
QQnT PS'v6v^

ECO PAPERS
sci.oço«» »te«»ot.Mic*8

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DÓ MUNICÍPIO DE BALSAS -MA

PREGÃO ELETRÔNICO N^ 028/2021

ii

R.N MOREIRA NETO, sociedade empresária com sede à

Avenida Dom Severino , n- 2074,sala 203 - São Cristóvão, Teresina/PI, CEP:

64051-160, inscrita no CNPJ sob' n^ 24.988.343/0001-74, vem,

tempestivamente, com fundamento no artigo 4-, XVIII, da'Lei 10.520/02, por

seu representante legal que esta subscreve, apresentar

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO

Interposto pela empresa MEGA EMPREENDIMENTOS

LTDA. com base nas razões a seguir expostas;

1-DOS FATOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS realizou o

PREGÃO ELETRÔNICO N- 028/2021 objetivando o registro de preço para futura
e eventual contratação de empresa visando o fornecimento de materiais

permanentes e suprimentos de informática, visando atender a grande demanda

das secretarias do municípios de Balsas-Ma. o

O

Eco Papers Soluções Tecnológicas | CNPJ: 24.988.343/0001-74
Av. Dom Severino, ns 2074, Saia 202 - Ed. Zé Carvalho, Horto Florestal (Teresina/Pi - CEP:

64.049-370 Q
contato@ecopappers.com.br i www.ecopappèrs.com@ j (86) 98883 6466



• •• ^ V,-

I^Í0

ECO PAPERS
BOLOCeCi IIC>0L0«IU3

•  X,'

V >

Em 10.06.2021 ocorreu a sessão pública do certame, tendo

a licitante R.N MOREIRA NETO , por ora RECORRIDA, ofertado o menor preço

nos itens 3,4 e 31, o que lhe conferiu a vitória da licitação, principalmente

porque sua proposta foi elaborada em detida observação aos termos do Edital,

além de ter apresentado de forma regular toda a documentação de qualificação,

o que foi verificado pelo pregoeiro e por sua egrégia Equipe de Apoio.

No entanto, a licitante MEGA EMPREENDIMENTOS

LTDA, por sua vez RECORRENTE, interpôs Recurso Administrativo para

questionar a tempestividade ,qualificação econômico-finahceira e qualificação

técnica da empresa vencedora.

A Recorrente Irresignada com a aceitação da proposta e

habilitação da Recorrida, insurge com alegações, de fôrma frágil e infundadas,

quanto ao suposto descumprimento de itens do edital, no entanto tais alegações

não merecem prosperar.

A CONTRARRAZOANTE é um empresa séria ,que,

buscando uma participação impecável no certame ,préparou sua documentação

e propostas em rigorosa conformidade com as exigências do edital ,provando

sua plena capacitação para este edital ,tendo sido ,portanto,considerada

habilitada, classificada e declarada vencedora dos itens 3,4 e 31.

2-DO MÉRITO

2.1- TEMPESTIVIDADE

Considerando que o prazo para apresentação das

contrarrazões de recurso é de 05 [cinco) dias úteis, conforme estabelecido no

artigo 109, da Lei Federal n.^ 8.666/93, transcrito a seguir, resta demonstrada

a tempestividade da presente impugnação às razões recursais.

i  I
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Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da

aplicação desta Lei cabem;

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da

intimação do ato ou da lavratura dá ata, nos casos de: a)

habilitação ou inabilitaçâo do licitante; II - representação,

no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão

relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de

que não caiba recurso hierárquico; (...) •

§ 3o Interposto, q recurso será comunicado aos demais

licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco)

dias úteis.

Portanto, é manifesto o cabimento da presente demanda,

posto que, além de apresentar-se tempestiva e de acordo com os ditames

constitucionais e legais, se trata de um direito público subjetivo, liberto de

quaisquer condicionantes, usado com a fínalidade de que a autoridade

administrativa competente possa tomar conhecimento dos fatos, coibindo,

assim, a prática de atos ilegais ou irregulares cometidos pela Administração

Pública, tais quais os ensejadores da demanda em pauta.

Alega a recorrente que a empresa R,N MOREIRA NETO não

apresentou o balanço atualizado ,no prazo determinadoAcontece que, o prazo

para apresentação do balanço era ABRIL/2020, mas devido a pandemia foi

prorrogado para Julho de 2021. A empresa apresentou o balanço de 2019

,dentro das normas gerais seguidas pelo edital em questão,

De acordo com o artigo 31 da lei 8.666 de 21 de junho de

1993/Lei de licitações, especifica que deve ser apresentado a documentação

relativa à qualificação econômico-financeira no prazo determinado, conforme

edital.

Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-
financeira limitar-se-á a:
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I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, já exigíveis, e apresentados na forma
da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices
oficiais quando encerrado há mais de 3 [três] meses da data
de apresentação da proposta;

É importante frisar que, a empresa R.N MOREIRA NETO

apresentou o balanço patrimonial tempestivamente, de acordo com os prazos

determinados no edital.

De acordo cohi a Medida Provisória N°931, de 30 de

Março de 2020 que alterou o art.1078 do Código Civil, a alteração em questão

estendeu o prazo para deliberação dos sócios sobre o balanço, prorrogando

para 07 [sete] meses subsequentes ao término do exercício social. Portanto, o

prazo para deliberação sobre o balanço patrimonial não será mais o quarto mês

[abril] e sim o sétimo mêsQulho]. Desta forma, o prazo para deliberação do

balanço previsto pelo Código Civil passou a ser o mês de julho , portanto as

empresas participantes do certame poderão entregar o balanço patrimonial do

ano de 2019,

A  Secretaria de Gestão [SEGES] informou aos

fornecedores,pregoeiros e gestores de compras o prazo de validade da

qualificação econômico -financeira,referente aos demonstrativos do exercicio

de 2019 das empresas cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de

Fornecedores [Sicaf],ficando prorrogado até 30 de julho de 2021,em

decorrência da recém publicada Instrução Normativa n®2023,de 28 de abril de

2021,pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil,que altera o prazo de

apresentação da Escrituração Contábil Digital[ECD] referente ao ano-

calendário de 2020 até o último dia útil do mês de julho de 2021,inclusive nos

casos de extinção,incorporação,fusão e cisão total ou parcial da pessoa jurídica.

Nesse sentido, a Secretaria esclarece que ,mesmo que

conste como "vencido" o prazo de qualificação econômico-financeira após 31 de
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maio de 2021, a certidão permanecerá válida até 30 de julho de 2021.

Assim ,díante do exposto, a empresa apresentou üm

balanço válido, de acordo com a lei e as exigências do certame, cumprindo todos

os requisitos da habilitação. Importante destacar que a empresa RN MOREIRA

NETO já possui o balanço referente a 2020 [segue em anexo].

Dessa forma, não há qualquer razão para alterar a decisão

já tomada, acertadamente, e que respeita todos os príncipios basilares dos

certames licitatórios.

2.2- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Os índices econômicos indicados na Lei 8,666/93,

notadamente no artigo 31, §§ 1® e 5^, destinam-se exclusivamente à seleção dos

licitantes com capacidade econômico-financeira suficiente a assegurar a

execução integral do contrato. O objetivo, portanto, é prevenir a Administração

Pública para que empresas aventureiras e sem quaisquer responsabilidades ou

respaldo financeiro, pudessem vir a participar e vencer o certame e, durante a

execução da obrigação contratada, não apresentassem capacidade para concluir

o objeto da obrigação.

A Lei 8.666/93 fixou a regra:

"Art.31,...

[...]

§ Io A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da

capacidade financeira do licitante com vistas aos

compromissos què terá que assumir caso lhe seja

adjudicado o contrato, vedada a exigência de valores

mínimos de faturamento anterior, índices de rentabilidade

ou lucratividade. [...]
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§ 5o A comprovação de boa situação financeira da

empresa será feita de forma objetiva, através do cálculo

de índices contábeis previstos no edital e devidamente

justificados no processo administrativo da licitação que

tenha dado iníciò ao certame licitatório, vedada a

exigência de índices e valores não usualmente adotados

para correta avaliação de situação fínanceira suficiente ao

cumprimento das obrigações decorrentes da licitação".

Importante destacar que o escopo da exigência editalícia é

comprovar que o licitante possui patrimônio líquido suficiente para suportar as

despesas futuras como as folhas de pagamento e outros encargos a cada mês

caso a administração pública fique inadimplente com o particular, em síntese,

busca comprovar que diante de toda uma relação de compromissos assumidos

com outros órgãos e até mesmo com outras empresas firmados através de

contratos de prestação de serviços, o licitante tenha patrimônio líquido

suficiente para cobrir todas as suas despesas.

O índice de Solvência Geral expressa o grau de

garantia que a empresa dispõe em Ativos [totais], para pagamento do total de

suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes. Para

os três índices colacionados [ILG, ILC, SG], o resultado ">1" é recomendável à

comprovação da boa situação financeira (o que demonstraria um equilíbrio nas

contas da companhia], sendo certo que, quanto maior o resultado, melhor, em

tese, seria a condição da empresa.

Diante disso, os índices da empresa estão de acordo com o

exigido na licitação ,com a liquidez acima de l[um]. A empresa não teve

compras no período pois estava em um processo de tranformação e mudanças,

assim, observa-se que não há divergência nenhuma do capital social na Receita

Federal com o balanço, conforme Consulta Quadro de Sócios e Administradores

-QSA(em anexo].
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Desta feita, a empresa demonstrou possuir a capacidade

econômica suficiente para o fiel cumprimento do contrato e é esta, justamente,

a finalidade da exigência em questão. Com o intuito de demonstrar a capacidade

da empresa R.N MOREIRA NETO, foi anexado no processo licitatório o balanço

patrimonial e o atestado de capacidade técnica, todos compatíveis com a

exigência do edital.

2.2- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

y
\

O Atestado de Capacidade Técnica fornecido pela empresa

responsável atestou que e empresa cumpriu com as exigências ,desenvolveu

com competência o fornecimento de equipamento e matérial de informática,

seguindo todos os padrões e prazos exigidos com qualidade, não tendo havido

nada que comprometesse sua reputação ético-profissional e cumprindo

integralmente as disposição contratuais estipuladas .

Alega a empresa MEGA EMPREENDIMENTOS LTDA a

necessidade de comprovação através de notas fiscais eletrônicas emitidas em

nome do emitente do atestado anterior.

Acontece que, a empresa RN MOREIRA NETO está dentro

do preço de mercado ,e de acordo com todas as normas exigidas no edital. Frisa-

se que na Lei de Licitação- 8.666/93 não tem especificado nenhuma exigência

de documento comprobatório que exija nota fiscal.

Está pacificado que a exigência da nota fiscal junto ao

atestado de capacidade técnica para participação nas licitações pública é ilegal,
sob o prima que o artigo 30 da Lei 8666/93 que disciplina a apresentação de
atestado não autoriza a Administração solicitar documento adicional. A

Administração não pode exigir algo que a lei não lhe permita.
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Em decisão a Corte de Contas da União manifestou-se:

É  indevida a exigência de que atestados de

qualificação técnica sejam acompanhados de cópias

das respectivas notas fiscais, visto não estarem estes

últimos documentos entre os relacionados no rol

exaustivo do art. 30 da .Lei 8.666/1993

Representação de empresa acusou possíveis

irregularidades na condução do Pregão Eletrônico

280/2012, promovido pelo Instituto Nacional de Câncer

[Inca], destinado à contratação de solução de storage. Três

empresas participaram do certame, sendo que a

classificada em primeiro lugar veio a ser inabilitada. Entre

os motivos que justificaram essa decisão, destaque-se a

apresentação por essa empresa de atestados técnicos

desacompanhados das notas fiscais, exigência essa que
constara do respectivo edital. A respeito de tal questão, o

relator anotou que "a jurisprudência do Tribunal é firme

no sentido de que o art. 30 da Lei 8.666/1993, ao utilizar a

expressão 'limitar-se-á*, elenca de forma exaustiva todos

os documentos que podem ser exigidos para habilitar

tecnicamente um licitante [v.g. Decisão 739/2001 -

Plenário; Acórdão 597/2007 - Plenário]". Ressaltou,

ainda, que "nenhuma dúvida ou ressalva foi suscitada, pela

equipe que conduziu o certame, quanto à idoneidade ou à

fidedignidade dos atestados apresentados pela empresa".
E, mesmo que houvesse dúvidas a esse respeito, "de pouca

ou nenhuma utilidade teriam as respectivas notas fiscais".

Em tal hipótese, seria cabível a realização de diligências

para esclarecer ou complementar a instrução, consoante

autoriza do § 3^ do art. 43 da Lei 8.666/1993. O Tribunal,

então, ao acolher proposta do relator e por considerar

insubsistente esse e o outro motivo invocados para
8
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justificar a mencionada inabilitação, decidiu: a)

determinar ao Inca que torne sem efeito a inabilitação da

detentora da melhor oferta na fase de lances, "anulando

todos os atos subsequentes e retomando, a partir desse

ponto, o andamento regular do certame"; b] dar ciência ao

Inca de que a exigência de apresentação de atestados de

comprovação de capacidade técnica "acompanhados de

cópias das respectivas notas fiscais, afronta o disposto no

art. 30 da Lei 8.666/1993". Acórdão 944/2013-

Plenário, TC 003.795/2013-6, relator Ministro

Benjamin Zymler, 17.4.2013.

Conforme a lei de licitação e decisões pacificadas a respeito

,verifica-se que a empresa RN MOREIRA NETO encontra-se de acordo com todos

os requisitos impostos no edital. Assim, está apta a cumprir com o fornecimento

de materiais permanentes e suprimentos de informática, visando atender a

grande demanda das secretarias do município de Balsas-Ma.

Ademais o interesse do município em obter o menor preço no

citado certame foi alcançado e a empresa R.N. MOREIRA NETO é ciente das

penas que supostamente será submetida caso não cumpra as cláusulas

contratuais impostas pelo contrato a ser firmado.

V

A Justiça, o TCE-MA e TCU, tem analisado sempre como

tendenciosa e direcionada desclassificações de empresas que vencem os

certames, mas a comissão utiliza-se de artifícios e meios de desclassificá-los em

benefícios de outros quando vê-se claramente que foram cumpridos todos os

itens estabelecidos no edital.

Senão vejamos:

Acordão 12/24/2015 plenário-relator ministra Ana Arrais-

E indevida de que atestado de capacidade de técnica estejam acompanhados de

I  I

í

i  í
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cópias de notas fiscais ou contratos que os lastreiem, uma vez que a relação de

documentos de habilitação dos art. 27 a 31 da lei 8.666/1993 é taxativa.

Desta forma , depois da empresa R.N. MOREIRA NETO ser

devidamente habilitada por cumprir todos os requisitos exigidos no edital, a

recorrente pleiteia a esta comissão de licitação que exija documentos que não

são exigidos no edital, supondo que a enipresa vencedora/R.N. MOREIRA NETO,

não cumprirar com o contrato a ser firmado.

Esta comissão não deve acatar tal recurso, devendo seguir

extritamente o constante no edital, seguindo assim a jurisprudência pacífica,

acima descrita ,do TCU sob pena de uma possível judicialização do certame,

além de uma possível averiguação do Tribunal de Contas do Estado de decisão

excludente desta comissão sem base legal.

E demonstrando a capacidade técnica da empresa em cumprir

o referido contrato, ainda juntamos nessas contrarazões contrato firmado com

a Secretaria Estadual de Indústria e Comércío-SEINC/MA, bem como Atestado

de Capacidade Técnica emitido pela mesma de fornecimento de Equipamentos

e Suprimentos de Informática, oriundo do Pregão Eletrônico 001/2021 CSL -

SENIC-MA [ANEXO], ou seja um órgão público. Assim dirimimos qualquer

dúvida acerca da capacidade técnica da empresa R. N. MOREIRA NETO.

V. 3-DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer que seja completamente indeferido o

recurso proposto pela empresa MEGA EMPREENDIAMENTOS LTDA ,como

sejam aceitas as argumentações aqui demonstradas para que seja mantida a

decisão que declarou a empresa RN MOREIRA NETO, vencedora do certame nos

itens 3,4 e 31, dando prosseguimento as demais fases de adjudicação e posterior

homologação do objeto licitado.

10
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Termos em que pede e aguarda deferimento.

BalsaS; 14 de julho de 2021.

NET07 ̂
01-74

RAIMUNDO NEIVA MOREIRA NETO

CPF:397.841.343-49

R. N. MOREIRA

NETO:24988

43000174

Assinado de forma digital por R. N.
MOREIRA NETO;24988343000174

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PI,

l=Teresina, ou=AC SOLUTI Múltipla v5,
oujl 0867863000114, ou=Presencial,
:OU=(i^|frcado PJ Al, cn=R. N.
MOREIRA NETO:24988343000174

Dados: 2021.07.14 19:18:53 -03'00'

11
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Página 1 de 28
FOLHAI

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIARIO
N' de Ordem 3

Contém este livro 27 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 27 e
servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre
01/01/2020 a 31/12/2020 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos
das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome

Endereço
Bairro

C.E.P.

Cidade

R. N. MOREIRA NETO

DOM SEVERINO, 2074 - SALA 203
SAO CRISTÓVÃO
64051-160

TERESINA/PI

Registrado em JUNTA DO EST DO PIAUÍ
sob n° 22101233173

Arquivado em 13/06/2016

Inscrição Estadual n° 196419310
C.N.PJ. n° 24.988.343/0001-74

Teresina/PI. 01 de Janeiro de 2020

MICHELINE DO NASCIMENTO SOUSA
Contador

C.P.F.: 023.872.577-40

R.G. : 1105073

C.R.C.: PI-010622/0-7

RAIMUNDO NEIVA MOREIRA NETO
empresário

C.P.F.: 397.841.343-49

R.G.: 762696
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Página 27 de 28
FOLHA 27

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO
N® de Ordem 3

Contém este livro 27 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 27 e
serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre
01/01/2020 a 31/12/2020 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos
das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome

Endereço
Bairro

C.E.P.

Cidade

R. N. MOREIRA NETO

DOM SEVERINO, 2074 - SALA 203
SAO CRISTÓVÃO
64051-160

TERESINA/PI

Registrado em JUNTA DO EST DO PIAUÍ
sob n°22101233173

Arquivado em 13/06/2016

Inscrição Estadual n" 196419310
C.N.P.J. n®24.988.343/0001-74

Teresina/PI, 31 de Dezembro de 2020

MICHELINE DO NASCIMENTO SOUSA
Contador

C.P.F.: 023.872.577-40

R.G. : 1105073

C.R.C.:PI-010622/0-7

RAIMUNDO NEIVA MOREIRA NETO
EMPRESÁRIO

C.P.F.; 397.841.343-49

R.G.: 762696



Pá§ãi^n^tldâ8

., DEMONSTRAÇÃO DQ RESULTADO DO'EXERéíÜllEM 3U12/2020

R. N. MOREIRA NETO 0077

DOM SEVERINO, 2074 - SALA 203 - SAO CRISTÓVÃO CEP : 64051-160

TERESINA/PI

CNPJ / CEI: 24.988.343/0001-74 Inscrição Estadual: 196419310
Local de Registro: JUNTA DO EST DO PIAU) Data do Registro: 13/06/2016
Período Movimento: JANElRO/2020 a DEZEMBRO/2020

N" doRegístro: 22101233173

FOLHA: 17

(-) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços
(=) Lucro Bruto

0,00

0,00

(-) Despesas Operacionais
DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ALUGUEIS

TELEFONE

ENERGIA ELETRICA

INTERNET

12.000,00

.  3.835,70

-  9.952,65

1.271,40 27.059,75

(-) Prejuízo Operacional antes do Resultado Rnanceíro
(=) Prejuízo antes da Tributação/Participação
(&) Prejuízo antes da Participação/Contribuição
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

-27.059,75

-27.059,75

-27.059,75

-27.059,75

Sob as penas da lei, declaramos que as informações que aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas
elas.

D.R.E extraído do Livro Diário n®.03, folha 17, Registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob autenticação
0012103353257 em 13/05/2021.

TERESINA/ PI, 31 de Dezembro de 2020

MICHELINE DO NASCIMENTO SOUSA

CONTADOR

C.P.F. :023.872.577-40 RG : 1105073

C.R.C.:PI-010322/0-7

RAIMUNDO NEIVA MOREIRA NETO

EMPRESÁRIO

C.P.F. :397.841.343-4g

R.G. :762696
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BAU^NÇqilPMRlMONIAÜ

R.N.MOREIRA NETO

DOM SEVERINO, 2074 - SALA 203 - SAO CRISTÓVÃO - CEP : 64051-160

TERESINA/PI

CNPJ : 24.988.343/0001-74 inscrição Estadual: 196419310
Local de Registro : JUNTA DO EST DO PIAUÍ Data de Registro : 13/06/2016
Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

0077

Número de Registro: 22101233173

Folha: 18

ATIVO

CIRCULANTE 54.379,68 D

DISPONÍVEL 54.379,68 D

CAIXA

CAIXA

54.379.68 D

54.379,68 D

TOTAL DO ATIVO =====> 54.379,68 D

PASSIVO

CIRCULANTE 2.022.21 C

OUTRAS OBRIGAÇÕES 2.022,21 C

CONTAS A PAGAR

ALUGUEL A PAGAR

ENERGIA A PAGAR

TELEFONE A PAGAR

INTERNET A PAGAR

2.022,21 C

1.000,00 C

796,19 C

120,07 C

105,95 C

PATRIMÔNIO LIQUIDO 52.357,47 C

CAPITAL SOCIAL 50.000,00 C

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO

CAPITAL SOCIAL
50.000,00 C

50.000,00 C

LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO 2.357,47 C

LUCRO NO EXERCÍCIO

LUCRO ACUMULADO
2.357,47 C

2.357,47 C

TOTAL DO PASSIVO s==> 54.379,68 C

Sob as penas lei, declaramos que as informações que aqui contidas são verdadeiras e nos responsabüizamos por todas ela,
Balanço extraído do Livro Diário n". 03, folha 18, Registrado na Junta Comercial do Piauí, sob autenticação n° 12103353257
em 13/05/2021. ^

U^uSÍ ^ patrimonial, totafeando tanto no Ath/o como na soma do Passivo com o Patrimônio
a importância de;

RS 54.379.68 (Cinqüenta e Quatro Mil e Trezentos e Setenta e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos)

TERESlNA/PI. 31 de DEZEMBRO de 2O20

MICHELINE DO NASCIMENTO SOUSA
CONTADOR
CP.F. :023.872.577-40 RG : 1105073
C.R.C. :PI-010622/0-7

RAIMUNDO NEIVA MOREIRA NETO
EMPRESÁRIO

C.P.F.:397.841.343-49
R.G. ;762696
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Secretaria Especial de Desburocratização. Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital
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ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R. N. MOREIRA NETO consta assinado digitalmente por:

1DÈNTIFICAÇA^â(S)^^^[|E(S)HÉ!^* *
CPF Nome

02387257740 MICHELINE DO NASCIMENTO SOUSA

39784134349 RAIMUNDO NEIVA MOREIRA NETO

' > s,-.

JX
ffllÍNi i,

/UCEP/

CERTIFICO O REGISTRO BH 08/06/2021 16806 SOB If 20210367032.

PROTOCOLO: 210367032 DE 27/05/2021.

CÓDIGO DE VERIFICftÇ&Ot 12104008030. CNFJ DA SBDSt 24988343000174.
MIRE: 22101233173. COM EFEITOS DO REGISTRO EK: 31/12/2020.
R. H. KORSIRA tIETO

MATEUS FRAMCISCO SANTOS RDPINO VIEIRA

SECRETÂRIO-OERAL

www.piaulâigltal.pi.90v.br

A validade desce documenco, se iopresso, fica sujeito A eomprovacSo de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificação.



27/05/2021 CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL •

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ CERTIFICA que o profissional
Identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao
exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais,
conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.® 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem Invalida quaisquer débitos ou Infrações que,
posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a
regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PI

Certidão n.': Pl/2021/00003321
Nome: MICHEUNE SOUSA OLIVEIRA CPF: 023.B72377-40
CRC/UF n." pr-010622/0 Categoria: CONTADOR
Validado: 25.08.2021
Finalidade: RELATÓRIO DE AUDITORIA

Uvro: BALANÇO
Exercício: 2020

Confirme a existência deste documento na página http://201.33.23.184/spwPI/principai.htm, mediante
número de controle a seguir

CPF : 023.872.577-40 Controle : 6682.6996.7310.7624 •

https7/boleto.crcp].orgJ)r/scripls/SQL_dhpv03Pl.dIl/log]n 1/1
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R.N.MOREIRA NETO

DOM SEVERINO, 2074 - SALA 203 - SAO CRISTÓVÃO - CEP : 64051-160
TERESINA/PI

CNPJ: 24.988.343/0001-74 I.E.: 196419310
Local de Registro: JUNTA DO EST DO PlAUl Data do Registro: 13/06/2016
Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

N» do Registro: 22101233173

FOLHA; 0019

ÍNDICE DE:LÍQUÍDEZ

ÍNDICE OE LÍQUIDEZ GERAL

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
ILG =

Passivo Circulante + Passivo não Circulante
ILG

.54.379.68

2.022,21 ILG: 26,89121

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

Ativo Circulante
ILC =

Passivo Circulante
ILC =

54.379,66

2.022,21 ILC : 26,89121

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

Ativo Circulante - Estoque
ILS =

Passivo Circulante
ILS s

54.379,68

2.022,21 ILS : 26,89121

ÍNDICE DÉ SÓLVÊNCtA GERAL

ÍNDICE OE SOLVÊNCIA GERAL

ISG
Ativo

Passivo Circulante + Passivo não Circulante
ISG

54.379.68

2.022,21 ISG : 26,89121

MICHELINE DO NASCIMENTO SOUSA
CONTADOR(A)
C.P.F. :023.872.577-40 RG: 1105073
C.R.C. :PI-010622/O-7

TeresinaPI, 31 de dezembro de 2020

RAIMUNDO NEIVA MOREIRA NETO

EMPRESÁRIO
CJ".?. :397.84I.343-49 •

R.G. :762696

28



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 24.988.343/0001-74

NOME EMPRESARIAL: R. N. MOREIRA NETO

CAPITAL SOCIAL: R$50.000,00 (Cinqüenta mil reais)

i  NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DÓ CNPJ



ESTADO DÒ MÃRÃNHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE

CONTfUTÕ

Pròcéssó h® 0033695/2021

Contrato n® 005/2021 - SEINC/MA

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTO E ÍWATERIAIS DE
INIFÕRMÂTIGA, QÜE ENTRÈ SI
celebram, de üm lado, COMÕ
CONTRATANTE, O ESTADO DO
MARANHÃO, POR INTERMÉDIO DA
SECRETARIA DE ESTADO DE
iNbÚSTRIÁ, COMÉRCiO E ENERGIA E
DE OpTRQ, COMÕ contratada, A
EMPRESA R N MOREIRA NETO.

.y

O ESTADO DÒ MARÂNHÃO, REPRESENTÃDO PELA SECRETARIA DE ESTADO
DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E ENERGIA, seàiada Avenida Jerônimo de Albuquerque,
s/n®, Palácio Henrique de La Roque, 1® Andar, Bairro Calhau, CEP 65.065-180, ;São

PGR INTERMÉDIO DO FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO
INDUSTRIAL - FDI/MÀ, inscrito no CísIPJ sob o n® 07.586.805/0001-08, doravante
designado CONTRATANTE, nèstè ato /epréseritadò por seu Subsecretário de
Indústrià, Comércio e Energia do Maranhão, o Sr. EkpeditoRodrigues Silva Júnior,
brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado nesta Gapital, portador do RG n®
1578992-6, expedida pela SSP/MA è ihsdritò riò ÇPF sob o :n° 705.711.043-04, em
razão da delegação dè competência qué lhe fòi.conferida noá terrnOs da Portaria ri®
040/2021-G^, de 22 de fevereiro de 2021 e tíé outro a fempresá R N MOREIRA NETO,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no ÇNPJ sob o n® 24;988:343/0.001-74, com.
sede ha Avenida Dpm Severirip, n 2074, sala Ed. Zé Carvalfio, Báinra Horio Florestal,
CEP: 64.049-370, Ter^ina-PI, doravánté.dèrióriiiri CONTRATADA, represeritada
por seu Sócio Administrador, o Sr. Raimundo Néiva Moreira: Neto, brasileiro, casado,
empresário, portador da cédula de identidade n® 00762696, expedida pela SSP/PI é
CPF n® 397:841.343-49, residente na Av. Mirtes Melão, casa 09. Bairro Gurupi. CEP;
64.090-095, Teresina-Pl. tèni entre si, ajustado ó presente GONTRATQ, çuja lavratu.ra
foi regularmente autorizada em despacho dò Secretário acirilá.qüáíificadò nos áutos do
Processo Administrativo n° 0033695/2021- SÉINC. originário da licitação na
modalidade Pregão Hetrôniço n° 001/202Í- ÊSL- SEINC/MÀ, submetendo-se as
partes, as disposições Lei Federal n® 10.520/2002. Lei Complementar n® 123/2006,
alterada pela Lei Complémentar n' 147, de 07 de agosto de 2014, Lei Estadual ri®!
10.403 de 29 de dezenibro'de 2015, apíií^ndo sübsidiáriárneritè a Lei Fedèfál: n®
8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie, e às cláusulas e
condições a seguir pactuadas:



ESTADO 00 MARANHAO

SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA^ COMÉRCIÕ E ENEROIA-SEINC

1. GLÁÜSULÀ PRIMÈIRÁ- DÒ OBJETO

1.i Contratação de aquisição de equipamentos e materiais de informáticat para
atender às demandas da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia do'
Maranhão - SEINC/MA, de acoido com as condições, espeçifiçá^és e. exigências
contidas no Termo de Referência e a Proposta dé Preços da Gonfratada

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORGAMENTÁRIÁ

2.1 A despesa par^a execução do objeto deste CONTRATO còrcerá á conta de
recursos específicos, consignados no Òr^ménto dã Secretária dè ÉsUido de
Indústria, Comércio e Energia do Maranhão - SÉÍNÇ, em ;conformídade-com a
seguinte Dotação Orçamentária;

FONTÉ; 0101 (TESOURO ESTADUAL);
AÇÃO: 4457-ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE;
PROGRAMA: 0411 - APOIO ADMINISTRATIVO;
SUBAÇÃO - 016480 ^ AQUISIÇÃO DE ÉQUÍPAMENTÕ É/OU MATERIÁL
PERMANENTE

NATUREZA DA DESPESA: 44.90.52 - EQUIPAMENTOS É ACESSÓRIOS DE
PROCESSAMENTO DE DADOS

FONTE: 0101 (TESOURO ESTADUAL);
AÇÃO: 4457- ADMÍNISTRAÇÃO DA UNIDÀDE;
PROGRAMA: 0411 - APOIO ADMINISTRATIVO;
SUBACÃO - 001180 - MATERIAL DE CONSUMO
NATUREZA DA DESPESA: 33.90.30 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE
DADOS

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR GLOBAL DOS SERVÍGOS

3.1 O valor global do presente contrato é de .R$ 135.209,00 ,
mil, duzentos e nove reais), cohforrrie proposta ápreséritada
Itens 1,2,3.4,7.8,9,10,11,12,13,14,15 e 25.

é trinta e cinco

Contratada: dós

Item
De^ição dó

Produto

Tipo de
Máteríal

Und Quâht ValórUnltôrío Valor Total

1 PLACA MÃE E PROCE^ADOR ,  UND 15 R$ ' '3.489)00 RS 52.335,00
2 MEMÓRIA ^  UNO. 30 R$^ >-' 374,00 R$ . 11.220,00
3 MONITOR UND 10

4 SSD UND 30 .:RS2ít:Sj^.bó RS'i ̂  10.200,00
7 NÒ-BREAK : UND 8 ÜMMKwIníW
S NÒ-BREAK UNO 1 ÍRSS«tbooM
9 TONJE DE ALIMENTAÇÃO UND ̂ 15 R$" , - 155,00. RS 2.'325,00



ESTADO DO MARANHAO
SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ENERGIA-SEINC

10 BATERIA UND 70 ^ ií,50 1 ̂  édsoo
11 swrrCH UND' 1

12 SWTTCH UNO l

13 ACCESS róINT mipílJANENJBIP UNO 2

14 MICROFONE p|p®HAmnl^ UNO 1.

15 Krr ESTÚDIO ILUMINADOR
MÓVEL

" UND i ■ 1.

25 CADÍADESOM UNp :

1
JgigLOONSjjM

.1 R$ 135,209.00

4. CLÁUSULA QUARTA - DOS ACRÉSCIMOS; SUPRESSÕES E REAJUSTES

4.1 Dos Acréscimos ou Supressões:
4.1.1 A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
ecrésclmos. oü: süpressões qüè se fizereni nas òbras, :serviçbs òú compras, até 25%
(vinte 0 cinco por cento) do valor iniciai atualizado do contrato, e, no caso particular de
reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para
os seus acréscimos, de acórdo com o constante no artigo 65, §1° dá Lei Federá! n°
8.666/93;

5. CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS

5.1 p prazo de vigência do presente Gontrato é. de 12 (doze), mèses, a contar da
sua assinatura, podendo sér prorrogado, por igual períòdo, nós tèrmós do artigo 57 dã
Lei Fedèral n° 8.666/1993.

6- CLÁUSULA SEXTA-DO FORNECIMENTO. DA GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA
TÉCNICA

6.1 A CONTRATADA fornecerá os equipamento e materiais, sob-demanda dà
CONTRATANTE, ení confqrrriidade com às: éspeçifiçações técnicas elencadas no
Termo de Rèferêncía ;(Anexo I), do Edital dò Pregão Elétrèníco n° 001/2021 -
GSL/SEINC, observando os prazos, custos, nonnas e demais indicativos previstos nâ
Proposta.de Preços apresentada;

6.2 A entrega dos materiais/produtos deverá ser feita, nó rtiáximò, ém 10 (dèzy dias
corridos, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento, pelà CONTRATADA nó
SerViço^de Material e Patrimônio da SEINC/MÂ, no endereço da CONTRÂTANTE, na
Av. Jerpnimo de Albuquerque, S/N - Palácio Híenrique de La Rocque - 1 ® Andar, São
Luís/MA, ao servidor responsável, mediante, Nota Fiscal, para que seja providenciado
o pagamento;



ESTADO DO MARANHAO
SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIÁ, ÇOMÉRCÍO E ENERGIÀ-SÉÍNC

6.3 Os éqüipániéhtós è máteriáis deverão estar érri émbàlãgéhs próphas, sem
qualquer violação ou danificação, obedecendo aos respectivos prazos de
garantia das marcas oferecidas;

6.4 A garantia de todos os itens, contra defeitos e vícios cjé fabricação, deverão ser
de no mínimo dè 12 (doze) meses a pailif da data da entfègá, excetuàndo-sè
aqüeías gararitias especiais citada nã descrição dò item 01 do Termo de
Referência, que deve ser obedecida.

7. GLÁUSÜLA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

7.1A CONTRATANTE, por intermédio db Fiscal do Contrato, devidamente
designado, efetuará o recebimento dps' ;serviços objeto desse Contrato,
observando os seguintes procedimentos:

a)' Recebimento Provisório: Os equipamentò é materiais serão rècébidos
provisoriamente, quando da respectiva; entrega, ;para efeito, de posterior
verificação da conformidade e quantidade, dos mesmos com as'
especificações constantesjno termO-de referência pela SEÍNC, na Proposta
de Preços da CONTRATADA e na^ Ordem de Serviço, bem como.
atendimento das obrigações estipuladas riêste Contrato;

b) Recebimento Definitivo: Os équipàméntos e matétiàis serão recebidos
definitivamente após a verificação pelo Fiscal do Contrato quanto à
qualidade e prazos dos serviços efetivamente prestados, mediante Termo
de Recebimento Definitivo.

7.2 Os itens poderão ser rejeitados, nò tòdò ou em parte, quando em desacordo
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta,
devendo sef substituídos no prazo de 15 (quirizé) dias õbrn'dos, a coritar da
notificação dá contratada, âs suas custas, sem pféjüizo ,dà âpücáção das
penalidades.

7.30 Recebirriérito Définítivò será realizadõ peíò Fiscal dp Gòritràtó.em até 08 (Oito)
dias consecutivos após o Recebimento Provisório dos serviços, sendo que hãõ
sérâo aceitos equipamentos e materiais divérsòs dos- indíbãdos na Õrdem dé
Fornecimento e em desacordo com as especificações constantes désse
Contrato e seus anexos.

7.4Qualquer éitoõu ortilssão na execução dos serviços obrlgàrâ a CONTRATADA
a refazer, às suas êxpensas, por sua conta é riscos, no todo õu em parte, os
serviços impugnados, observado o prazo .'a ser estabelecido na respectiva
Notificação via AR ou por e-mail.
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SECRETARIA DE ESTADO DE ÍNDÚStRiÁi CQMÉRCIO E ÉNERGlArSEINC

7.5 Em caso dê réjêi^ò tõtal/pârciâi dbs êííüipamèritbs ê mátenais áprésentàdos;,
ou na hipótese de déscürhprímento^de dü^s òbriga^ês contratuais, avaliados
na etapa de Recebimento, ficará a CONTRATADA sü|eita à aplicação das
sanções administrativas fixadas neste.Oontrato.

das7.6A concessão dó prázp estabelecido para substituição: è/pu^ç^
determinações não impède a aplicação das .sanções administrativas;

7.70 Recebimento Provisório e Definitivo' dos equipamentos não exclui a
responsabilidade da contratada pelòs prejuízos resqltantes da incorreta
execução do contrato.

7.8 O Recebimento Definitivo é condição indispensável para o. pagamento dO
fornecimento dos equipamentos e materiais, observadas as condições
estabelecidas neste contrato.

8. CLÁUSULA QITÁVA - DAS OBRIGAÇÕES

8.1 São obrigações da CONTRATADA;

8.1.1 Fcrnécer atestado de çapacidadê técniça emitidp por" pessoa jurídica de
direito público ou privado, comprovando qúe à empresa fomèceü oü
fornece materiais pertinentes e compatíveis Com :o objeto da licitação;

8.1.2 Levar, imediatamente, ao conhecimento do PISGÂL DE CONTRÂfO:
qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante a realização
do fornearnento; para adoção de médídas cabíveis;

8.1.3 Prestar todos os èsclarecimèntós que forèm-SolÍGitadòs pèlo FISCAL DE
CONTRATO, atendendo de imediato as reclamações;

8.1.4 Reparar, çorfigir, remover, refazer ou substituir imediatamente, à suas
expensàs, no todo ou em parte,; os pròdutòs. érn que se verificarerri
imperfeições; .dèfeítós, incorreções ôü cúe víèrèm ser rejeitado pélo
FISCAL DE CONTRATO;

8.1.5 Arcar cpm despesas deçorrerites de qualquer infração seja, qual for,
desde que praticado por seus técnicos dürãnte á execução do objeto
contratado, ainda que no recinto dà CONTRATÁÍ^TÉ:

8.1.6 Executar o objeto de forma metÍòulosà e:constánfê; mantendo-os sempre
em perfeita ordem;

8.1.7 Fomecer. na forma solicitada pelo FISCAL DE CONTRATO. Relatório de:
Atividades realizadas;

8.1.8 Comunicar a CONTRATANTE, por ;escrito, quàíqüer ãhormatidáde dè
caráter urgente e prestar esciãfédmehtos juigãdòs necessários;

8.1.9 Assumir a responsabilidade ;por todos: os encargos previdendários e
obrigações sociais previstos ria legislação soeiál; ehrabalhista em vigor,
obrigarido-sè a saldá-los ria época própriã, umà vez que os seus
empregados hão mariterâò nenhum víncUlo emprègâtício còm a
CONTRATANTE;
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8.1.10 Assumir, também, a respònsab|li_dada ppr todas ás. pfóvidênciás e
obngâçõês estabelecidas ría íèglslá^ò éspècffícã de acidentes do
trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus
empregados no desempenho das atividades pertinentes, ao contrato ou
em conexão com elas, ainda que nas dependências da GONTRATANTE;

8.1.11 Executar fielmente o objeto cóntratadpi de acòrdo com às normas legais,
verificando sempre o seu bqrh desempenhpir .cumprindo òs prazos
estabelecidos em coriformidade com â pròpõstã 'apresentada e nas
orientações dò FlSCAL DE CONtF^TO, observando sempre os critérios
de qualidade.dos produtos pu seçviçQS a serem fornecidos:

8.1.12 Executar o objeto contratual através de pessoas idôneas, assumindo total
responsabilidade para quaisquer danos ou faltas que as mesmas venham
a cometer no desempenho de suas funções, obrígándo-se a inderilzar a
CÕNTf^TANTE, por todos os danos e prejuízos que eventualmente'
ocasionarem;

8.1.13 Manter um preposto, aceito pela Administração :dQ GONTRATANTE,
durante o período de vigêricia desté çoritra^^ pâra répresentá-la sernpre
que for hècessário;

8.1.14 Responsabilizarrse soíidariàmênte com os fofriecedores dos materiais
(fabricante; produtor ou importador) pelos vícios dé' qualidade e/ou
quantidade que os. torne lirecuperáveiSi impróprios ou Inadequados à:
utilização, a que se destinam pu que lhes diminua q valor, assim çòmo
por aqueles decorrentes da disparidade corn as iridiraçõès constantes da
embalagem.

8;2. São obrigações da GONTRATANTE:

8.2.1, Promover, por meio dp FlSCAL DE CONTRATO désignadq por Portaria, p
acompanhamento dd fomecimento dos produtos e á fiscalização do contrato,
sob os aspectos qualitativos, anòtandd erh' registro prõprio.ãs falhas detectadas
e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu
critério, exijam medidas ,corretivas;por parte da:mesma;

8.2-2. Permitir o acesso dos empregados da CONT^AtADA às.suas dependências
para a é)íecuçãò do fòmecimèrito;

8.2.3. Prestar informações e os esclarecimentos pertinentes, que venham a ser
solicitados pelos empregados da CONTRATADA ou.ppr seus prepostps;

8.2.4. Efetuar o pagamento devido pelo fomecimento dos produtos, desde' que
cumpridas todas as formalidades e exigências dõ contrato;,

8.2:5. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as exigências
deste Termo de Referência;

8.2;6. Notificar; por escrito à CONTRATADA, õçòrrência de eventuais imperfeições no
curso de execução do objeto, fixando prazò para a sua- correção;

8.2.7. Proporcionar todas ás facilidades pa'rá qüe á CONTRATÁbA possa realizar o
fornecimento; fiscalizar pára que durante a vigência dõ Contratõ ísejam.mántitías
as condições de habilitação exigidas na licitação.
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9. CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO

9.1. O pagaménto será realizado de forma parcerada, mèdíanté o fornecimento; dos
equipamentos e a execução dos serviços; de acordo com O cronograma de
execução dos serviços.

9.2. O pagamento será efetuado pela SEINÇ/MA. por intermédio de ordem bancáriã
no prazo de até 30 (trinta) dias/contadòsa-partirda efètiyã dos produtos
e/Ou serviços, com aceitação, ni^íante apresentação de Nota Fiscal,
devidamente atestada pelo fiscai do contrato.

9.3. Para efeito de pagamento, a empresa devera apresentar os documentos
relacionados a seguir;

a) Ofício solicitando o pagamento peiá execução dos seryiçós;
b) Cópia dò Contrato e seus réspectivos âditivoSi quando hOuverem;
c) Cópia da Ordem de Serviço;
d) Nota Fiscal/Fatura;
e) Cópia do Empenho ou N° do rriesmo;
f) Contrato Social/Registro Cpmercjal/Ato Gonstitutiyò
g) Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacionâi dè. Pessoa Jurídica -

CNPJ/MF;
h) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos>a tributos Federais e à

Dívida Ativa da União;
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT perante a Justiça do

Trabalho (Lei 12.440/2012, eni vigor a partir de 4 dé jarieiro de 2012);
j) Certificadò de Regularidadedo Fundo de Garantiã por Tempo de Serviço
- FGTS, fornecido pela CÉF - Caixa Econômica Federal, devidamente
atualizado (Lei n® 8.036/90);

k) Certidão de Regularidade com a CAEMA, devidamente atualizado
(Decreto n® 21.178/05), çaso ã ÇONTRATADA tenha endereço no
Estado do Maranhão;

I) Certidão Negativa de Débito da Fazenda Èstadüaí (CND), devidamente
atualizada;

m) Certidão Negativa de Dívida Ativa da Fazenda Estadual (CNDA)^
devidaménté atualizada;

n) Alvará de funciònartientó;
o) Certidão Negativa de Débito dâ; Fazenda Municipal Relativa à Atividade

Econômica ou Certidão Posltiva-cpm Efejto dé Negativa;
p) Certidão Negativa de Débitos Tributários MuníGÍpais Relativos ao Imóvel
- IPTU da sede da empresa, tendo que constar o êndèreço;

q) Certidão Negativa de Falência òu Concordata (Recuperação Judicial ou
Extrajudiciaí), expedida pelo distribuidor da sede da^pessoa jurídica, com
data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de
apresentação da proposta dê pre^, quando não vier expresso o prazo
de validade
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9A Deverá constar da nota fiscal a agência bancária e o número da conta corrèrité
da èmpresà contratada.
9.4.1. O número do ÓNPJ constante da notá fiscal apresentada;pela.empresa deverá
ser o mesmo referido na nota de empenho e nes^te contrato..
9.4.2. Por ocasião do pagamento, serão retjdós oã tributeis çreyislos na legislação
vigente.
9.4.3. Havendo erro na Nota Fiscal, contestação" òu circüristâncía que impeça a
liquidação da despesa, aquela será devoívlda^à CONTRATÁbA, e o pagamento ficará
pendente até que está providencie as medidas saneadoras.
9.4.4. Nesta hipótese,; o prazo para pagamento ihicjár-se^á após â regularizáçãò dá
situação ou reapresentaçâo do documento fiscal,t não ácárrétarido qualquer ônús. para
a CONTRATANTE.

9.4.5. Caso a. empresa não seja estabelecida em São LuiS (MA), a mesma deverá,
obrigatoriamente, realízar.o Cadastro de Empresas Não Estabeléçidás como condição
de realização de serviços e solicitar a Certidão dé Não Retenção conforme. Iristruçap
Normativa 002/2016 da Secretaria Municipal de: Fazenda de São Luís.
9.4.6. Caso a empresa não faça ò cadastro supracitado, à SEINC/MA obrigatonâmènte
reterá o ISSQN no àtò de liquidação da. despesa.
9.4.7. À realização dos pagamentos fica Condicionada, à consulta prévia pela
CONTRATANTE ao Cadastro Estadual de Inadimplentes - C.B, para verificação da
-situação da CONTRATADA em relação às obrigações pecúríjárias é não pagaSf
corisoante determipa o art. 6° da lei Estadual no 6.690^ .de 11 dè júího de 1996.
9.4.8. Nenhum pagamento será efetuado à empresa/enquantb houVèr pendência de
liquidação de obrigação financeira, em virtude dé penalídéde' ou inadimplência
contratual. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antêcipedo.
9.4.9. Será efètuada a retenção dos tributos è dá contribuição prévidenCiária, confórriié
estabelecido na Lei n° 9.430/96, na Instrução Nofriiativa SRF n° 1.234, dé 11 de janeiro
de 20Í2.

9.4.10^ Se a ernpresa for optante pelo.SIMPLES deve ,anexqrã fatura declacação
constante da Instrução Normativa SRF n° t2Mi de.11 dejáheiro dè2012. devidaméritè
assinada pelo representante legal da empresa, Situação em qüe hão incidirá a retenção
disposta no item acima.
9.4.11. De igual forma, serão retidos/deduzidos valores correspondentes a
eventuais multas/penalidades ou indenizações devidas peja CONTRATADA,
assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.
9.4.12. Os pagamentos serão efetuados põf melo de ordens bancárias, para
crédito nà conta corrente indicada na Proposta de Preços, devendo a CONTRATADA,
na oportunidade, estar cadastrada no SLGEF.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS

^ \\
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10.1. Gomète infração administrativa, nos téffriòs da Lei n° 8.666i de 1993, da Lei n®
10.520, de 2002, do Decreto n® 3.555, de, 2000 e do Decreto n° 5.450; de 2005,
a CONTRATADÂ que. no decorrer da contratação:

10.2. Inexecução total ou parcialmente o. cpritrátOf
10.3^ Apresentar documentação falsa;
10.4. Comportar-se de modb inidôneo;
'10.5. Cometer fraude fiscal;
10.5.1. Descumprir qualquer dos deyeres elencados no Projeto Básico e no
Contrato.
10.5.2. Se a, contratada ensejar p retardánnentpdã execução òbjetodestè
contrato, não mantiver a propòsta, falhar ou fràudárnãexécuÇãòdõ córhpOrtar-
se dé rhodo inidõrieo ou cometèr fraude fiscal, ficfará impedida deJicitar e contratar com a
Administração Estadual, será incluída no Cadastro de Fornecedores Impedidos deLicítar
e Contratar com Estado do Maranhão da.Comissão; Central Pérmahehte dè Licitação è
no Cadastro de .Empresas Inidôneas e Suspensas.- confomie Àrt: 46° dp Dèçretb
Estadual n° 31.251/2015, garantida a ampla defesa, e sem prejuízo dâs multas previstes
neste Edital è das demais cominações iegaís.
10.5.3. As penalidades administrativas aplicáveis à contratáda, previstas nos Art.
81, 87,88 e seus parágrafos, todos da Lei Federai n° 8.666/1993 serão:
1d;5.4. A multa dé mora a ser aplicada ppr atrasp injustificado na execução do
contrato, será calculada sobre o valor dos bens elou serviços não còncluídós,
competindo sua aplicação ào titular do órgão contratante observando os seguintes
percentuais:

a) 0,3% (três décimos^ ppr ipento), por dia de atraso até o limite,
correspondente a 15 (quinze) dias; e

b) 0,5% (cinco décimos por centó), por dia de atraso a partir do 16°
(décimo sexto) dia, até ü limite córrespondente a 30 (trinta) dias e;

c) 1,0 (um por cento), por dia dé atrasos partir-do 31° dia (trígèslmp
primeiro dia, até o limite: correspondente, a '60 (sessenta) dias,
findo o qual a contratante rèsciridirá ò cpritratò ccfréspondehté,
aplicando á contratada as demais sanções previstas, na Lei
Federai n° 8.666/1'993.

10.6.

10.7.

a)

Será aplicada a multa de 1,5% (urn e. meip por centro) sobre o valor da
contratação, quando a contratada'
a) Prestar Informações inexatas oü obstacuíizar o acesso: à fiscalização da

contratante, no cumprimento de suas atividades;
b) Desatender ás determinações da fiscalização da contratante; e
c) Cometer qualquer infração às normas legais federais;,estad uais e municipais,

respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em
razão da infração cometida.

Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da.contratação quando
a contratada:

Executar os serviços em desacordo com. o projeto básico,, nonriãs e técnicas ou
especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções
necessária, às suas expensas;



ESTADO DO MARANHAO
SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ENERGIA.SEINC

b) Não iniciar, ou recusar-se a executar a, correção íde; qualquer ato que, por
imprudência, negligência, Imperída^ doló. òu rná*fé,- vèiihà causar dáhqs: â
contratante oü à terceiros, independentèmenté da obrigação dá contratada èm
reparar òs danos causados;

c) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por ímprüdéncia, negligência,
imperícia, dolo ou .má-fé, venha a causar çianqs ã contratante ou a terceiros,
Independentemente da obrigação da coritratadã em repáráros.danos cáüsados.

10.8. Advertência

A) Descumprimerito das obrigaçÕeSássümidas Gontrattialmeníe':Qü nas licitações,
desde que acarretem pequeno prejuízo ao Estado, independentemente da-
aplicação de multa moratória ou de inexecuçâo contratual, e do deyer de
ressarcir o prejuízo;

B) Execução insatisfatória dò objeto: contratado, desde que ã sua gravidade não
recomende o: enquadramento nos casos, de^ suspensão temporária ou
declaração de iriidòneidade;

C) Outras ocorrências que possam acarretar pequérips -transtornos ao
desenvolvimento das atividades da çoritratantéi desde qiiê não sejam passíveis
dê aplicação das sanções de susperjsãb tempcfãriá e déclaraçãó dè
ihidoneidade.

10.9. O Impedimento de Licitar e Contratar com a Administração Estadual
10.10. Penalidade de impedimento de licitar e contratar por 0.1 (um,),ano nos seguintes
casos:-

a) Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente e na
licitaçãorque tenha acaiTétado prejuízõsTsignificatiVos paraiaSEÍNO/MA;

bj Execução insatisfatória do objeto deste ajuste, se antes tiver havido aplicação
da sanção de advertência.

10.11. Penalidade de irripedirnentò de licitar è.contrátãr de.OI (uiri) àtè 03 (três).anos::
aj Quando a contratada se recusar a assinar o contrato dentro do prazo

estabelecido pela contratante;
b). Deixar dê eritregar ou apresentar dócumehtaçãp falsa exigida nó

cèrtàmê;
c) Ensejar o retardamento da executo: do seu objeto;
d) Não manter a proposta.

10.12.,Penalidade de impedimento de licitar e cõhtrataf por mã[s de 03 (três) até 05
(cinco) anós:

a) Não concluir os bens/serviços contratados;
b) Falhar ou fraudar a execução do contrato ou com qualquer outra

irregularidade, oontrariando disposto np edita! de licitado, não efetuando
sua substituição ou correção no,prazo détêrítíináçío pèlá çontratáhte;

c) Comportár-sé de modo inidônêo õü' cometer fráude? fiscal Pu cometer
quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízos ao Estado;
ensejando a rescisão do contrato ou frustração do procedimento iicitatório;
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d) Independentemente das sanções advertência, multa e Impedimento de licitar
e contratar com õ Estado do Mãranhãõí a contratada está sujeita aó
pagamento de indenização por perdas ê danoSj podèndo/ãinda a contratada
propor que seja responsabilizada;

e) Givilmente. nos termos do Código Givíl;
f) Perante os órgãos incumbidos de fiscalização das atividades çontratadas ou

do exercício profissional a elas pertihientès:
g) Criminalmente, na forma da législaçãô pertiheritè.

10.13. Nenhum pagamento será feito"ao executor dos,serviços qüe teriha sido multado,
antes que tal penalidade seja descontado de seus haveres.
10.13,1- As sanções serão aplicadas pelaalrtoridáde niáximá da SEINC/MA, após
garantida prévia e ampla defesa á contratada, "no respectivo "processo no prazo de 05
(cinco) dias úteis, com,exceção da declaração de.inidbneidade, cujo prazo dè defesa é-
de 10 (dez) idias da abertura de vista, conforme § 3® do art. 87 da Lei Federal n®
8.666/93.

'10.13,2- As multas administrativas previstas neste instrumeriloi não têm caráter
:córhpensatórió é assim, o seu pagamento nãò eximirá a contratada de fésponsabilidade'
por perdas e danos decorrentes das infrações comatidás.
10.13.3. Das- decisões de aplicação, dás penalidades, caberá recurso nos termos
do inciso XVII do art. 40 da Lei 10.520/2002 .c/c art. 109 da Lei: federal n° 866^19/93,
-observados os prazos fixados no primeiro diptoma;:
10.13.4. Os recursos devem ser dirigidos á maior aufondadè da unidade que
praticou o átofecorrido, protocolizados, nos dias úteis. no horáriode expediente normal.

a) Serão conhecidos os recursos enviados pelo correio, telex, fac-símile,
correio eletrônico ou qualquer outro meio de comunicação, desde que,
dentro do prazo previsto em lei, a peça inicial original seja devidamente
protocolizada no órgão competente,

cláusula DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO GONTRÁTUÀL
11.1. São riiótivos para a rescisão dò présérite ConfratOj rios terrriós do-art. 78' da Léi
ri® 8.666, de 1993: - - _ . .

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, êspecificaçõesi projetos
ou prazos;

b) O cumprimento irregular de cláUsUlas cohtratuáís, especificações,
projetós.é prazos;

c) A lentidão do seu cumpriméntOi levando â Administração a comprovar
a impossibilidade da conclusão dOtserviço, nos;prazOs estipulados;

d) O atraso,injustificado no inícip;do serviço;
e) A paralisação dp serviço, sem Justa causa e prévia comunicação a

Administração;
ff) A subcontratação total oü parcial do seu objeto, a associação da

CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial,
bem como a fusão, cisão ou incorporação, nãó admitidas no Çantratp;
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g) O desatendimento às determinações regalares daiautoridade designada
para acompanhar e fiscalizar à sua exècuçãõi assim cómo as de séus
supêriores;

h) Ò comètimento reiterado, de fáítas na sUa execüçâõ, anotadas na forma
dò § 1° do art. 67 da Lei n''a;666; de.Í99^^^

i). A decretação de falência, oura instauração de insplyéncià ciyil
j) A dissolução da sociedade, òu falêcjménto da GÒNTRATADA;
k) A alteração social ou à modificação da fihalidãdé òu da estrutura da

CONTRATADA, que préjüdíqué a execução do Contrato;
I) Razões de interesse público, ;dé' alta relevância e:amplo conhecimento,

justificadas e determinadas pelâ máxima autoridade da esfera
administrativa s que está subòrdínada a CONTRATANTE e exaradas,np
processo administrativo a que se refere o Contratò;

m) A supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando
modificação do valor inicial do Contrato além do limite permitido no:§ 1®
dp art. 65 da Lei n° 8.666, de Í993;

n) A suspensão de sua execuçãp, por ordem escrita daAdministraçâp, por
prazo süperior a 120 (cento eyinte) dias, sajvo erti caso'de calamidade
pública, grave perturbação^ da ordèm interna, guerra,, òu airida por
repetidas suspensões qüe totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenização peías
sucessivas e contratualmente imprevistas desmpbiíizações,
mobilizações e outras previstas, ásségüradái CONTRATADA, nesses
casos, o direito de optar péíâ suspensão do cumprimento dás
obrigações assumidas, atè que séja normaíizadá a situação;

o) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela:
Administração, decorrentes de éerviçps, fornecimento, ou parcelas:
destes já recebidos ou executados, salvo èfn cáso de calamidade^
pública, grave perturbação da ordem íntèfnà òü guèrrà, assegurada à
CÔNTÍ^YADA o direito-de optar pela,suspensão:de cumprimento de
suas obrigações, até que seja normalizada a situação;

p) A não liberação, por parte da AdnijriistrâçãOi do objeto parà execução
do serviço, nòs prazos contràtuais;

q) A ocorrência de caso fortuitõ oU de força maior, regularmènte
comprovada, impeditiva da execução do Contrato;

r) O descumprimento do disposto no inciso V dp art -27 da Lei rf 8:666^
de 1993, sem prejuízo das san^es penais câbívèis.

11.2. Os casós da rescisão contratual serão fdrmatmenté mòfívadbs nos autos,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
11.3. A rescisão deste Contrato poderá ser:
11.4. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos
enumerados nos incisos I á XII, XVÍI e XVIII déstá cláusula;
i 1.5. Amigável, por acordo entre as partes, rédüzídâ a termòmd prõcésso, désdè quê
haja, conveniência para a Administração;
11.6. Judicial, nos termos da legislação.

W
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11.7. A rescisão administrativa ou amigáyei deverá ser precedida, de autorização
escrita è fundanièntadà da autoridade competente.
li.8: Quando á rescisão ocoíter com base nòs^lhcisòs XII a XVÍI desta cíáusülá, sern
que haja culpa da CONTRÂtADÀ, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:
11.9. Pagamentos devjdos pela execução dp Contrato .até^a data da. rescisão.
11.10. A rescisão ppr descümprimentò das.GláusülàS contratuais acaítetàrá a execução
da garantia contratual, para ressarcimento da CÓNTRATANTÉ, e dos valores das
multas e indenizações a ela devidos, berh como a retenção dos;créditos decorrentes
do Contrato, até q limite dos prejuízos causados à.C0NTRATANTE,;além das sançqes
previstas neste instrumento,
11.11.0 termo de rescisão deverá indicar, cpriforme o:çasp: •
11.12. Balanço dos eventos contratuais já cúnipridòs^oú pardái^èrite cumpridos;
11.13. Relação dos pagamentos já efetuados e aínda devidos;
11.14.ilndenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA FISCÁLIz^CÃO
12.1. A execução dós serviços ora contratados'será Objeto dé acompanhamento,
controle, fiscalização e avaliação por representante da CONTRATANTE, para este fim
especialmente designado, com as atribuições específicas determinadas na Lei n°
8.666, de 1993, conforme detalhado no Termo de Referência.

a) O fepresentánte da Contratante, devera ser prófissibnãl habilitado e com a
experiência técnica necessária pára o ácompánhámêrito e controle; da
execução da obra.

12.2. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação^dé que trata este item'
não excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem ccinfere à: CONTRATANTE
résppnsabilidade solidária, inclusive perantê terceiros, por quaisqüêr irregularidadés óu
danos na execução dós serviços contratados.
12.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os
serviços ora çpntratados. prestados em desacordo com- o preserite Edital, e seus
Anexos e com ò contrato.
12.4. As determinações è as solicitações: fófmüládaS pelò representante da
CONTRATANTE encarregado da fiscalização do. contrato deverão ser prontamente
atendidas pela CONTRATADA, ou, na impossibilidade, justificadas por escrito.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTÀ - DAS MEDIDÁS ACAÜTÈLÃDORAS
13.1 Consoante ó artigo 45 da Lei n® 9.784i, de' 1999, a Administração Pública poderá
motivadamente adotar providências acauteiadoras, inclusive; retendo o pagamento,
como forma de prevenirá ocorrência de dano de difícil ou impossíver reparação

14.CLÁUSULA DÉCIMA QÜINTA - DOS GÀSÒS OMISSOS
14.1 Os casos omissos ou situações não explicitadas: nas cláusulas deste: Contrato
serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n°
8.078. de 1990 - Código dé Defesa dó Consumidor; no Decreto ri® 3:722^ dé 2001, ná
Lei Complementar n® 123, de 2006. ná Instrução Normativa SLTIi^PdG n® 2, de 30 de
abril de 2008, e alterações e na Lei n® 8.666, de 1993, bem como nos demais

^ V,



f

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRtA, COMÉRCIO E ENERGIA-SEINC

regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte; integrante deste
Contrato, independentemente de suas transçrj^es;

15.CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PROIBIÇÃO DE SUBCÒNtÍMTACÃQ
15.1A CONTRATADA não poderá transferir ou subcòntratar ò objeto deste
CONTRATO, sob p risco de ocorrer a rescisão imediata e aplicação das penálidades.
previstas na lei..

16.CI-ÁUSÜLA DÉCÍMÀ SÉTIMA - DA PUBLÍCACÃQ

\ ,■

16.1lncumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação .do.e}drato deste Contrato
na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data

17 CLÂÜSULÁ DÉCÍMA QITÁVA - DO FÓRO

17-1 Fica ejeíto o Foro desta cidade desta Capita], com renúncia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado-que seja,: para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente instrumento.

17;2 E, assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado
conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, ;em 0^1 (três) viasde igual
teor e forma, para um só efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também
subscrevem.

' * V,'.

São Luís (MA), 08 de]unho de 2021.,

IS^fiMPLÍCIÕ" _Secretário de Estado de Indústria; Comércio eÇnergia do Maranhão

TESTEMUNHAS:

IMUNDÚ N
dnr ria qmnfSócio.A

NOME cê/çp CPF: M/iS S'4r'9 ^ fí

I  L
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Atestamos para os devidos fms de habilitação em procedimentos licitatórios, e

o mais a que se fizer necessário e com fulcro nas disposições da Lei 8.666/93 e demais

legislações pertinentes que a empresa R. N. MOREIRA NETO, empresa inscrita no

CNJP/MF sob o n°. 24.988.343/0001-74, com sede na Av. Dom Severino, 2074,2° andar-

sala 203— São Cristóvão, na cidade de Teresina-PI, detém qualificação técnica para atuar

no fornecimento de equipamentos e materiais de informática.

Informamos ainda que, o fornecimento foi realizado seguindo os padrões e

prazos exigidos com qualidade, não tendo havido nada que comprometesse sua reputação

ético-profissional e cumprindo integralmente as disposições contratuais estipuladas.

A referida empresa desenvolveu com competência o fornecimento dos

seguintes equipamentos e materiais de informática, de acordo com o Contrato n°

005/2021 - SEINC/MA:

Item Descrição Quantidade

1 Monitor 22" LED PCTOP Slim MLP220HDMI Preto 10

2
Placa Mae 1155 Valianty H61-MA7 V/S/R/HDMI + Proc.

1155 Intel Core i3 2100 3.10Ghz OEM
15

3
Memória Desk DDR3 1600 8Gb Rammax RM-LD1600-

8GB ■ ■
30

4
SSD Kingston A400,240GB, SATA, 6GB/S - .

SA400S37/240G
30

5 Fonte ATX Tronos 230W VI C/Cabo OEM 15

6 Bateria Cr3032 3V Panasonic 70

São Luís (MA), 24 de junho de 2021.

S^dDEO GIOVANT^NDONÇA
Secretário Adjunto dç/festado de Indústria,

Comércio e Energia do Maranhão

Palácio Henrique de La Rocque, le Andar - São Luís - MA
(98) 3235 8621 -www.selnc.ma.gov.br


