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COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PP 003/2017

 
                                                       ATA DE REGISTRO DE PP 03/2017 PREÇOS N° 133/2017
 
Aos 24 dias do mês de março do ano de 2017, o MUNICIPIO DE AÇAILÂNDIA-MA, através da Prefeitura Municipal de
Açailândia, inscrita no CNPJ n° 07.000.268/0001-72, com sede na Av. Santa Luzia, s/n°, Parque das Nações, Cep 65.930-000,
Açailândia-MA, neste ato representado pelo prefeito municipal, Sr. JUSCELINO OLIVEIRA E SILVA, portador da cédula de
identidade nº 294431942 SSP/MA  e do CPF nº 872.642.008-25, resolvem registrar os preços das empresa(s) signatária(s),
vencedora(s) do PREGÃO PRESENCIAL 003/2017, sob o regime de compras pelo Sistema de Registro de Preços, tendo como
objeto a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para execução de serviços de Implantação, Conversão, Treinamento,
concessão de licença de uso de Software de Gestão Escolar (Educacional) bem como, Testes e Serviços de Manutenção,
Atendimento e Suporte Técnico online e presencial, de interesse da secretaria municipal de educação, a teor do disposto na
Lei  Federal  nº  10.520/02,  regulamentada pelo  Decreto  Municipal  nº  134/2015,  Decreto  Municipal  nº  135/2015,  Decreto
Municipal nº 136/2015  aplicando-se, subsidiariamente, no que couberam, a Lei Federal nº 8.666/93, a Lei Complementar nº
123/06 e alterações posteriores e demais normas pertinentes à espécie:
 

Nome empresarial: W. DE Q. VIEIRA- ME
CNPJ nº: 07.467.975/0001-73
Endereço: Av. Brasil, 699, Qd. 5, Lt.16– Coimbra- Araguaína-TO
Telefone: (63)3415-2323
E-mail: financeiroergon@gmail.com
Representante legal: Luciano de Queiroz Vieira
CPF nº: 995.081.411-15
ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT VALOR MENSAL R$
1 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR EDUCACIONAL EM 75 UNIDADES EDUCACIONAIS Consiste em:

1- Importar os dados já cadastrados do Educacenso;
2 - Instalação do software em todas as escolas e creches e secretaria de educação;
3 – Realizar treinamentos para todos os profissionais que irão utilizar o sistema; inclusive para a equipe técnica da secretaria municipal de educação;
4 – Criação de novos relatórios de acordo com a necessidade do município;
5 – Configuração do sistema para funcionamento;
Prazo de 30 dias para conclusão

UN 01 R$ 22.200,00
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2 LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA. 
1- O Software a ser contratado deverá atender a todas as características a seguir expostas a fim de garantir atendimento ás necessidades mínimas de gestão educacional em
todas as 75 unidades educacionais e secretaria de educação.
 
2 - O sistema deverá ter como característica principal a organização e seleção dos dados em níveis de acesso, estabelecidos como Município, secretaria, escola, esfera
(estadual, municipal, federal ou particular) e anos letivos. Este gerenciamento é necessário para unificação e centralização dos dados da rede municipal de ensino em uma
base de dados única e para acesso das informações via INTERNET;
 
3 - Os sistemas deverão ser desenvolvidos em plataforma Visual e utilizar as mais recentes e atuais tecnologias de desenvolvimento de software;
 
4 - O Software deverá funcionar em rede com servidores Windows 2000 Professional ou superior.
 
5 - O Software deverá ser desenvolvido na linguagem Delphi e/ou php e/ou Java e/ou outra linguagem com características similar, utilizando banco de dados Microsoft SQL-
Server ou mySql.
 
6 - O acesso a qualquer informação deverá ser em tempo real por meio de conexões de redes (cabos ou wireless) entre escolas e secretaria ou pela internet, independente do
numero de usuários ou conexões.
 
7 – O sistema deverá atualizar-se automaticamente com as novas versões e realizar o backup de segurança dos dados sem interferência do usuário.
 
8 – NA VERSÃO ONLINE O Servidor central (Data Center) deverá ser oferecido pela contratada, não cabendo a contratante nenhum custo adicional pelo gerenciamento,
manutenção, segurança e trafego dos dados e deverá estar a disposição integralmente 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana e 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias por ano.
 
9 - O Software deverá utilizar bancos de dados que permitam acesso padrão OBDC/OLEDB a partir de outros utilitários ou aplicativos como geradores de relatórios, geradores
de gráficos, etc.
 
10 - O Software deverá garantir a integridade referencial entre as diversas tabelas dos aplicativos, através do banco de dados por meio de triggers ou constraints.
 
11 - O Software deverá funcionar em ambiente cliente-servidor
 
12 - A solução deverá apresentar igual versão em off-line (desktop) para instalação nas escolas que ainda não possuem internet banda larga, independente de porte da escola,
zona rural ou urbana;
 
13 - A solução deverá permitir o envio para a base de dados centralizada dos dados digitados nas escolas off-line, de forma automática sem interferência do usuário. De forma
a garantir que na secretaria de educação tenha acesso a todas as informações de todas as escolas;
 
14 - O Software deverá permitir a exportação de relatórios e consultas do sistema para pdf, rtf e xls, via interface do sistema, para posterior edição do usuário;
 
15 – O Sistema deverá disponibilizar recursos de imagens e recursos gráficos na interface do sistema;
 
16 - O Software deverá atender a toda a Educação Básica (infantil, Fundamental e Ensino Médio) nas modalidades do Ensino Regular, Educação Especial e Educação de
Jovens e Adultos;
 
17 - A solução deverá apresentar total compatibilidade com princípios do MEC e INEP na estruturação dos níveis de ensino e demais fundamentos e regras para a exportação
para o EDUCACENSO do INEP;
 
18 - O Software deverá possuir recursos internos e externos de Backup das bases de dados.
 
19 - O Software deverá vir acompanhado de um modulo de mineração de dados permitindo a visualização de assuntos na forma de cubos, para auxiliar os gestores da
secretaria de educação na análise de informações estratégicas para a utilização do módulo.
 
20 - O Software deverá permitir que os programas executáveis sejam instalados nas estações usuárias, promovendo rotinas de atualização automática desses programas a
partir do servidor, no caso de substituição de versões, as atualizações não devem ter intervenção do usuário, e não devem impedir a utilização do sistema, devendo as mesmas
serem executadas em segundo plano.
 
21 - O Software deverá permitir a gestão de controle de acesso ao aplicativo através do uso de senhas personalizadas com teclado codificado para garantir maior segurança
das informações. Com níveis de acesso de INCLUSÃO, ALTERAÇÃO, EXCLUSÃO E VISUALIZAÇÃO de cada tela ou modulo do sistema.
 
22 - O Software deverá registrar em arquivo de auditoria de todas as tentativas bem sucedidas de login, bem como os respectivos logoffs, registrando data, hora e o usuário.
 
23 - O Software deverá manter histórico dos acessos por usuário, registrando a data, hora e nome do usuário;
 
24 - O Software deverá manter log de auditoria das inclusões, alterações e exclusões efetuadas sobre todas as tabelas do sistema, tendo como opção deixar os usuários finais
parâmetro para escolher quais tabelas desejam ser ou não auditadas.
 
25 - O Software deverá executar o serviço de backup e restaure pela interface do software.
 
26 - O Software deverá possuir ambiente para usuários fazerem consultas online dos manuais do sistema e todos os manuais devem estar atualizados em tempo real com a
versão em uso; também deverá ter disponível para os usuários vídeo aulas sobre o software.
 
27 – O software deverá apresentar um  DASHBOARD que permita disponibilizar um painel de controle de informações estratégicas e gerenciais, necessárias e úteis para a
Gestão centralizada e descentralizada, em tempo real.
 
28 - O Software deverá possibilitar a criação de novos relatórios via sistema, sem a necessidade de compilação do código-fonte. Visando a agilidade e disponibilidade destes
novos relatórios;
 
29 - O Software deverá possibilitar que os aplicativos sejam acessados por usuários remotos, utilizando a internet como meio de acesso.
 
30 - O Software deverá permitir a restrição de acesso dos usuários por escola/unidade e tipo de ensino, de maneira que utilizando uma única base de dados para todas as
escolas da rede municipal, não seja possível a um usuário visualizar ou alterar os dados de escolas que não sejam de sua responsabilidade, via interface do sistema.
 
31 - O Software deverá prover controle de restrição de acesso às funções do aplicativo através do uso de senhas por usuário ou grupo de usuários, via interface do sistema.
 
32 - Em todas as telas do sistema, permitir atribuir por usuário permissão exclusiva para incluir, alterar, excluir, pesquisar, os dados, via interface do próprio sistema.
 
33 - O Software deverá possibilitar acesso concorrente de múltiplos usuários
 
34 - Possibilidade de ser desenvolvido em banco de dados único para todas as unidades de ensino vinculadas a secretaria de educação, sem necessidade de rotinas de
transferência ou integração de dados entre bases de dados.
 
35 - Possibilitar que todos os módulos do sistema sejam integrados e acessarem uma única base de dados.
 
36 - Ser desenvolvido em interface gráfica.
 
37 - Permitir a visualização dos relatórios em tela, bem como possibilitar que sejam salvos em disco para posterior reimpressão, inclusive permitindo selecionar a impressão de
intervalos de página e o número de cópias a serem impressas, além de também permitir a seleção da impressora de rede desejada.
 
38 - Possibilitar que toda atualização de dados seja realizada de forma on-line.
 
39 - O Software deverá permitir o envio de recados entre seus usuários. Com arquivos em anexo. Ter opção de envio de recados para todos os professores da turma alertando
os mesmos sobre alunos novatos ou transferidos.
 
40 – Na versão off-line para escolas sem acesso a internet: possibilitar o envio do diário eletrônico do professor para pen drive, com base de dados especifica mostrando
apenas a turma do mesmo.
40.1 - Permitir cópia de segurança do diário do pen drive.
40.2 - Permitir o envio e recebimento do diário no pen drive pela interface do sistema.
40.3 - A versão no pen drive deverá ter a mesma interface da online e permitir os mesmos recursos.
40.4 - O banco de dados utilizado na versão off-line não deve obrigar a instalação de qualquer gerenciador externo, devendo o banco ser manipulado e acessado pela própria
aplicação sem dependências externas.
Este recurso visa a possibilidade de que os professores possam estar preenchendo seus diários em qualquer computador  e lugar, sem ter a necessidade de ser feito no
servidor local da escola off-line.
 
41 - A solução deve apresentar ferramenta para mineração de dados que permita o agrupamento das diversas unidades escolares, com as seguintes especificações
 
• Permitir Criação de layouts para as colunas selecionadas
• Permitir a Gravação dos layouts
• Permitir a Recuperação dos Layouts Salvos
• Permitir a Impressão das consultas
• Permitir a exportação das consultas para outros formatos
• Permitir montar gráficos das colunas por seleção
• Permitir escolher modelos de gráficos.
• Permitir a criação de novos mineradores mediante definição de novas expressões sql
• Permitir a gravação de novos mineradores em banco de dados sendo disponibilizados para todos os usuários de forma automática.
 
42 – com objetivo de aumentar a autonomia para os técnicos de Informática da Secretaria e usuários em geral a solução deverá utilizar e disponibilizar ferramenta de
GERAÇÃO DE RELATÓRIOS com as seguintes Características:
 
• Possibilidade de alterar e criar relatórios sem precisar liberar novas versões do projeto;
• Exportação dos relatórios para vários formatos, excel, bmp, jpg, word, pdf,  html, etc.. além de envio por email em qualquer formato;
• Etiquetas em qualquer formato, com assistente para criação de vários modelos ou personalizado;
• Relatórios em n colunas;
• Referencia cruzada (cross tab) - relatórios sumarizados em linhas e colunas;
• Criação de gráficos;
• Visualização do relatório no ambiente de desenho;
• Suporte a imagens buscando direto do banco de dados (campo imagem);
• Campo memorando para mala direta com alinhamento justificado, onde tem-se a necessidade de montar textos e buscando informações de uma ou mais consultas;
• Quebras e ordenação, subtotalização e n níveis.
 
43 - Permitir que os relatórios sejam processados e criados no servidor, fazendo o download e abertura automática no terminal cliente, a fim de diminuir o trafego de dados na
rede, melhorando o desempenho.
 
44 - Executar o serviço de backup e restaure pela interface do software.
 
45 - Permitir a restrição de acesso dos usuários por escola/unidade, de maneira que utilizando uma única Base de dados para todas as escolas da rede municipal, não seja
possível a um usuário visualizar ou alterar os dados de escolas que não sejam de sua responsabilidade, via interface do sistema
 
46 - Possuir ferramenta para a criação de novos relatórios via sistema, sem a necessidade de compilação do código-fonte. Ex: utilização de mineradores ou editores de
relatórios
 
47 - Garantir a integridade referencial dos dados.
 
48 - Efetuar atualização on-line dos dados de entrada, permitindo acesso às informações imediatamente após o término da transação
 
49 - Emitir alertas e avisos ao operador.
 
50 - Permitir inclusão no cabeçalho dos relatórios do logomarca do município, denominação da Unidade Escolar, Data e hora da emissão.
 
51 - Permitir exportação das informações tratadas pelo Sistema em arquivos XML, TXT, outros.
 
52 - Possuir a versão offline para a instalação local do sistema sem a necessidade de um servidor local nas unidades, para depois ser importado ao servidor central da
Secretaria de Educação, utilizando meios externos para transferência de Banco de dados.
 
 

MÊS 12 R$ 28.150,00
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Observações: Nada a observar
 

Da vinculação:1.

 
1.1.       Vinculam-se à presente Ata de Registro de Preços,  independentemente de transcrição,  o edital  do PREGÃO
PRESENCIAL 003/2017 e a proposta de preços contendo os preços dos itens acima registrados.
 

Da expectativa do fornecimento:2.

 
2.1.      O produto poderá ser entregue conforme necessidade da Prefeitura Municipal de Açailândia, mediante solicitações
eventuais através de ordem(ns) de fornecimento.
 
2.2.      O fornecedor registrado fica obrigado a atender os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de
Preços, ainda que a entrega seja prevista para data posterior ao vencimento da Ata.
 
2.3.      A existência deste Registro não obriga a Prefeitura Municipal de Açailândia a efetivar as contratações na quantidade
estimada, ficando-lhe facultada a aquisição por outras modalidades, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro o direito de preferência de fornecimento em igualdade de condições.
 
2.4.      É vedado à administração adquirir de outro fornecedor, produto por valor igual ou superior ao obtido da detentora do
Registro de Preços, a menos que esta se recuse a fornecer.
 

Da vigência da ata de registro de preços:3.

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

Da gerência da presente Ata de Registro de Preços e controle dos preços registrados:4.

 
4.1.      O gerenciamento deste instrumento caberá à Prefeitura Municipal de Açailândia, através do Gabinete do prefeito, no
seu aspecto operacional, e à Assessoria Jurídica, nas questões legais.
 
4.1.1.        É facultado ao prefeito Municipal de Açailândia, delegar poderes operacionais aos Secretários Municipais e/ou
Chefe(s) de Setor(es) para celebrar contrato e/ou emitir a(s) ordem(ns) de fornecimento.
 
4.2.      A Prefeitura Municipal de Açailândia adotará a pratica de todos os atos necessários ao controle e administração da
presente Ata, incluindo o acompanhamento periódico dos preços praticados no mercado para os materiais registrados, nas
mesmas condições de fornecimento.
 
4.3.   A qualquer tempo o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado ou caso se torne inexequível para as compromissárias.
 
4.4.      O(s) preço(s) registrado(s), a indicação do(s) fornecedor(es) e as alterações quanto aos valores, atualizados em
decorrência de pesquisa de preços periódicas, serão publicados pela Administração na imprensa oficial, aditando-se a presente
Ata de Registro de Preços.
 
4.5.      Os preços de promoções temporárias ou sazonais não serão computados para efeito de definição do preço praticado
no mercado, mas se constituirão em indicador para exercício da faculdade de aquisição por outros meios, prevista no parágrafo
4° do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores.

Da readequação de preços:5.

 
 5.1.      Durante  o  período de vigência  da presente Ata,  os  preços não serão reajustados,  ressalvada,  entretanto,  a
possibilidade de readequação com elevação ou redução de seus respectivos valores em função da dinâmica do mercado e
comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro.
 
5.2.      Reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, a Prefeitura Municipal de Açailândia promoverá o aditamento do
compromisso de fornecimento, conforme o artigo 65, II da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores, ou formalmente
desonerará a empresa em relação ao item registrado.
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5.3.      O diferencial de preço entre a proposta inicial das empresas licitantes e a pesquisa de mercado efetuada pela Prefeitura
Municipal  de Açailândia à época da abertura das propostas,  bem como eventuais descontos concedidos,  serão sempre
mantidos.
 
 5.4.     A empresa detentora do registro fica obrigada a informar à Prefeitura Municipal de Açailândia sempre que houver
redução nos preços de mercado, ainda temporária, comunicando o seu novo preço que irá abalizar de mercado a ser realizada
pela Administração conforme item 4 deste instrumento.
 
5.5.      Caso a detentora venha a se locupletar com a redução efetiva dos preços de mercado não repassada à Administração,
ficará obrigada à restituição do que houver recebido indevidamente.
 
5.6.      No caso de revisão para maior, a empresa licitante compromissária deverá solicitar a revisão do mesmo, obrigando-se
a efetuar os fornecimentos da Notas de Empenho já emitidas pelos preços ora registrados.

Das alterações na ata de registro de preços:6.

 
6.1       A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93
e alterações posteriores, quando:
 
            6.1.1.        Houver redução nos preços praticados no mercado, em relação aos preços registrados, ou de fato que eleve
o  custo  dos  materiais  registrados,  cabendo  a  Prefeitura  Municipal  de  Açailândia,  promover  as  necessárias  junto  aos
fornecedores.
 
            6.1.2.        Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado, devendo a Prefeitura:
 
6.1.2.1.       Convocar o fornecedor visando a negociação par redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado.
 
6.1.2.2.       Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
 
6.1.2.3.       Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
 
6.1.3.    Quando o preço de mercado tornar-se superior  aos preços registrados e o fornecedor,  mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura Municipal de Açailândia poderá:
 
            6.1.3.1.     Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade
dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
 
            6.1.3.2.     Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação
 
6.1.4    Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura Municipal de Açailândia irá proceder à revogação da Ata de Registro
de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa à aquisição pretendida.
 

Do cancelamento do registro de preços:7.

 
7.1.      A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada e os contratos à ela vinculados poderão ser rescindidos, de
pleno direito, no todo ou em parte, nas seguintes situações:
 
            7.1.1.        Pela Prefeitura Municipal de Açailândia:
 
7.1.1.1.       Quando a empresa fornecedora a não cumprir as obrigações constantes desta ata de Registro de Preços;
 
7.1.1.2.       Quando a empresa fornecedora a não assinar a Ordem de Fornecimento no prazo estabelecido;
 
7.1.1.3.       Quando a empresa fornecedora a der causa a rescisão administrativa da Ordem de Fornecimento decorrente deste
Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores;
 
7.1.1.4.       Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da ordem de fornecimento decorrente deste Registro;
 
7.1.1.5.       Cometer reiteradas faltas ou falhas no fornecimento dos produtos;
 
7.1.1.6.       Estiver sofrendo decretação de falência ou insolvência civil;
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7.1.1.7.       No caso de dissolução da sociedade;
 
7.1.1.8.       Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
 
7.1.1.9.       Por razões de interesse público devidamente demonstrados e justificadas pela Prefeitura Municipal de Açailândia.
 
            7.1.2.        Pela empresa:
 
7.1.2.1.       Mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro
de Preços, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias e, desde que aceito pela Prefeitura Municipal de Açailândia;
 
7.1.2.2.       Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV, XV e XVI, da Lei nº
8.666/93 e suas alterações posteriores.
 
7.1.2.3.       Quando estiver sofrendo decretação de falência ou insolvência civil;
 
7.2.      Ocorrendo cancelamento do preço registrado, a empresa fornecedora será informada por correspondência com aviso
de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente ata.
 
7.3.      No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da empresa fornecedora a comunicação será feita por
publicação na imprensa oficial, por duas vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado e rescindido o
contrato a partir da última publicação.
 
7.4.      A solicitação da empresa fornecedora para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura
Municipal de Açailândia, facultando-se à esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta ata.
 
7.5.      Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades da empresa fornecedora, relativa ao
fornecimento do objeto.
7.6.      Caso a Prefeitura Municipal de Açailândia não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério,
poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que a empresa fornecedora cumpra integralmente
a condição contratual infringida.
 
7.7.      A empresa fornecedora reconhece os direitos da Prefeitura Municipal de Açailândia, no caso de rescisão administrativa,
prevista no Art. 77, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
 
7.8.       Os casos de cancelamento do registro serão formalmente motivados pela Prefeitura Municipal  de Açailândia,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
 

Das incidências fiscais, encargos, seguros, etc:8.

 
8.1.      Correrão por conta exclusiva da empresa fornecedora:
 
8.1.1.        Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto desta ata.
 
8.1.2.        As contribuições devidas à previdência social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho,
emolumentos e outras despesas que se façam necessárias ao fornecimento dos produtos.
 

Da formalização dos contratos:9.

 
9.1.      A contratação com a(s) empresa(s) detentora de preços de produtos/serviços ora registrado(s), após a indicação pela
Prefeitura Municipal de Açailândia, será feita por intermédio de CONTRATO, observando-se o que segue:
 
9.1.1.        Fica reservado à Administração, o direito de substituir o contrato por outros instrumentos hábeis, tais como CARTA-
CONTRATO, NOTA DE EMPENHO DE DESPESA, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA (ora denominada Ordem de Fornecimento)
ou ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, conforme preceitua o artigo 62 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
 
9.1.1.1.       É dispensável o contrato e facultada a substituição prevista no item acima, a critério da Administração e
independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não
resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica, conforme disposto no artigo 62, § 4º, da Lei nº 8.666/93 e alterações
posteriores.
 
9.1.1.2.       Vinculam-se aos outros instrumentos hábeis mencionados no item 9.1.1 desta ata de registro de preços,
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independentemente de transcrição, todas as cláusulas constantes na minuta do contrato (Anexo ___ do edital do PREGÃO
PRESENCIAL 003/2017, bem como esta Ata de Registro de Preços e a proposta de preços da empresa vencedora.
 
9.2.      O(s) contrato(s) ou outros instrumentos hábeis oriundo(s) desta Ata de Registro de Preços poderá(ão) ser celebrado(s)
a qualquer tempo durante a vigência da mesma.
 

Dos usuários participantes extraordinários (Adesão à ata de registro de preços):10.

 
10.1.    Poderá utilizar-se desta ata de registro de preços quaisquer Prefeituras Municipais, bem como órgãos ou entidades da
Administração Pública Direta e Indireta que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Gabinete
do Prefeito, devendo:
 
10.1.1.     Comprovar nos autos da vantagem da adesão, observando-se inclusive, a compatibilidade entre a demanda do
exercício financeiro e a quantidade registrada na ata de registro de preços;
 
10.1.2.     Encaminhar solicitação de adesão à Prefeitura Municipal de Açailândia (órgão gerenciador), que deverá autorizá-la.
 
10.2.    Caberá ao beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação
ou não da adesão, desde não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
 
10.3.    As Prefeituras Municipais,  bem como órgãos ou entidades da Administração Pública Direta e Indireta que não
participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar
seu interesse junto ao Gabinete do Prefeito, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem
praticados, obedecida a ordem de classificação.
 
10.4.    Caberá ao fornecedor beneficiários da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar
pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que não prejudique as
obrigações assumidas com a Prefeitura Municipal de Açailândia-MA.
 
10.5.    As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por participante extraordinário, a 100% (cem por cento)
dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e
participantes/não participantes.
 
10.6.    As adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item
registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e participantes, independente do número de não participantes que
aderirem.
 

Das disposições finais:11.

 
11.1.    As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
 
            11.1.1.     Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo
aditivo à presente Ata de Registro de Preços;
 
            11.1.2.     Integram esta ata, o edital da licitação que originou a mesma, as propostas de preços e documentação de
habilitação da empresa(s) vencedora(s);
 
            11.1.3.     É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira,
sem prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal de Açailândia;
 
            11.1.4.     Em razão de eventuais alterações estruturais da Prefeitura Municipal de Açailândia, poderá haver
modificações nos locais de entrega dos produtos, caso em que a Prefeitura Municipal de Açailândia notificará o detentor do
preço registrado para promover as mudanças necessárias;
 
            11.1.5.     O detentor do preço registrado informará à Prefeitura Municipal de Açailândia, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, qualquer alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa;
 
            11.1.6.     Na hipótese de fusão, cisão, incorporação ou associação do detentor do registro com outrem, a Prefeitura
Municipal de Açailândia reserva-se o direito de rescindir a Ata, ou continuar sua execução com a empresa resultante da
alteração social;
 
            11.1.7.     A empresa fornecedora não poderá utilizar o nome da Prefeitura Municipal de Açailândia, ou sua qualidade
de empresa fornecedora em quaisquer atividades de divulgação profissional,  como, por exemplo, em cartões de visitas,
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anúncios  diversos,  impressos  etc.,  sob  pena  de  imediato  cancelamento  desta  Ata  e  do  contrato  decorrente,
independentemente de aviso ou interpelação judicial, sem prejuízo da responsabilidade da empresa fornecedora;
 
            11.1.8.     A empresa fornecedora está ciente de que deve guardar por si, por seus empregados, ou prepostos, em
relação aos dados, informações ou documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou que por qualquer forma ou
modo venham tomar conhecimento, o mais completo e absoluto sigilo, em razão dos produtos a serem confiados, ficando,
portanto, por força da lei, civil e criminalmente responsável por sua indevida divulgação, descuidada ou incorreta utilização,
sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que der causa.
 

Da divulgação da Ata de Registro de Preços:12.

 
12.1.    O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado na imprensa oficial.
 

Dos casos omissos:13.

 
13.1.    Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 10.520/2003, Lei nº 123/2006 e alterações posteriores, Decreto
Municipal nº 134/2015, Decreto Municipal nº 135/2015, Decreto Municipal nº 136/2015 e subsidiariamente, no que couber, as
disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de direito.
 

Do Foro:14.

 
14.1.    Fica eleito o Foro da Comarca de Açailândia-MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste
contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
 
E, por estarem de acordo com as disposições contidas na preste ata, as partes assinam o presente instrumento, que foi
impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.
 
 
 
                                                        
                                           Açailândia (MA), 24 de março de 2017.
 
 
 
 
 
                                                    Município de Açailândia-MA
                                                   Prefeitura Municipal de Açailândia
                                                      Sr. Juscelino Oliveira e Silva
                                                            Prefeito Municipal
                                                                Contratante
 
 
 
 
                                                       Sr. Luciano de Queiroz Vieira.
                                                           W. DE Q. VIEIRA- ME
                                                            Fornecedor registrado
 
 
 
 
Testemunhas:
Nome: _________________________________________________________ CPF nº ________________________
Nome: _________________________________________________________ CPF nº ________________________
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LEGISLAÇÃO

LEIS

LEI MUNICIPAL Nº 495, DE 31 DE MARÇO DE 2017.

Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro para a Associação dos Universitários de Açailândia - ASSUNA, com o
objetivo de custear despesas com o transporte de alunos universitários à cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão.
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA, nos termos do art. 57, IV, da Lei Orgânica do Município de Açailândia, faz saber
que a Câmara Municipal aprovou e eu, no uso das atribuições que me foram conferidas por lei, sanciono e promulgo a seguinte
lei:
Art. 1°. Fica o Executivo autorizado a conceder auxílio financeiro à Associação dos Universitários de Açailândia - ASSUNA,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 07.300.997/0001-44, sediada na Avenida Tácito de Caldas, n°
221, sala 04, centro, com o objetivo de custear, parcialmente, no ano-calendário de 2017, as despesas com o transporte
coletivo de alunos universitários à cidade de Imperatriz.
 

1°. O valor total da subvenção de que trata o caput será de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), nas condições
constantes da minuta do convênio na forma do Anexo Único desta Lei.

 
Art.  2°.  O  financiamento  das  despesas  decorrentes  da  execução  desta  Lei,  correrão  por  conta  da  seguinte  dotação
orçamentária:
 

0210 - Secretaria Municipal de Educação;
04 122 0012 2.056 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação;
3.50.43.00 - Subvenções Sociais.

 
Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Açailândia, Estado do Maranhão, aos 31 (tinta e um) dias do mês de março do ano de 2017
(dois mil e dezessete).
 
 
JUSCELINO OLIVEIRA E SILVA
Prefeito
ANEXO ÚNICO
PROCESSO Nº ____/2017
CONVÊNIO Nº ____/2017
 
TERMO  DE  CONVÊNIO  QUE  CELEBRAM  ENTRE  SI  O  MUNICÍPIO  DE  AÇAILÂNDIA  E  A  ASSOCIAÇÃO  DOS
UNIVERSITÁRIOS DE AÇAILÂNDIA – ASSUNA.
 
O MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 07.000.268/001-72, com
sede situada na Avenida Santa Luzia, s/n, Parque das Nações, Açailândia, Maranhão, neste ato representado por Prefeito, Sr.
JUSCELINO OLIVEIRA E SILVA, inscrito no CPF sob o nº 872.642.008-29, residente na Rua Safira, 147, Vila São Francisco,
Açailândia, Maranhão, doravante denominado CONVENENTE, e a ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE AÇAILÂNDIA
– ASSUNA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Tácito de Caldas, 221, sala 04, Centro, Açailândia, inscrita no
CNPJ sob o n° 07.300.997/0001-44, neste ato representada por seu presidente o Sr. RAMOM LEITE DE OLIVEIRA, inscrito no
CPF/MF sob o n° 051.378.273-71, portador da CI n° 158417320000/SSP-MA, residente e domiciliado na Rua Bom Futuro, 02,
Jacu, Açailândia, Maranhão, doravante denominada CONVENIADA, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto deste Convênio o estabelecimento de ações conjuntas entre as partes aqui conveniadas, a fim de conceder
apoio financeiro para o transporte dos universitários açailandenses, que se deslocam para instituições de ensino superior na
cidade  de  Imperatriz/MA.  Como  contrapartida  a  este  apoio,  os  alunos  beneficiados  atuarão  em  atividades  sociais,
desenvolvidas pela Administração Municipal, durante o exercício de 2017.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O CONVENENTE, para o cumprimento do objeto constante da Cláusula Primeira, compromete-se a repassar à CONVENIADA,
a importância de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), dividida em 08 (oito) parcelas, da seguinte forma:

1ª Parcela - R$ 15.000,00 (quinze mil reais) até o dia 12 de abril de 2017;15.
2ª Parcela - R$ 15.000,00 (quinze mil reais) até o dia 12 de maio de 2017;16.
3ª Parcela - R$ 15.000,00 (quinze mil reais) até o dia 12 de junho de 2017;17.
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4ª Parcela - R$ 15.000,00 (quinze mil reais) até o dia 12 de agosto de 2017;18.
5ª Parcela - R$ 15.000,00 (quinze mil reais) até o dia 12 de setembro de 2017;19.
6ª Parcela - R$ 15.000,00 (quinze mil reais) até o dia 12 de outubro de 2017;20.
7ª Parcela - R$ 15.000,00 (quinze mil reais) até o dia 12 de novembro de 2017;21.
8ª Parcela - R$ 15.000,00 (quinze mil reais) até o dia 12 de dezembro de 2017.22.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente Convênio correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

0210 - Secretaria Municipal de Educação;
04 122 0012 2.056 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação;
3.50.43.00 - Subvenções Sociais.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA
São obrigações da CONVENIADA:
1 – Utilizar e gerir os recursos financeiros transferidos, exclusivamente, com os gastos com transporte de universitários para
cidade de Imperatriz/MA, durante o exercício financeiro de 2017.
2 - Preencher termo de compromisso de cada associado interessado a receber o auxílio, indicando a estimativa de gastos com
o transporte no semestre, os dias e as disciplinas em que estará matriculado, bem como os dias e horários ao qual estará
disponível para realizar as atividades propostas pela CONVENENTE e/ou CONVENIADA.
3 -  Cada estudante  deverá  cumprir  o  mínimo de 40 (quarenta)  horas  até  31.12.2017 nas referidas  atividades sociais,
preferencialmente, ligadas as áreas de conhecimento de seu respectivo curso.
4 - Manter um controle rigoroso dos serviços prestados pelos universitários cadastrados na Associação.
5 - Receber os recursos em conta corrente específica para este fim.
6 - Prestar contas às Secretarias Municipais de Educação e Administração dos recursos transferidos no dia 20 de dezembro de
2017,  encaminhando  extrato  da  conta  corrente  específica,  notas  fiscais,  recibos  da  prestação  de  serviços  e  outras
documentações comprobatórias das despesas.
7 – Na hipótese de não terem sido prestadas contas ou terem sido aplicados os recursos transferidos em finalidade diversa
estabelecida, a CONVENIADA, juntamente com seu representante legal, se obrigam a restituir o valor do repasse, acrescido de
juros moratórios e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do recebimento do recurso.
8 - Os associados somente receberão o referido auxilio, mediante comprovante de frequência e aproveitamento nas disciplinas
cursadas.
9 - Caso o associado seja convocado a participar de projetos e não compareça injustificadamente, estará impossibilitado de
receber o auxílio.
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONVENENTE
1 - É obrigação do CONVENENTE repassar a verba conforme o estabelecido na Cláusula Segunda do presente instrumento.
1.1 – O descumprimento em prestar serviços para a municipalidade nos termos previstos neste convênio, por parte dos
universitários, desobrigará o repasse de recursos por parte do CONVENENTE.
2 - Fiscalizar a respectiva utilização, por meio da análise da prestação de contas, o que deverá ser feito por servidor designado
para esta finalidade, indicado, conjuntamente, pelas Secretarias Municipais de Educação e Administração.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO
O presente Convênio será publicado no Diário Oficial do Município, que será condição para sua eficácia.
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA
O presente convênio vigorará pelo período de abril a dezembro do corrente ano, com exceção do mês de julho, correspondente
às férias universitárias.
CLÁUSULA NONA - DO FORO
Elege-se o Foro da Comarca de Açailândia, como único competente para apreciação de eventuais controvérsias decorrentes
deste Convênio.
E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de duas
testemunhas.
Açailândia, ___ de______ de 2017.
 
_____________________________________________________
CONVENENTE/MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA
____________________________________________________
CONVENIADA/ASSUNA
 
Testemunhas: ____________________________
                   CPF:
                    _____________________________
                    CPF: 
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