidameite úualizadopelo Decreto n;9.488/201g, sendoextenrivo aÍo ú a compras, mrs I seniços e obras.

Já o Tribunal de contas d8 união, no Processo n" TC44.70g/2005-3 (Acordão66812005 - Pleúrio) recomendou em alguns casos qúe não houvesse carona pela natureza do objeto(Exemplo: plano de Educação (I!DE». Disse modo, àiante do caso concreto, a Administração deve-sepautar pela viabilidade de promover a adesão à ara de registro de p,reço, e; ;;;; ;; o seu objeto.

d) Linitec dos q uentitativos:

. Não se pode desprezar a idéia de que a ausência de limite para adesão às atas afronta osorincipios da competição e da igualdade, tornando indispensíveis alguns temperaÍnentos, a Íim de quer-<ejam preservados os principios maiores da Licitação por meio do in.tiíuto ou -óaroru;i

Seguxtdo o § 3'do ü1.22 b DecÍeto n" 1.$92tÀol3,dwidamerte atualizado peto De-creto n"9.488/2018, as aquisições ou contratações adicionaís não podeá" 
"..ãJ"i, 

pg_rfÉ"rojúdedr,
a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na A-ta de Registro á.-ilr"çor, definidos nomomento em que o órgão gerenciador consolida as informações relativas à ãstimativa ioáiuia*t e total deconsumo para os órgãos q,e se maniÊstam previamente pars participar do registro de preços.

Tal dispositivo desponta a necessidade de fixâção de limitcs dos gumitaüvos, pois, épreciso levar em consideração u ":*I9-Tiu de escala" qu" consist" na contrataçaolr um valor muitomais favorável para a Administração Pública caso a licitaçao antecipadamente estipie o total de contra-
tações (quanto maior a quantidade, menor o preço).

No âmbito da União, vale expor o Acórdão n" 148712007 - pleruirio em qrr o E. Tribu-
nal de Contas da União posicionou-se no sentiào de determínar ao rrrinisteto ào prane.iamento, orçamen-
to e Gestão que:

'1 - oriênt. os órglos e cntideda de Adminirtraçlo Fcdcrd prÍ! quc, quendo forcm dctcctrd13 fe-v lhel ne licitrçlo prrr ÍcÊiltro dc-prcço! qüc po$rn conpÍooácr r r.gülrr crcc[çro dor cotrtrrtosrüvhdoq rbcttnàm<c dc tutorizar rdcaôcl-i rcrpcctive rtt c,
2 - i.""t" ."t bef*f0", ",de orccos no Dccreto n'3.9312001, a"@ a rêgirtÍos dc prê.
çor rcdizldoc Por outros óliios e entidedcs, vicendo prcrcryrr ; útr"lptrr de cãmpetiçio, drigurldrde dc condiçõct êntrc ot licitlntes c dr bulca de meior ventrgãr priri eomintrrrçro nr-bliü' tctrdo cm- vbP qrc es rcgrrs rh.b pcraitrlr e indccjÍvct ;tu"dir;; edato itimirdr artrs co vkor' dBvirt[rdo rs fuJiLdca blscrdes por csse riitcnítkr,'trl cono I lipóúcsc ncn-cionrdr no Rdrtório c Voúo que fundrnontrn cstc Acórdlo., (GriÍo! Dotlor) 

--

Percebe-se que é notoria a problemática advinda com as adesões ilimitadas, pois se cada
entidâdé que solicite adesão à Ata utilizar toox dos quantitativos iniciamente *gri*d"r, terlamos apossibilidade de infindríveis contratações dos diversos entes públicos 

"o- o ,rroío fomepedor e no
mesmo proço originariamenE oferado sern consideração ao volume do contratol6.

Ióo rribunar de contas do Estado do Mâto Grosso, no Acórdão n" 475/2007, pxoibiu quea adesão à ata de registro de preÇos, no tota1, ultrapassasse o q,_r"rrtitrtiro de 25t,ou seja, é permitj.do adêrir à ata, nào importando o número de vezes, desde que ao

Rus Sao José, No 479, Cenro - CEp: 6566E-OOO - CNPJ: 0t.6 t2.33trc00t6?
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adlllintatrondo poro o povo rí

E evidente. que seria errônea qualquer interpretação nesse sentido, tomando-se necessá-rio. assim- identificar os limites aolicáveis medianteàrui,lise oà düi.çá" ..p".iáã 
:

O Decreto Estadual por sua vez, em seu art. 28, determina que"o instrumento convoca-tório deverá prever que o quantitatiio decorrente da.s adesaei não p"a""à i**air, na toralidade, aoquíntuplo do quantitativo de codo itemZole registrado, independentemlnte tlo númiro'tle órgãos não par-ticipanles que venham a aderir,'.

Dessa forma, o órgão Gerenciador ao especificar o quantitativo a ser licitado fica vincu-lado ao limite acima destacado em 
51rya9 à; modificações posteriorei, bem como, em relaçâo aos preços

ry li1irc previsto no § lo, do art. 65 da Lei das Lícitações, em conformidade oom o art. 24, do Decreto
Estadrul.

Diferentemente é o órgão ou entida& qrle venha a aderir àqucla Ata com os preços já
registrados. Nesse caso, em ÍazÃo de suposta omissao ae áecreto e;á;i;";-;;icilt, ent"nde-.e pos-sivel a aplicaçiío subsidirl'ria do decretó federal como boa medida a" integoúo aa-'rorrnu po, meio da

--.nalogia, a.fim de preencher a lacuna existente (an.4" fuLei de Introdr4io áo Codigo Civil), sendo nocaso em tela utilizado, subcidiariamente, em face da suposa ouue*i" noã"tira oo õ.geo Gerenciador,
os Decretos Estadtnl e Federal.

Todavia, ainda que valêssemos do Decreto Federal no 7.8g2l2}l3,e precíso revelar que
o aÍt' 22, § 3", apresenta uma redação que can«'x de interpretacão conforme a Constituiçáo F e,&ral.

Dante de normas plurissignificaüvas ou polissêmicas (que possuem mais de urna inter-pretação), deve-se preferir a exegese que miis se aproxime da constituiç,ü ., prtr"ri;; nâo seja contrária
?o lexto constitttcional, de onde surgem várias dimensões a serem consiâ".adas, iejá pera ãoutrina oujurisprudência, como a prevalência,da Constituição, a conservação de normas e a're;Éiçao de normas in-
constitucionais no todo ou em partelT.

Para que 
ry 

obtenfl 
Yna interpretação conforme a Con§ituição, o interprete podeftá de-clarar a inconstitucionalidade parcial do texto impugnado, no que se denomina interpretação conforme

c-om redução de texto, ou, ainda, conceder ou 
"*"lui. 

da norma impugnada determinada inierpretaçao, afim de compatibiliá-la com o texto constitucional. Essa hipótese é aíniÃi*a ,unpra"çao conforme
zm reduçiio do textots.

Do modo grrÊcstá o decre3o fedcral, nenhuma intêÍpÍetâção @á scr adoada no sen-
tido de permitir a adesão ILIMITÂDA à Ata de Regisúo de Preços, 

"iu 
p"* ai 

"iãiar-às 
principtos cons-

títucionais, principalmente o da licitação (art. 37, iriciso )O(I, a, U"gna barta;.

todo, co
e regist
i?LENZÀ,

2010. p
I8},ÍORÀI S,

ntando todas as adêsôes, não se ultrâpasse 25t
rado na ata original, sob o fundamento do s 1oPedro. Direito Constitucional Esquematj-zado.
96.

do valôr inicialmente Ii-citado
do art. 65 da Lei n" 9.666/93.

13r Ed. São paulo: Saraiva.
Alexandre. Direito Constituciôna1 .2I. Ed. Sáo paufo: At1as. 200?. p. 1
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Assim, tem-se que melhor exegese que comparibiliza o Decreto Federal com a Consti_tüção Federal é de que todas as aqüsiçõas ou contratações adicionais (carozns) oio poderio, aturlnen-
te, exceder a cinquents por cento do§ regishados na Ata de Regisfo de Preços, ou seja, épermitido aderir à ata, não impoÍtando o número de vezes,

clnquenta por cento) do valor inicialmente licitado e registrado na aÍa original, o
que não impede aos Alienantes e Gerenciadores quando ainda sob a égide da Lei n" 8.666/1993,

(
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veÍ§arem seus pÍocedim€ntos, em exisürdo previsão em Decretos Locais, uülizarem o I imite anterior de100% (cem por cento), tendo ern vlsta a aúonomia dos Ertes Federativos, isso quando os Orgfus Geren-ciadores possuam instnÍnentos normativos com tal pÍevisão.

e) Limites Temporais

Resumidamente, destaca-se que o limite temporal corresponde ao período de validade

3j:--: yrr1 " ry*ibili'rade oe aoesao estrr adstrita à validade da Át" d n"gorro de preço
onglnâna' que' contbrme art. 2l do Decreto Estadual no 36.18412020,não poderá ser superior a doze me-ses, a contar da publicação, incluídas eventuais prorrogaçôes.

Encen-adas
questionamentos da consulta.

as considerações sobre o instituto do .carona,, passaremos aos

5) Ix)S QUESTIONAMENTOS

-- . (a) 'É possível o entendimento dc que o Ilecreto Estrduel confrcnta o l)ecretoFederal, ê por sua vez o Ilecreúo Ittunicipel rmbos, L considertr o frimlpio aa llierrrquia desNorues onde prrr uE mesaro Eoe ió rcgur.Eento diverro em q." ; ú_o.núür re robrcpõe aoFederrl e Estadual' tro tocente to limite de óntratrçío, e, por conscq uência inibe sua utitizaçIo?,
Ressalta-se, aqui, a redaçâo do art. 15, § 3., da Lei g.6íf,/93 que dis@: .7t 

sistema treregistro de preço será regulamentado por decreto, atenditlas as pecutiiiiaaàei regionais (...),,.
Notadamente' o ente público (fueÍal, estadual ou municipal) por.ui u,it*oÁiu-l"giri"tiu" para atender
suas pecul iaridades.

Não há de se falar em hierarquia entre o Decreto Federat no 7.89212013 (atualizado pelo
Decreto no 9.444/2018) e o Decreto Estadual n' 36.1u/2020, bem corno oo pecreó-úunicipal, tendo emvista que cada um destes terá aplicabilidade no âmbito do eÍtÊ público corrcspondente, ou seja, q,ando o
interesse for da Aúninistração Fe&ral_(Ex união) aplica-se o dÊcrcto r.o.-i, i* *, Élação ao in6resse
da Administração Estadual aplica-se o Decreto Estaduar c da Municipal, 

"ú;À'r,rtr,; 
Municipal.

E certo que diante de alguma omissão legislativa torna-se possível a utilização de

-*l:'ll.l] d:^T!ryrn das normas jurídicas que consubstancià- no preenchimentó de lacunas por meio da-anato$a' dos costumes e dos princípios gerais do direito (art. 4" daLei de Introdução ao Código Civil).
O principio da hierarquia das normas não oferta ao Decreto Federal qualqqer status de

-superioridade, 
ate porque ao mencionartal princípio emerge-se o escalonamento normátivo'proposto poi

Hans Kelsen que realça o sistema harmfuico em que a Cónsütuição Federal assurne ã ápice normaüro,
seguidos dos atos infraconstitucionais que devem sci formados em-total consonância

Nesse enredo, caberá a aplicação do decreto estadual e municipal nos registros depreços em âmbito estadual e municipal, respectivamente, servindo o decreto fedà meramente como
ferramenta supletiva e complementardiant€ da cxistência de laounas ou obscurídade da norma estadual
e/ou municipal.

Todavi4 ainda que valês.semos de forma suplaiva do Decreto Federal no 7 -gg2t2}l3(atualizado pelo Decreto n' 9.488/2018), é preciso revelar que b afi. 22, §3o, apresenta uma redação que
caÍecÂ de interpretacão conforme a Constitvic o Federal.

Ruâ SAo Jo§é. No 479, Cenrro - CEp: 6566E-OOO _ CNpJ: 01.612.33t000167
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Conforme já mencionado no teor do Parecer, diante de normas plurissigniÍicativas óupolissêmicas (que possuem mais de uma interpreação| deve_se preferü a excgese que mais se aproximeda Constituição, e, poÍtatto, não seja conhiria ao texto constitucioml, de onde surgan várias dirnensões aserem consideradas, seja pela doutrína ou jurisprudênc ra, como a prevalência da constituição, a conserva-
ção de normas e a rejeição no todo ou em parte de normas inconstitucionaisle_

Para que se obtenha uma interpretação conforme a Constituição, o intérprete podení de-clarar a inconstitucionalidade parcial do. texto impugnado, no que se denomina interpretação coníormecom reduçíio de testo, oq ainda, conccdcr ou oriuii da norma'impugn.d" dd,m;á; inErpretação, afim de compatibilizir-la com o texto constitucional. Essa hipotese i aí"i*i*a^'|i,Ç",rça, conJbrmesem redução do texto2o.

. Do modo qT§q o decreto federal, neúuma inteÍpÍetação poderá ser addada no sen-tido de permitir a adesão ILIMITADA à Ata dc Registo o" pr"ço., 
"it 

p"* ai ,i"i*ã pri*i6* *nr_titucionais, principalmente o da licítação (art. :2, in-ciso XXt, au frfugou búi 
-- -

Assim, tem-se que.melhor exegesê que compatibiliza o Decreto Federal com a Consti--tiça" Federat é de que todas as áquisições ou.ãnúüiã., ad'icionais @;;;r;;;;;;oderão exceder acinquentr poÍ cento dor quantitativos registrados na Ata de Registro de prcços, ou seja é permitidoaderir à ara' não importando o n,imero. ae iezcs, desde oue ?o todo- contando ro&s as adesôes- não se
*H+ry(cem por.cento) do valor iri.irmffiginal, respeirandocom rsso' os regramentos locais quando aplicados ainda sob a égide dã Lei n" aaasiei, no que dispuseremem divergência.

(b) "É hglt ulÚr.p.ss.r oç lisitcs qmntitrtivos rcgfutrrdoc n At dc B.gbtm dePreços?,

Quânto a. este questionamento, faz-se necessário esclarecer que o órglo ticitante(gerenciador da Ata) poderá ultrapassar os limites quantitativo, r"girtruaor ú Ã-ta'frrém limitado a 25%do q,antitativo iniciaünene oreüito, confomre frrnLmenaçao exposta neste parecer.

Em outras palavras, o órgão gerenciador ao especiÍicar o quantitativo a ser licitado ficavinculado ao limite-de 25zo em y^tlio as r1oãificações posteriãreg .;rilil il;i;o expressa no aÍt.14 do Decreto Estadual n' 36. l g4l2020, combinado com o § lo do art. 65 da Lei n" g.66ó/g3.

Nâo tú de se..c9.$u|rür- estas modificagões de quantitativos com o institgto do carona,pois aqui se considera a possibilidade de alteÍaçito aa quantidàe inicialmente .rt"b"loidu pelo enteresponsável pelo certame, independentemente da existência ae o.gao partic,pa"" t*r-"1

- . --- 
(c) "É legal o uso 'ilinitado'das Atas de Registro de Preços, em virtude de inibir aconcorrência?"

. É ilegal o uso ilimitado das Atas de Registro de Preços, principalmente em relação àadesâo de outros órgãos ou entidades (carona), consideranio qr" há ; ;;l;iá; Jãr'pri."ipio, basilares da
l"]Ifl ::,r os principios 

.da compeüçao. da iguardade di condições 
"rt 

r ri.it ri". e da busca damaror vantâgem para a Administração pública.

teLENZÀ, Pedro.
2010. p 96,

Dirêj.to Constitucional Esquenatizado. 13. Ed. São paulo: Saraiva.
?ruo*Àrs, Àlexandre. Direito constitucional. 21' Ed. são paulo: Atras. 2007. p. 12.
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A Ata de Registro de Preços dwe ser utr']izada para adquirir os itens e as rcspectivasquantidades que foram inicialmente previstas no projeto básico ou t"rr" á. i"Er#;,;;, como no Edi-tal-e na.minuta da Ata (PRocESSo'ltctreroruci;, r"rotrud* 
"r -ooin""çt., pritlorcs limitadas ap% (vile e cinco por cenro), conforme o art. 65, §'i", aa Lei n" 8.666/93 *iruirájo 

""r" o art. 24, doDecreto Estadual n" 36.184/2020

Assim' úo é cabrvel a 'adesão' à Ata confeccionada pelo próprio órgão (..carona,,consigo mesmo), pois, uma vez rea.lizada a licitação, a fim de atender suas n".árri'auJ"r, não justifica amodificação dos quântitativos anterionnente estipuúos, considerando ú";;;p";;; inciso II do § 7o
9o { l: da Lei de Licitações exige que a definição ú unidades 

" 
q**tioudÃ u.er"nr uaqoi.ld". "-frrnção do consumo dwe ter sua es-timàtiva obtida mcdiante adequada técnica quantiativa de estimação(planejamento2 I).

(d)'É
itenr en proccssoc dive

Iegal reutilizrr a meema AtI de Registro de Preços para adquirir os Desmos
rsos deDtro do mecmo órgão administrativo?,

2) Em regra é possivel ultrapassar os limites guantitativos rcgistrados na Ata, porém deforma limitad4 pols o órgâo gererrciador ao especi ficar o quantitaüvo a ser licitado fica vinculado ao li-
em relaçâo às modificaçôes postsrioÍes, conforme o § lo do art. ó5 da Lei n t.66ól93 com-binado como o art. 24, do Decrao Esadual no 36. I 84/2020;

ê concretos, basêado

Ruâ Sâo José, Nô 4?9, Centro - CEp: 65668{00 - CNPJ: 0l6t2.338rc00152
FonÉ,fic*: lrr) tSSj-IOgA OD

E-rEail : pr.ft itunsucupirrdoriechroç@gmril.corn

Vale lembrar, ainda, que a validadc da lta dc Registro de preço origiúria nõo poderáYer superior a doze meres, conforme 
"rt. 

2l do Decreto Esta dua n; x.tu/2020.

6)CONCLUSÃO

Diante de todo o expo§to, considerando a possibilidade de adesão à ara de registro depreços (carona)' desde que atendidas às condições e aos limi'tes legais nos tr.ror àtrir-parcer, conclui-
se que:

I ) Não há 0e y alr 9y hienrqüa entre o Decreto FedeÍal. Estadual e Municipal tendoem vista que cada um destes tení aplicabilidade nó â',bito do ente público .o*.ponJ"ni";

. 3) E ilegal o uso ilimitado das Atas de Registro de Prcços, principalmente em relação à
-lesão de outros órsãos ou entidades (carona), considerandõ que hu""rá;;áú;à;ã;; pnncípios basila--res da licitação; -

4) Nâo é cabível a reutilização da mesma Ata de Registro de preços para adquirir osmesmos itens em pÍ@essos diversos dentro áo mesmo órgão administiativo, poi., .r" vez realizaü alicitação' a fim de atender às necessidades do órgão, naoiütiÍica 
".Jinàáãàál qLntiativos anteri-

orment€ estipulados, ressalvadas as modificaçõeJposerio-rcs limita.toq a 25y, õiff";;;rco por cento);

5) Só terá validadejurídica a adesão à Aa de Registro de Prços se atendidos os seguin-
tes:

- que o edital de licitação cont€mple a possibilidade do "carona", dizendo, se possível, onúmero de adesões a serem recepcionadas pelo gerànciaàor;

- que o edital de licitação contemple o total geral do quantitativo passivel de contratação
entre o licitante vencedor e o órgão participante (ô*onul, que, no caóo em Íela em face da previsão no

z'|O planejamento devê ter po.r base elementos reaisprocedinento anteriormente realizado pela ÀdministraÇão.
em

mila dc 25o/o



.d
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- deverá ser previamente demonstrado, mediante avariacrão e exposição em processopróprio intemo, a viabilidade.econômica, financeira e operacional da adesao a aa-ae iegistro de preçoelaborada por outro órgão, incrusive por meio de cotação ãe preços (formarismo processuar);
- interesse do carona em usar a Ata de Registro de pre.ços efi ÍazÁo dos preços econdíções do Sistema de Registro serem comprovadamente vantajosos;

'previa consurta e anrÉncia d9 órgôo gerenciador da Ata de Registro de preços, que,uma vez aceito, deverá indicar os possíveis fornóedores e respectivos pÍeços a serern praticados,obedecida a ordem de classificação;

. acelaçâo do fomecedor beneficiário da contratação p,retendida, condicionada àausência de prejuízos aos compromissos assumidos nn Àtu d. negist o d; i."io.-io.iglnariul;
' deverão ser mantidas as mesmas condições existentes na Ata de Registro de preço

origiruí,ria.

É como opino.

Decreto Municipal do Gerenciador , deve ser ate o mriximo de Iü)oÁ,
ro de adesões, a Íim de permitir a economia de escala e ao mesmo tsmpo prcservaÍ o§ princípios da licita-
ção como os da competiÉo, livre conconàrcia e da brsca da maior vantagon para a Administração Pú-blica;

Srrcupira do 24 de agosta&2022.

As§€ssor
oAB/I}ía t 2t-a

t,
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!trordo ,âro o povo \.," tÍ

Ao Seúor
Miguel Arcanjo Silva Costa Júnior
Assessor JurÍdico
Nesta,

Seúor Assessor,

Estamos errcaminhando a esta AssessoÍia Jurídica para anritise e paÍeceÍ, a Minuta de cont.ato do
processo no 419.409/2022 e seus anexos.

Sem mais para o momcnto, reiteramos votos de alta estima e consideração.

Sucupira do Riachão - MÂ, 24 de agosto de 2022.

Jose lva
Presidente CPL

Sno

Fonc/far: (99) 3553-1098/10 t9
0 .6
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MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO
MIITUTADO CONTRATO No rxxxi2tl22
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. xxxxxx/2022

VAIÍ)RDO CONTRÂTO R$

Cláurule I-DAS PARTES
L I - Obrigam-se pelo cumprimento do pÍ€sente instrumento contratual:
a) Como CONTRATANTE:

b) como CONTRATADA:
(Qualificação da empÍesa vencedora)

Clíurula II- OB,IETO:

2.1 - Constitui objeto do prcsente contra o a
LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO COMPOSTA

CONTRÂTAÇÂO DE EMPRESA ESPECTALIZADA NA
DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS PARA GESTÃO

ELETRÔMCA DE DOCT]MENTOS, POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE MÂO DE OBRA
QUALIFICADA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO OS
SUCUPIRA Do RIACHÃO - MA. Destinado a atender a necessidade da Secretaria Municipal de

por execução indiret4 em regime de empe,itada poÍ menor preço por item -
em confoÍmidr& oom o Termo de Referênci4 planilha quantitetiva/orçam€ntári4 que indçendente de

.-anscrição, ficam fazendo parte deste ínstrumento.

ITEM UNII' QTDE DESCRIÇÃO - NTT,EçÃO

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxrxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxrxxxxxxxxxxxxxrrxxxxrxxxxxxrxxxxxx-xxx

CIáUSUIA TII-DO§ PREÇO§ E DA DOTAÇÃOORÇAMENTihIA

3.'l . - Os preços a ügorarem no presente contrato sáio os ofertados pela contratada na planilha constante
de sua proposta;

3.2- Para fazer frente as despesas do conratq existerr rocursos reservadoc" oneÍando a
da despesa.

Fone/fa(: (99) 3553-l09ti/1019
147

dotação naturcza

:01
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4 l'l - Fica' todaüa' ressalvada a possibilidade de reüsão conrstual, pora a manutenção do equilibrio
econômico-Íinanceiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisiveís, ou preüsÍveis
porém de consequências incalculáveis, prejudiciais à execução do contrato, de efeitos extraoÍdiruáÍios
(álea econômica extraordinária e extracontratual).

Cláusula IV- REAJUSTE DOS PREÇOS

4.1 - Não haverá reajuste de proços.

lláusula V - IIO

5.1 - O prazo para início do Serviço será imediato, a coÍrtaÍ da data iniciel fixada pela Ordem de Serviços.

5.2 - O Er,.zp tOtAI PArA A CONTRATAÇÂO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE
ESTAÇÃO COMPOSTA DE SOFTWARE E EQI,JIPAMENTOS PARA OESTÃO ELETRÔúCA DE
DOCIJMENTOS, POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADAPARA OPERACTONALTZAç^O DOS EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS

DOMUMCÍPIODE SUCUPIRÁDA SECRETARIA MI.JNICIPAL DE FINANÇAS
DO RIACHÂO MA. Destimdo a atender as necessidade da sccretaria Municipal de
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx do Municipio de Sucupira do Riachão Ma, contado da forma acima
esabelecida, sení de xx meses a partir dâ sua assinatura e Ordem de Soviços.

Clíusula VI- DO PRAZO IX)CONTRATO

\{.1 - O presente contrato tení validade de xx meses a partir da sua assinatura, nos termos da Cláusula XII.
Devendo o serviço serem realizadas na sede do municio de sucupim do Riachão - Ma.

6.2 - No intercsse e determinação da contnataÍÍe e aoeitaçâo pela contatada, o cortÍato poderá ser
prorrogado nos exercicios financeiros subsequentes, até o limite de 60 meses com fiindamento no art. 57,
inciso II, da I*i 8.6666193, somente mediante Aditivo Contratual.

CIíUSUIT VII. CONDIÇÔf,S DE PAGAMENTO

7,1 ' O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a manifestação favoÉvel do SetoÍ
fiscalizante na Nota Fiscal apresentada, ficando asscgurado o prazo de 05 (cinco) dias para a emissão de
1al manifs5tação.

7'1.1- Para a aquisição de bens a NF deveni ser emitida em acordo com o estabelecido no protocolo
ICMS n" I de03/O2DOL1.

- CEP:RD, N.
Folc/fax (99) 3553-10981/1019
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7 .2 - Havendo erro na NF ou descumprimento das condiçôes pactuadas, a tramiação da NF será suspensa
paÍa qu€ a Contratada adote as providências necessárias a sua correção. passará a ser considerada, para
efêito dÊ pagamento, a ,tata do aceite da NF, reaprescntada nos mesmos tsÍtrlos do item 6. l.

7 3 - Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada rles responsabilidades contÍatuais.

7'4 - Havendo atraso no pagamento, sobre o valor devido incidirá coneção monetriria com base no IpCA-
IBGE bem como juros de mora a razÁo de 0,5% (cinco décimos por ccnto) ao mês, calculado ,pro rata
tempore" em relação do ahaso verificado, salvo aquele ocasionado pela situação prevista no item 7 .2.

Cláusule YIII - IrA FISCALIZAÇÃO

\-i. I - Não obstante o fato de a contaÍa<h ser a unica e exclusiva responsável pelo Scrviço destc cotrtÍatq
através de sua própna equipe ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa
responsúilidade da Contratada, exercerá a mais ampla e completa frscaliza{w dos Serviço/serviços em
execução.

8'2' As solicitaç{es, rcclamações, exig&rcias, observações e ocorÉncias relacionadas com a execução do
Serviço deverão ser registradas pela seus prepostos nos Livros de Ocorrências, produzindo esses Íegistros
os efeitos de direito.

Clórruh D( - DAS OBRIGAÇÕES

I-DaCONTRATADA

a) - executar o Serviço da presente licitaçfu de que trata o Anexo I, no local determinado e de acordo com
1- s prazos estabelecidos na proposta c de acordo com as condi@s do edital, contados a pertiÍ da data da

assinatura do presente instrumento;

b! observar para o serviço, seja ele de q,e tipo for, as normas adeq,adas relativas ao objeto.

c)" fomecer juntamenie com a execção do objeto toda a sua docurnentação fiscal;
d)" responsabilizar-se por todos os ônus relativos à execrqão do objao a si adjudicado, inclusive fretes e
seguros desde a origem aÉ seu local de destino;

e)- manter' durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condiçôes de habilitação € qualificaçâo exigidas na licitaçâo;

f)- aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supress &s até 2So/o (wnte e cinco por cento)
do valor inicial, atualizado, do contrato.

-CEP:4

Fondfax: (99) 3553-1098i/1019
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II -DACONTRATANTE

a)" comunicar imcdistameme à CONTRATADA as irregularidades manifestadas na execuÉo do
contrato;

b)- promover a execção no pram estipulado Anexo I do Edial do presente processo licitarório;

c!' fiscalizar a execuÉo do conhato, informando à CONTRÂTADA para fins de supervisâo; Cláusula X -
DAS SANÇÔES

dl assegurar ao pessoal da CONTRATANTE o liwe acesso às instalaçáes para a plena execução do
contrato;

jláusula X- DA§ SANÇôES

10. I - Quanto às outras multas, serão aplicadas conforme segucm:

l0.l.l ' Multa de 0,10olo sob're o valor do cootatq em relação ar» fsans fixados, por dia de atmso
injustificado para início do serviço;

10. 1.2 - Multa por descumprimento de cláusula confatual 0,25o/o da 
'wilor 

do confiato;

10.1.3 - Multa pelo úo stendimento das exigências formuladas pela Fiscahzação: 0,20o/o do valor do
contÍato;

10.1.4 - Multa poÍ dia de aÍÍaso na entrega dos objetos: 0,75olo sobre o valor rernanescente do contrato, aé
o máximo de vinte dias, a partir dos quais podeni ser considerada a inexecução parcial do contrato;

10. 1.5- Multa por inexecuçâo parcial do contrato: 57o do valor restante a ser executado do contrato;

10. I .6 - Mula por inexecuçâo total do coÍrtrato: l0% (dez inteiros por cento) do valor do connato;

10.1.7 ' As multas, ern sendo possivel, scrão descontadas diretaÍnente das ftturas de pagamento, após sua
imposição pela fi scalização.

l0.l.E - As sanções são enre si, conforme o caso. A aplicação de uma não exclui a das
outras.

10.1.9 - O prazo para pâgamento das multas ou oposição de defesa escrita será de 05 (cinco) dias úteis, a
contar da daa de recebimento da cobrança respectiva pela contratada ou do indeferimento da defesa. A
critério da Administração e em sendo possivel, o valor seÉ descontado da importância que a contÍatada

Bm Sáâ Jaé" No 479, C*L. - C:EP: Át66g.ooo - clwJi 0l.61r.3t9./o@ r -6,
Fooe/f«: (99) 3553-109t/10 19
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tenhâ a Íeceber. Não havendo pagamento pelâ empres4 o valoÍ seÍá inscrito como dívida aíva ou
executada s gamntia confiatual.

10.2 - Em decorrência do descumprimento do contnto deconente desta licitação, poderâo ainda ser
cominadas as seguintes sanções não pecuniririas:

10.2.1 - Advertência;

10.2'2 - Suspensão temponíria de participação em licitação e impedimento de contratar com
por prazo não superior a 5 (cinco) anos;

10.2.3 - Doclaração de idoneidade para licitar ou contatar com a Piúlica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitâção p€rante a

çnrrópria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contÍatado ressarcir a
pelos prejuizos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com basc no inciso

antenor

CtáusulaXI-ARESCISÃO

I l.l- Constituem motivo para rescisilo do contrato:

I I . l. I - O não cumpimento de cláusulas contatuais, especifrcações ou Fazos;

I1.1.2 - O cumprimento irÍegular de cláusulas contratuaig especificações ou pmzos;

I1.1.3 - O ataso injustiÍicado do serviço;

. 1.1.4. - A lentidão do serviço, Ievando a concluir pela impossibilidade de sua conclusão, no(s) prazo(s)

estipulado(s);

I I . 1.5 - A subcontrctaçâo total ou a subcontrataçâo parcial nâo autoÍizada do seu objeto, a associaçlo da

execuçâo do contralo com ouüEm, a cessão ou transferência, total ou parcial do contato;

ll.l.6 - O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e

fiscalizar a sua execuçlo, assim como as de seus superiores;

I l. 1.7 - A paralisação do serviço, sem justa causa e gévia comunicação à administraçito;

11.1.8 - O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada paÍa âcompênhâr e

Íiscalizar a sua execuçâo, assim como as de seus superiores;

I L 1.9. - A decÍetação de falência social ou de insolvência civil da pessoa fisica contratad4

Rlta SAo José, Nó 479. Crodro - CEP: 65668400 - CNPJ: 01.61233tm00157
Fme/f&'(: (99) 3553-1(»8/1019
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I l.l. l0 - A dissoluçito da sociedade;

I l. l. I I - A alteração soçial ou a modificaçilo da finslidsde ou da estrutura da cmpresa, que prcjúique a
execução do contrato;

I l. l. l2 - O cometímento reiterado de faltas na cxecução contrdual.

1l,l.l3 - Razões de interesse ptúlico, de alta relevância e amplo justificadas e
Determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordin«lo o contÍatante e
exaradas em processo administrativo a que se refeÍe o contrato.

I1.1.14 - Perd4 pela contatadao rlas condições de habilitação exigidas no Edital.

Cláusula XII - VALOR DO CONTRATO

l2.l - As partes contÍatantes dão ao pÍesente ContÍato o valor global de R$ xrxxxxxx
(xrxxrxxrrxuxrr), para todos os legais e jurídicos efeitos.

Cláurula XItr- DA FISCALIZAÇÃO

13.I Será designado pela Administração o Fiscal/Gestor do contrato que será responsável pelo
acompanhamento e frscalização da sua execr"lção, anotando em registro proprio as ocorrências
relacionadas com o §erviço/serviço do Objeto, d*erminando o qrr for necessário à regularização das
faltas ou defeitos observados.

I3.2 As decisõcs e providências que ultrapassarern a competência do FiscaUGestor do contrâto deverão

,- :r solicitadas ss grrec ssperiores em tempo hábil para adoção das medidls convenientes.

13.3 - Fica instituída como Íiscal de contrato o Sr. xxxxxxxxx, Secretario Municipal de xxxxxxxxxxxx.

Cláusulr XIV - DfSFO§IÇÔES c

l4.l- Fica â coftráada ciente de que a assinâtua destc conúato indica que tcm pleno coúecimeirto dos
elementos dele constantes, bem como de to6", 

"5 
sr.,s condições gerais e peculiares, não podendo invocar

nenhum desconhecimento quanto iàs mesmas, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento deste
contÍato.

14.2- Este ajustc, suas altcmções e rescisão obedecerão à Lsi FedeÍal no 8.666/93, e demais normas
pertinentes.

Jrxé, N' 479, C'.n&o - CEP: - CMJ:01.6Ru, São

F-mail
Forc/far: (99) 3553- I 09V l0 19
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14.3 - O contratado fica obrigado a aceilzr, nas mesmas condições oonhatuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas serviços ou oompÍas, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do conúato, e, no caso particular de reforma de ediÍicio ou de eqúponento, até o limitc de
50% (cinquenta por c€nto) para os seus acréscimos.

l4'5 - A contratâda reconhece, [este ato, as pÍcrrogativas legais da Administraçil,o (clâusulas legais
exoôitantes), bem como a possibilidade de rescisão administrativa do ajuste, nos casos legais.

Fica eleito o foro da Comarca de Sucupira do RiaclÉo - Ma, para dirimir as eventuais controvérsias
decorrentes do presente ajuste

E, por estarem de acordo, foi lavrado o pÍesente instrumento que, lido e achado conforme, vai assinado
em 2 (duas) vias dc igual tÊoÍ pelas paÍtes na prcsença de duas tcstemunhas abaixo qualiÍicadas.

Sucupira do Riachão/MA xx de xxxxxxxxxxx de 2022

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
l-

Rua SIo Jo6é, N" 479, CcrÍro - CEP: 65668{00 - CNPJ: 0 I .6 12.338,000 i a7
FodfsÍ: (99) 3553-l09ti/1019

E.mail : prcfcitun:ucupiredorimhro@gnril.com
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Ao Senhor
Presidente CPL
Processo Administrativo n" 0419.40912022
Modalidade: ADESÃO PREGÂO
004t2021

Sucupira do Riachão - MA, 24 de agosto de2022,

ELETRÔMCO N. OO412O2L,ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS No

ASSUNTO: EXAME PRÉVIO I'A MNIITA CONTRATUAL PARA EFEITOS DE CUMPRI.
MENTO DO ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI N. 8.666/93, ATUALIZÁDA. CONSTA-
TAÇÃO DE REGUI.ARIDADE. APROVAÇÃO.

Requisitantes:

o Secretaria Municipal de

Para exame e pareceÍ deste ProcuradoÍ de Assessoramento Jurídico, versando sobre líciação públi-
cs na modâlidade Pregão, cujo objeto é CONTRATAÇÃO IIE EMPNESA ESPECIALIZADA NÂ

DE ESTAÇÃO COMPOSTA DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS PARA GE§TÃO
NICA DE DOCUMENTOS, POR DEMANDA, COM FORNECIMENTOS DE MÃO DE

OBRA QUALIFICADA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIP
ATENDER A§ NECES§IDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAI§ DO
CUPIRA DO RIACHÃO- MA.

VISANDO
DE SU-

A materia é trazida à apreciaçito jurídica para cumprimento do parágrafo único do art. 38, da Lei de
Licitações e Contratos Administrativos.

No que respeita à minúa contatual, incumbe ao parecerista pesquisar a conformidade dm seguintes
itens:

a) condições paa sua execução, expressas ern cláusulas que definun os direitos, obrigações e responsabilidades das
paÍtes, em conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vincularn, estabelecidas c,om clareza e

'recisão;
\1 registo das cláusulas necessárias:

I - o objcto e scus clcmcntos ccetcf,ísticos;

II - o regime de execução ou a forma de fomecimento/serviço;

III - o preço e as condiçôes dc pagarnanto, os critérios data-base e periodicidade do rcajustancnto de preços, os
critérios de atualização monetária €ntre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

IV - os prazos de início de et4as de êxecuçio, de conclusão, de antreg4 de obssvação e de rêcebimeoto d€finiti-
vo, conforme o caso;

V - o crédito pelo qual correrá a despes4 com a indicaçiio da classificação funcional programáúca e da categoria
econômicq

Vl - as garmÍias oÊrecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas;

VII - os diÍeibs e as respottsúilidades dss part€s, as panalidades cúíveis e os valorcs das multas;

VIII - os casos de rescisÍb;

lX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisâo administrativa prevista no art. 77 desta
Leil
X - as condições de importação, a daa e a taxa de sâmbio para conversão, quando for o caso;

Rua SiIo Joé, N' 479, Centro . CEP: 6566E4@ - CMJ: 0l.612.33E/000167
For'!!lçü.: 1rr, 3 553- I U)U lO l,

E-m.il : prekituruucupindoriechr@gmeil.corn
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X - a vinculação
tante vcncedoÍ;

XI - a legislaçáb

ao edital de liciação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à pÍoposta do lici-

plicávcl à execuçio do conffi c eçooiahncútÊ aos circos omissos;
XIII - a obÍigaçâo do contratado de mmtêr, durante toda a execução do contratq em compatibilidade com as obri-gações por ele assumidas, todss as condiçôes de habilitaçâo e qualificaçao exigrd;r. ii"iáçà-;---
XIV ' cláusula que declare competente o foro da sede da Administraçâo para dirimir qualquer quesrão conx.atu81
salvo o disposto no § 6o do art. 32 da Lei n. g.666/93;

xV - A órt|çáo dos contratos âdstÍita à vigàcia dos rcspoctivos créditos orçamentrhios, ressalvadas as hipóteses
previstas no art. 57 da Lei n. 8.666193.

Caso nilo sejam atendidos os requisitos acima mencionados, o pÍocesso segue ao Departamento de
Licitações para corrigir as rúo Íctomando ao Juridico quando as exigàlcias lcgais foran
integralmcffe cumpridas. Havendo de condições de menor relevânci4 o parocer de
aprovação será condicional à correção/preenchimento dos elementos apontados como insuficientes.

Feitas as considerações iniciais, passo ao exame de estilo.

Consoante a jurisprudência, aLei 10.52012002 outorgou à Administração discricionariedade tecnica
para deÍinir, em cada caso concreto, o que é serviço comum.

o DE ESTAÇÃO COMPOSTA DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS PARA GESTÃO ELE-
ICA DE DOCUMENTOS, POR DEMANDA, COM FORNECIMENTOS DE VÃO OE OERA

QUALTFTCADA PARA OPERACTONALIZAÇÃO DOS EQUIPAENTOS, VISANDO ATENDER AS
:ECESSIDADES

-cHÂo - MA, que
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MTJNICÍPIO OP SUCTJPIRA DO RIA-

garantir qualídade.
pÍeteÍtde @uiriç presumindose que td descri@ seja a usual de nrercado, capaz de

CAÇÂ
TRON

Feita tal observação e compulsando os autos, verifico a conformidade do procedimento, edital e mi-
nuta contratual as normas da Lei n. 8.666193 e, aind4 às regras da Lei n. lo.szoizoo2.

Pelo fio do exposto e em atendimento ao disposto no aÍt. 38, paregrafo unicq da Lei n. t.ffit93,
sou pela APROVAÇÃO da minuta do instrumento ionvocatório e do cont ato.

Como se peÍcebe a leitura do anexo I, do Edital, a dentro de sua discricionariedade
técnica, fucÍeveu com detalhamento o CoNTRÂTAçÃO DE EMPRESA ESPECIÂLIZADA NA LO,

Sem mais pa.ra o momento, votos de alta cstima e consideraçiío.

ifr

Ass*sor J ríSico
OABn{A 012r-A

Ruâ Sâo José, N§ 479, Centro - CEP: 6566E-0,m - CNPJ: OL6l2.33trcOol67
F\rrÉ,,íàxi (9r).r.553- I o,€/IOlt

E-mail : prefciturrrucupindorirche@gmril.com
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DESPACHO: GAB PREFEITO

A

Sucupira do Riachâo - MA, 25 de agosto de 2022

Comissão permanente de Licitação

APRovo' a presente minuta de contrato, autorizando a sua celebração e consequentemente a adoçâo das
demais medid,s decorrentes do PRocESSo ADMINISTRATIvO N" +tç.loszáozz.

:.- Sem mais para o momento, reiteramos volos de alta estima e consideração

Atenciosamente,

J|&"ttdr, L [hÁ,
ues

Prefeito Municipal

Rua Sno José, No 479 Ccnro - CLl,: (rs(r(rti4íJo - CNPJ: i) I .6 I 2.I38/iX)O I {-
Fonc/fax: (99) 3553-1098/10 t9

E-mail:prcfcilurrsucuoiradoriachaoíôemeil.cílm


