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Ofício n° 024/2015-SMA

Boca da Mata/AL, em 15 de Janeiro de 2015.

Exmo. Senhor Prefeito,

Solicitamos a abertura de procedimento licitatório objetivando o registro
de preços de combustíveis automotivos, conforme especificações, quantitativos e
estimativa de preços estabelecidos no Termo de Referência anexo.

Outrossim, informamos que os recursos para a eventual aquisição do
objeto possuem dotação orçamentaria própria e serão certificados por ocasião
de cada contratação, nos termos do §2° do art. 6° do Decreto Municipal n°
786/2013.

Atenciosamente,

* -Fernando Augusto de Ar
Secretário Mun. Ad

RUA ROSALVO PINTO DÂMASO N? 224, PRAÇA PADRE CÍCERO BOCA DA MATA - AL
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ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

1.OBJETQ

1.1. Registro de preços para aquisição de combustíveis automotivos, para atender às
necessidades do Município de Boca da Mata, conforme especificações e quantitativos
estabelecidos abaixo:

LOTE 01 - GASOLINA COMUM

ITEM

1.1

ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S)
PRODUTO(S)

Gasolina Comum (conforme
especificações regulamentadas pela
Resolução ANP n° 57, de 20.10.2011)

UNID. DE

MEDIDA

Litros

QUANT.
EXIGIDA

380.000

PREÇO
MÁXIMO
UNIT (R$)

3,29

PREÇO
MÁXIMO

TOTAL (R$)

1 .250.200,00

LOTE 02 - ÁLCOOL HIDRATADO (ETANOL)

ITEM

2.1

ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S)
PRODUTO(S)

Álcool Hidratado - Etanol (conforme
especificações regulamentadas pela
RESOLUÇÃO ANP N° 7, DE 09.02.201 1 ) .

UNID. DE

MEDIDA

Litros

QUANT.
EXIGIDA

-15.000

PREÇO
MÁXIMO
UNIT (R$)

2,70

PREÇO
MÁXIMO

TOTAL
(R$)

121.500,00

LOTE 03 -ÓLEO DIESEL S10

ITEM

3.1

ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S)
PRODUTO(S)

Óleo Diesel S10 (conforme
ospocificações regulamentadas pela
RESOLUÇÃO ANP N° 40, DE 20.12.2012)

UNID, DE

MEDIDA

Litros

QUANT.
EXIGIDA

450.000

PREÇO
MÁXIMO
UNI1 (R$)

2,79

PREÇO
MÁXIMO

TOTAL (R$)

1.255.500,00

Valor Total Geral R$ 2.627.200,00 (dois milhões, seiscentos e vinte e sete mil e duzentos reais)
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1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmor as contratações que
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A presente licitação servirá para a aquisição dos bens acima elencados, necessários à
execução das atividades desenvolvidas pelos órgãos que compõem esta Administração.
Outrossim, optou-se pela adoçao do Sistema de Registro de Preços por se tratar de bens com
necessidade de aquisições frequentes, previsão de entregas parceladas e sem possibilidade de
definição prévia, com segurança, do quantitativo a ser demandado no período, nos termos do
Decreto Municipal n° 786/2013.

2.2. Justifica-se o agrupamento dos itens a serem contratados, pois cada lote é composto por
itens que possuem mesma natureza e guardam relação direta entre si, não ocasionando assim
restrições na concorrência, na medida em que as empresas pertencentes ao ramo de
atividade relacionado ao objeto da licitação, potenciais contratadas, possuem plena
capacidade para realizar o fornecimento total dos itens reunidos nos lotes. Dessa forma, busca-
se a redução nos valores individuais dos produtos para a obtenção de menor preço global por
lote, além de evitar que a adjudicação do objeto da licitação a um número grande de
fornecedores afete a eficiência das atividades administrativas desenvolvidas, bem corno a
continuidade dos serviços prestados pela administração, por vezes comprometidas pelos
eventuais descompassas na entrega dos produtos que resultam ainda em prejuízo aos usuários
da rede pública de serviços.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da
Lein° 10.520, de 2002.

4. FORMA DE FORNECIMENTO

4.1. O fornecimento será efetuado de forma parcelada, com entrega imediata, a partir da
sol/citação.

4.2. Os produtos serão fornecidos no estabelecimento comercial do fornecedor, devendo tal
estabelecimento localizar-se a, no máximo, 15 (quinze) quilómetros da sede administrativa da
Prefeitura Municipal de Boca da Mata e possuir horário de funcionamento não inferior ao
comercial.

RUA ROSALVO PINTO DAMASO NHZ24, PRAÇA PADRE CÍCERO BOCA DA MATA-AL
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5. AVALIAÇÃO DO CUSTO

5.1. O custo estimado foi apurado a partir de consulta ao Levantamento de Preços e de
Margens de Comercialização de Combustíveis da página oficial da ANP - Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, na internet.

5.1.1. A estimativa de custo do objeto constará apenas nos autos do procedimento da
licitação, podendo ser informada aos interessados mediante solicitação encaminhada à
Comissão Permanente de Licitação, através dos endereços físico e eletrônico constantes no
respectivo Edital, nos lermos do Acórdão 1153/2013 do Plenário do TCU.

6. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

6.1. Os bens serão recebidos:

a. Provisoriamente, a partir do entrega, para efeito de verificação da conformidade com
as especificações constantes do Edital e da proposta.

b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações
constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 24
(vinte e quatro) horas do recebimento provisório.

6.1.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.2. A Administraçãb rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as
especificações técnicas exigidas.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada obriga-se a:

7.1.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta,
acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente, no que couber, as
indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

7.1.1.1. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do
usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica
autorizada;
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7.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os
artigos 12, 13, 18 e 20, do Código de Defeso do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

7.1.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da
Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no
prazo máximo de 02 (duas) horas, o produto com avarias ou defeitos;

7.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto
da presente licitação;

7.1.4. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;

7.1.5. Manter, durante todo a execução do contrato, ern compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

7.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas
condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

7.1.7. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis onos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.1.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1, A Contratante obriga-se a:

8.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

8.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento definitivos;

8.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do Contratada, através de
servidor especialmente designado;

RUA ROSALVO PINTO DAM ASO N* 224, PRAÇA PADRE CÍCERO BOCA DA MATA - AL
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8.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

9. CONTROLE DA EXECUÇÃO

9.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao
qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo
dará ciência à Administração.

9.1.1. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução do contrato.

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibiíórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

9.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio iodas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.

10. DAS INFRACÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 8,666, de 1993 e da Lei n° 10.520, de
2002, a Contratada que, no decorrer da contratação:

10.1.1. Inexecutar total ou parcialmente o contrato;

10.1.2. Apresentar documentação falsa;

10.1.3. Comportar-se de modo inidõneo;

10.1.4. Cometer fraude fiscal;

10.1.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços
ou no Contrato.

10.2. A Contratada que cometer qualquer das infraçòes discriminadas no subitem acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
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a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeío da contratação;

b. Multa:

b.l. Moratória de até 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 30 (trinta) dias;

b.2. Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada
com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o
valor total do contrato.

c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Boca da Mata,
pelo prazo de até dois anos;

c.l.Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar
com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal,
estadual, do Distrito Federal ou municipal.

d. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até
cinco anos;

e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;

10.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

10.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar
e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais
que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

10.3.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de tributos;

10.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

10.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.

RUA ROSALVO PINTO DAM ASO N« 224, PRAÇA PADRE CÍCERO BOCA DA MATA - AL
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10.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

10.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

10.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Contratante, ou deduzidos da garantia, se houver, ou
ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.

10.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10
(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente.

10.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou,
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

10.8. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas
no Edital.

Boca da Mata/AL, em 15 de Janeiro de 2015.

Fernando Augusto de Ar
Secretário Mun.
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Você está em » Home » Mensal - Resumo I I » Estado »

Síntese dos Preços Praticados - Brasil

RESUMO II - Gasolina R$/l

DADOS ESTADO
Distribuidora

n de postos
estado preçopesquisados , ,,

médio
Acre
Alagoas
Amapá
Amazonas
Bahia
C 'cara
Distrito
Federal
Hspiri to Santo
Goiás
Maranhão
Mato Grosso
Mato Grosso
do Sul
Minas Gerais
Para
Paraíba
Paraná
Pernambuco
Piaui
Rio de Janeiro
Rio Grande do
Norte
Rio Grande do
Sul
Rondonja
Roraima
Santa Catarina
São Paulo
Sergipe
Tocantins

53
96
28
114
441
227

80

185
255
170
142

129

982
195
125
564
329
108
728

1 1 i14

614

106
33

382
2368

64
65

3,501
3,066
3,068
3,295
3,093
3,175

3,173

3,042
3,179
3,097
3,106

3,123

3,022
3,201
2,941
2,965
2,892
2,909
3,200
"* i~\ fj, 086

3,034

3,251
3,168
2,997
2,905
2,994
3,156

t i ^Y

desvio
padrão
0,177
0,084
0,205
0,183
0,142
0,049

0,007

0, 1 1 9
0,089
0,103
0,154

0,138

0,120
0,222
0,088
0.120
0,198
0, 1 06
0,149

O f\ "•.05j

0 ,131

0 , 1 1 0
0.080
0,104
0 , 1 1 0
0,092
0,107

U tlU V- \JUSl

preço
mínimo

3,390
2,920
2,930
2,900
2,760
2,989

3,170

2,850
2,849
2,890
2,890

2,890

2,740
2,880
2,749
2,690
2,590
2,780
2,899
"t í\ f\0

2,699

3,139
3.100
2,690
2,569
2,880
2,800

I 1 I U W J

preço
máximo

3,910
3,290
3.570
3,850
3,460
3,270

3,190

3,360
3,390
3,590
3,420

3,379

3,410
3,820
3,170
3.408
3,400
3,150
4,299

"* i c r\, 150

3,377

3,830
3,450
3,368
3,249
3,400
3,329

margem
média
0,56 1
0,435
0,395
0,558
0.491
0.518

0,353

0,388
0,34 1
0,482
0.412

0,464

0,371
0,427
0.375
0,343
0,369
0,357
0,444

0,427

0,433

0,481
0.484
0.374
0.408
0.388
0,560

preço
médio
2,940
2,631
2,673
2,737
2,602
2,657

2,820

2,654
2,838
2,615
2,694

2,659

2,651
2,774
2,566
2,622
2,523
2,552
2,756

2,659

2,601

2,770
2,684
2,623
2,497
2,606
2,596

L i ̂ yu i f i

desvio
padrão
0,109
0,059
0,028
0,079
0,075
0,025

0,001

0,044
0,045
0,070
0,054

0,080

0,065
0,077
0,060
0,058
0,084
0,057
0,086

0,070

0,068

0,054
0.071
0,050
0,080
0,079
0,046

iu i u U IV1UI ii

preço
mínimo

2,784
2,485
2,631
2,491
2,460
2,553

2,820

2,570
2,746
2,463
2,560

2,490

2,313
2,620
2,450
2,500
2,435
2,461
2,600

2,495

2,436

2,646
2,630
2,505
2,210
2,460
2,528

preço
máximo

3,218
2,730
2,713
2.960
2.798
2,741

2,821

2,800
2,896
2,792
2,780

2,876

2,900
2,94 1
2,673
2.882
2,799
2,723
3.064

2,727

2.833

2,836
2,888
2,720
2,884
2.817
2,698

O cálculo do preço médio foi ponderado de acordo com as vendas de combustíveis informadas pelas distribuidoras
à ANP no ano de 2013, por meio do i -SIMP (Sislcmn de Informações de [Movimentação de Produtos).

Data de Emissão : 14/01/2015
Site melhor visualizado com o Microsoft In t e rne t Cxplorer
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Em caso de dúvidas na utilização do sistema, entre em eontato eom o

Centro de Relações com o Consumidor da ANP-Telefone 0800-970 0267

Rubrica

É autorizada a reprodução total ou parcial dos dados publicados nesla página, mediante menção obrigatória da fonte
(endereço eletrônico e data de acesso) de fornia clara e visível.

ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natura l e Bíocombustíveis

.

•

• ;



• aã í.



t.» SLcu-J' lu<. H J - , . ' .

Folha

Rubrica
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Você está em » Home » Mensal - Resumo II » Estado »

Síntese dos Preços Praticados - Brasil

RESUMO II - Etanol R$/l

Período : 2015 - Janeiro

estado

Acre
Alagoas
Amapá
Amazonas
Bahia
Ceara
Distrito
Federal
F.spirito Santo
Goiás
Maranhão
Mato Grosso
Mato Grosso
do Sul
Minas Gerais
Para
Paraiba
Paraná
Pernambuco
[ ' M U I
Rio de Janeiro
Rio Grande do
N orle
Rio Grande do
Sul
Rondonia
Roraima
Santa Catar ina
São Paulo
Sergipe
Tocantins

n" de postos
pesquisados

25
91
2

77
409
192

N ' i

144
254
88
141

129

960
66

1 15
564
291
55

708

95

A A A444

70
14

321
2375

49
63

DADOS ESTADO
Preço ao Consumidor

preço
médio
2,968
2,504
2,850
2,584
2,415
2,583

2 /1 O (\)

2,629
2,159
2,617
2,006

2,164

2,190
2,735
2,301
2,008
2,343
2,541
2,467

2 f "> r\9

2 A o n,482

2,658
2,805
2,451
1,914
2,503
2,366

desvio
padrão
0,069
0,116
0,071
0,157
0, 1 66
0,055

0 { \ f \0 1 0

0.136
0,102
0,145
0,076

0,160

0.132
0,157
0,098
0.100
0. 1 6 1
0,092
0,182

O n u 1 1,089

0 1 -1 /",146

0,1 18
0,060
0.122
0 ,112
0,122
0.107

preço
mínimo
2,850
2,250
2,800
2,450
1,950
2,430

2 A ~JÍ\0

2,230
1,859
2,349
1,829

1 ,999

1 .899
2,489
2,059
1,789
l ,999
2.399
2,059

2,430

2,149

2,390
2,750
2,169
1 ,599
2,290
2,159

preço
máximo

3,200
2.709
2,900
3,320
2,799
2,790

2 /1 í 11 \9

2,950
2,490
2,900
2,230

2,579

2,659
3,150
2,590
2,440
2,799
2,760
2,900

2,896

T f\" t~\0

2,960
2,900
2,849
2,399
2,790
2,799

margem
média
0,519
0,383
0,256
0,235
0.494
0.410

0 1 O T, 1 ÍSJ

0,339
0.223
0,339
0,344

0,299

0,304
0,386
0,327
0,242
0.373
0,370
0.274

0 -111,472

0 ~> / /,366

0,563
0,443
0.325
0,286
0,480
0,396

preço
médio
2,449
2 , 1 2 1
2,594
2,349
1,921
2,173

2 ^m,zy /
2,290
1,936
2.278
1 ,662

1,865

1,886
2,349
1 ,974
1,766
1 ,970
2 . 1 7 1
2,193

2 1 £L "7,1 67

2 1 1 f, 1 1 6

2,095
2,362
2,126
1,628
2,023
1 ,970

Preço Distr ibuidora
desvio
padrão
0,060
0,102
0,000
0,054
0 , 1 1 3
0,039

O f\f\,UU 1

0,085
0,063
0,178
0,041

0,083

0,103
0,156
0,064
0,061
0, 1 1 6
0,022
0,100

0 1 *% r»,129

O f\ O,078

0,107
0,090
0,123
0,069
0,066
0,140

preço
mínimo

2,297
1,877
2,594
2,174
1,695
2,025

2 "tí\f,2 v 6

2,1 19
1,822
1,820
1,570

1 ,696

1,484
2,179
1,850
1,578
1 ,640
2,144
1,949

1,936

I f\ í,966

1,982
2,183
1,887
1,395
1,920
1,648

preço
máximo

2,471
2,266
2,594
2,403
2,243
2,202

2 1 1 1T,297

2,445
1,957
2,480
1,724

2,098

2,239
2,786
2,107
2.072
2,354
2,200
2,430

2,276

2,375

2,229
2,429
2.341
1,890
2,205
2,079

O cálculo do preço médio foi ponder
à ANP no ano de 2013, por meio do i

ido de acordo com as vendas de combust íveis informadas pelas distribuidoras
-SIMl* (Sistema de Informações cie Movimentação de Produtos).

Data de Emissão : 14/01/2015
Site melhor visualizado com o Mie roso f l Internet Explorer
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Em caso de dúvidas na utilização do sistema, entre em contato com o

Centro de Reluvòes com o Consumidor da ANP - IVIvfunv 0800 - 970 0207

Ruorlca

É autorizada a reprodução total ou parcial dos dados publicados nesta página, mediante menção obrigatória da fonte
(endereço eletrônico e data de acesso) de forma clara e vis ível .
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CSA

Você está em » Home » Mensal - Resumo I I » Estado »

Síntese dos Preços Praticados - Brasil

RESUMO U - Diesel S10 R$/l

Período : 2015- Janeiro

estado

Acre
Alagoas
Amapá
Aina/onas
Bahia
Ceara
Distrito
Federal
F.spirito Santo
Goiás
Maranhão
Mato Grosso
Mato Grosso
do Sul
Minas Gerais
Para
Paraíba
Paraná
Pernambuco
Piau i
Rio de Janeiro
K K> Cirando do
Norte
Rio Grande tio
Sul
Rondonia
Roraima
Santa Catarina
São Paulo
Sergipe
Tocantins

n de posios
pesquisados

38
44
15
55

238
158

13

103
97
86
83

89

444
15 i
67

310
271
70

314

62

341

i
21
259
1228
48
41

prevo
médio
3,243
2,702
3,113
2,830
2,710
2,851

2,855

2,709
2,834
2,660
3,006

2,931

2,768
2,841
2,697
2,660
2,631
2,761
2,761

2,859

2,814

2,985
2,982
2,742
2,695
2,769
2,744

DADOS KSTADO
Prevo ao Consumidor

desvio prevo
padrão mínimo
0.130
0.061
0.142
0.175
0.1 13
0,064

0.017

0,076
0,101
0,083
0,117

0.064

0.087
0.171
0.059
0.086
0,064
0,083
0,104

0.047

0,092

0,100
0.057
0.080
0.091
0,075
0,060

O cálculo do preço médio foi ponderado de
à ANP no ano de 2013, por meio do i-SI.MI'

3,150
2,579
2,950
2,600
2.465
2,640

2,840

2,540
2,670
2,540
2,790

2,750

2,550
2,540
2,579
2,419
2,450
2,600
2,499

2,750

2,590

2,850
2,890
2,529
2,399
2,590
2,599

acordo com
(Sistema de

prevo
máximo

3,590
2,799
3.430
3,240
3,179
2,999

2,879

2,860
3.099
2,960
3.290

3,060

3,090
3,260
2,839
2,976
2,800
2,979
3,098

2.900

3.220

3,310
3,100
2,990
2,999
2,899
2,859

as vendas

margem
média
0,388
0,280
0,336
0,279
0,259
0.429

_

0,329

0,235
0.3 1 9

0,326

0,274
0,3 1 0
0.258
0.289
0,248
0.237
0.330

0,360

0.397

0,429
0.438
0.346
0,330
0.3 1 5
0,321

'reco Distribuidora
preço desvio
médio padrão
2,855
2,422
2,777
2,551
2,451
2.422

2.380
-

2.425
2,687

2,605

2,494
2,53 1
2,439
2,371
2,383
2,524
2.43 1

2.499

2.417

2,556
2,544
2,396
2,365
2,454
2.423

0,116
0,040
0,101
0,066
0,070
0.039

,

0,048
-

0,083
0,075

0,047

0,072
0,062
0,052
0,066
0,058
0,048
0,066

0,064

0,067

0,035
0,067
0,078
0,065
0,067
0.029

de combustíveis informadas
Informações de Movimentação

prevo
mínimo
2,695
2,362
2,636
2,373
2,340
2,348

_

2,332
-

2,280
2,575

2,471

2,280
2,403
2,335
2,207
2,303
2,415
2,287

2,386

2,315

2,533
2,503
2,248
2,140
2,355
2,394

prevo
máximo

3,118
2,494
2,825
2,680
2.682
2,554

2.550

2.549
2,830

2,690

2.733
2,636
2.595
2,670
2,617
2.578
2,583

2,577

2.650

2,635
2.744
2,535
2,575
2,558
2.467

pelas d i s t r ibu idoras
de Produtos).

Silo melhor visualizado com o Microsoft Inlernel Hxplurer
Data de Kmissão : 14/01/2015
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Em caso de dúvidas na utilização do sistema, entre em contato com o

Centro de Relações com o Consumidor da AN P-Telefone 0800-970 0267

Rubrica

É autorizada a reprodução total ou parcial dos dados publicados nesta página, mediante menção obrigatória da fonte
(endereço eletrônieo e data de acesso) de forma clara e v i s íve l .

ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

da BOC ADAM ATA

PROCESSO N° 0115-007/2015
Interessado: Secretaria Municipal de Administração
Assunto: Registro de Preços para Aquisição de Combustíveis Automotivos

DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO

Considerando a carência de aquisição de combustíveis
automotivos, necessária para o exercício das atribuições desta
municipalidade, DETERMINO que a Comissão Permanente de Licitações
adote todas as providências necessárias à realização de licitação para
formalização de registro de preços, pelo que, desde já, AUTORIZO a
deflagração do certame, na forma do Termo de Referência apresentado.

Outrossim, ratifico o entendimento exposto na inicial, no sentido
de que não há necessidade de indicação da dotação orçamentaria, a qual
será devidamente indicada quando da formalização do contrato (Art. 6°,
§2° do Decreto Municipal n° 786/2013.

Sigam os autos à CPL para as providências de praxe.

Boca da Mata/AL, neiro de 2015.

eijo

RUA ROSALVO PINTO DÂMASO N? 224, PRAÇA PADRE CÍCERO BOCA DA MATA - AL

CEP: 57680-000 TELEFONE: 3279-1309 / 3279-1487 E-MAIL: bocadamata@ig.com.br
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA M A T A

PORTARIA N° 460/2014

Dispõe sobre substituição de membro da
Comissão Permanente de Licitações do
Município de Boca da Mata, Alagoas, por
motivo de licença maternidade.

O! PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA ESTADO DE ALAGOAS nc
u.$o (te suas atribuições legais contenda pelo art 44 inciso IV da Lei O gàn.ca
Municipal, e

Considerando que a servidora de provimento de carqo efetivo Adna Antunes de
Almeida, matrícula n° 0813, membro da Comissão Permanente de Licitações deste
município se encontra oe licença maternidade

Considerando, ao fim que a Lei Federal n° 8 666. de 21 de junho de '993 em
u art. 51. dispõe que a Comissão Permanente ou Especial de Licitações será

composta u e, no mínimo. 03 ( t rês) membros sendo pelo menos 02 (deis) deles
<-j-Aderes qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da
'\í.iii!-n!5liaçao responsável pela licitação

RESOLVE:

Art. V. NOMEAR a serv idora cie provimento de caiço eíeíivo Cristianc
Hofiorato dos Santos Souza mairicu'3 nl) 1154 para compor a Comissão
Permanente de Licitação oeste município enquanto perdurar o afastamen'-j
temporário da servidora Adna Antunes de Almeida, que se encontra de licença
tnatei rvriade

Art.2°. Considerando a Substituição mencionada no aitiuo acima hcdm
;os os seguintes servidor es p.'-u a compor a Comissão Permarteoie cê

çâo (-• suas respectivas tunções. quais sejam

'-''-rgson Araújo Leite - Presidente

C.iistinne Honor alo dos Santos Soi.^a - Membro

António Eraldo Gomes d£i Silva Membro

RUA ROSAIVO PIWIO DÀMASO N" 224. PRAÇA PADRf- CIC1-RO BOCA DA MATA -AL

CtP; b7680-000 l LUFONE: 3279-1309 / 3 2 / M I f lH/b-MAlL: boLarnai^@iií.cnni hr





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA.

do- ?

Art: 3°. Os servidores António Eraldo Gomes da S-lva e Cristiane Honorato
dos Santos Souza atuarào como Equipe de Apoio, sendo designado corre
Pregoeiro o servidor Bergson Araújo Leite, nos termos da Lei nc 10 520/2002

Ari. 4°, Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de/S\ca da Mata, Estado de Alagoas, aos
04 dias do mês de agosto do ano de

PRE|

Publicada, Registrada e Arquiva
Administração, em 04 de agosto de 20,

.USTAVO (DANTAS FEIJO

EITO

Ia peia Secretaria Municipal de
4.

FERNANDO AUGUSTO DE
Secretario Municipal

RUA ROSALVO PINTO DÂMASO N? 224 , PRAÇA PADRE CÍCERO BOCA DA MATA -AL

UP: 576ílO-OOGmEFONE: 3279-1309 / 3273-1487E MAIL bocamnt.i{S)ij>.con.br





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

P&wut&tíe de Âtcètoãe* BOCA

PROCESSO N°: 115-007/2015
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Administração
ASSUNTO: Licitação para registro de preços de combustíveis automotivo

Termo de Abertura de Procedimento Licitatório

Por este Termo, AUTUA-SE o presenfe processo, da inicial aos documentos
A que a seguem, pelo que, certifica-se conter nos autos todos os elementos necessários ao

pleno atendimento do disposto nos artigos 15 e 38 da Lei n° 8.666/1993, arí. 3° do Lei n°
/0.520/2002, bem como no Decreto Municipal n° 786/2013.

Ato contínuo, abre-se o procedimento licitatório Pregão Presencial n°
003/2015-SRP (Arí. 1° da Lei í0.520/2002), para registro de preços para aquisição de
combustíveis automotivos, que se regerá pela Lei Federal n° ÍO.520/2002, pe/o Decreto
Municipal n° 786/2013, e, subsidiariamente, pela Lei n° 8.666/93, assim como peia
legislação correlata.

Outrossim, JUSTIFICA-SE a não utilização do pregão na forma eletrõnica pela
indisponibilidade de eficiente serviço de internet na estrutura administrativa desta
municipalidade, razão que impossibilita o regular trâmite do processo, além de acarretar
vulnerabilidade na condução das sessões.

Isto posto, encaminhamos os autos à Procuradoria Jurídica para proceder
ao exame e aprovação da minuta de edital anexa, nos termos do parágrafo único do

A art. 38, da Lei 8.666/93.

CPL, em 20 de janeiro de 20 í 5.

Bergson AraujbiLeífe
Presidente dahPL

R U A L A D I S I A U C O I M B R A , N° 1 0 2 , C E N T R O , B O C A D A M A T A - A L A G O A S
E - M A I t : c p l b o c a d a m a t a . a l @ h o t m a l l . c o m
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PREFEITURA DE

Mais trabalho por você

EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL N°
003/2015-SRP

OBJETO:

Registro de preços de
combustíveis automotivos

SESSÃO PUBLICA;

XX/XX/20XX

XXrXXhs
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

"Pen*K4.*tcttte

Razão Social:

Nome Fantasia:

Endereço:

Fone(s)/Fax:

Contato:

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2015-SRP

PROCESSO N° 115-007/2015

CNPJ N°:

E-mail:

Celular(es) contato:

Recebemos, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada, bem
como seus respectivos anexos.

Local e data: de de

Assinatura

[Òbs: Preenchimento com "letra de forrnq'j

Senhor Licitante,

Caso este Edital tenha sido adquirido por meio eletrõnico, solicito a V. Sa preencher o recibo de
entrega acima e remetê-lo à Comissão Permanente de Licitação do Município de Boca da
Mata/AL, através do e-mail cplbocadamata.al^hotmail.com.

A não remessa de recibo exirne a Comissão da comunicação de eventuais retificações ocorridas
no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

Araú]9-\eite
Pregoe/o

Processo n° l f 5-007/2015

Pregão Presencia/ n° 003/2015-SRP Póg. 2/24





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

PROCESSO N° 115-007/2015

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N 003/2015

O MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL, torna público para conhecimento dos
interessados que na data, horário e local indicados fará realizar licitação na modalidade PREGÃO
PARA REGISTRO DE PREÇOS, na forma PRESENCIAL, do tipo menor preço, conforme descrição
contida neste Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório obedecerá à Lei n° 10.520, de 2002,
ao Decreto Municipal n° 786/2013, à Lei Complementar n° 123, de 2006, à Lei n° 8.078. de 1990 -
Código de Defesa do Consumidor, e subsidiariamente à Lei n° 8.666, de 1993, bem como à
legislação correlata, e demais exigências previstas neste Editai e seus Anexos.

Data da abertura da sessão pública: xx de xxxxxx de xxxx

Horário: xx:xxhs (xxxxx horas ~ horário local)

Endereço: Rua Ladislau Coimbra, n° 102, Centro (Referência: antiga casa da D. Ruth)

1.DOOBJETO

l. l. O objeío desta licitação é o registro de preços para aquisição de combustíveis
automotivos, visando atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL,
conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e neste Edital e
seus Anexos.

1.2. A licitação será subdivida em lotes, conforme tabela constante do Termo de Referência,
facultando-se ao liciíante a participação em quantos lotes forem de seu interesse; deverá,
porém, oferecer proposta para todos os itens que compõem cada lote em que pretende
competir.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço TOTAL por lote, observadas as
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

1.4. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

1.4.1. ANEXO l - Termo de Referência

1.4.2. ANEXO II - Minuta de Aia de Registro de Preços

Processo n° 1/5-007/20)5

Pregão Presencio! n° 003/2015-SRP Pag. 3/24
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ESTADO DE ALAGOAS L LL^ ?
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Peutuutíxte ete ÂUiteáet BOCA^MATA

1.4.3. ANEXO III - Minuta de Contrato

1.4.4. ANEXO IV - Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei n°
9.854/99}

1.4.5. ANEXO V - Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação
(inciso VII do artigo 4° da Lei n° 10.520, de 2002)

1.4.6. ANEXO VI - Modelo de declaração de microempresa e empresa de pequeno porte,
ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007

1.4.7. ANEXO VII - Modelo de ficha de credenciamento

2. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

2.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração.

2.2. São participantes os seguintes órgãos:

2.2.1. Gabinete do Prefeito;

2.2.2. Órgãos de Assessoramento;

2.2.3. Secretaria Municipal de Articulação Política;

2.2.4. Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças;

2.2.5. Secretaria Municipal de Assistência Social;

2.2.6. Fundo Municipal de Assistência Social;

2.2.7. Secretaria Municipal de Infraestrutura;

2.2.8. Secretaria Municipal de Saúde;

2.2.9. Fundo Municipal de Saúde;

2.2.10. Secretaria Municipal de Educação;

2.2.11. Fundo Municipal de Educação;

Processo n° í í 5-007/20/5

Pregflo Presenciai n° 003/2015-SRP Pag. 4/24
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ESTADO DE ALAGOAS -)L
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA „.,_, j

Pev#ta#e*ete <U ÂteMwõeA BÒCÁp* M ATO

•

2.2.12. Secretaria Municipal de Cultura;

2.2.13. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Promoções e Juventude;

2.2.14. Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo;

2.2.15. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;

2.2.16. Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito;

2.3. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal n° 786/2013, e na Lei n°
8.666, de 1993.

2.3.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento,
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este não prejudique
as obrigações anteriormente assumidas.

2.3.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na
Ata de Registro de Preços.

2.3.3. O quantitativo decorrente das 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 órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do
número de órgãos não participantes que aderirem.

2.3.4. Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao órgão aderente a
responsabilidade pela imposição de penalidade ao fornecedor faltoso, comunicando o fato
ao órgão gerenciador.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão parficipar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade
relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que
atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e
seus Anexos.

3.2. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:
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3.2.1. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente
decretadas, ou em processo de recuperação extrajudicial;

3.2.2. Em dissolução ou em liquidação;

3.2.3. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com a Administração, nos
termos do artigo 87, inciso III, da Lei n° 8.666, de 1993;

3.2.4. Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a Administração Pública, nos
termos do artigo 7° da Lei n° 10.520, de 2002;

3.2.5. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de
sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do
artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998;

3.2.6. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública;

3.2.7. Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

3.2.8. Estrangeiras que não funcionem no País;

3.2.9. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9° da Lei
n° 8.666, de 1993.

3.2.10. Cujo estabelecimento comercial esteja localizado a mais de 15 (quinze) quilómetros
da sede administrativa da Prefeitura Municipal de Boca da Mata.

3.3. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do
licitante.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O licitante, ou o seu representante, deverá, no local, data e horário indicados no
preâmbulo deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como
participante deste Pregão, munido da sua carteira de identidade, ou de outro documento
equivalente, e do documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública
em nome do licitante, juntamente com a ficha de credenciamento devidamente preenchida
e em papel timbrado do licitante (conforme modelo anexo).

4.1.1. O licitante ou o seu representante que não se credenciar ou não comprovar seus
poderes estará impedido de apresentar lances, formular intenção de recurso ou manifestar-
se, de qualquer forma, durante a sessão.
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4.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos do
estatuto ou contrato social, do instrumento público de procuração, ou particular com firma
reconhecida, ou documento equivalente.

4.2.1. O estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual devem ostentar
a competência do representante do licitante para representá-lo perante terceiros.

4.2.2. O instrumento de procuração público, ou particular com firma reconhecida, deve
ostentar os necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os
demais atos inerentes ao certame, devendo vir acompanhado dos documentos cje
constituição da empresa ou do registro como empresário individual.

4.3. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.

4.4. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por cartório
competente ou para ser autenticada pelo Pregoeiro ou Membro da Equipe de Apoio no início
da sessão, mediante a apresentação do respectivo original, ou ainda por meio de publicação
em órgão da imprensa oficial.

5. DA ABERTURA DA SESSÃO

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na dato, horário e local
indicados no preâmbulo deste Edital, quando o licitante, ou o seu representante, após a fase
de credenciamento, deverá apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos:

5.1.1. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (conforme modelo anexo);

5.1.2. Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, ou de cooperativa
enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, quando for o caso (conforme modelo
anexo), sob pena de não usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar
n° 123, de 2006;

5.1.2.1. O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em
qualquer das vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006,
não poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não
deverá apresentar a respectiva declaração.

5.1.3. Ern se tratando de Microempresa ]MEj pL^Empresa_de__Pequeno Port_e__(E_P_P_|, deverá ser
apresentada também a certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das
Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de ME ou EPP, dentro do
prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de
60 (sessenta) dias contados da data da sua apresentação, sob pena de não usufruir do
tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006;

Processo n" l Í5-007/20J5

Pregoo Presenc/o/ n° 003/2015-SRP Pag. 7/24





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

PetMuue&tte de ÂM&Moe* BOCA^^MAT

5.1.3.1. As declarações de que tratam os itens 5.1.1 e 5.1.2 poderão ser produzidas de
próprio punho, na sessão do certame, ou reduzida a termo em ata, desde que o
representante credenciado possua outorga de poderes para tanto.

5.1.4. Envelopes da proposta de preços e da documentação de habilitação, separados,
fechados e rubricados no fecho, opacos, contendo em suas partes externas e frontais, em
caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° l - PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2015-SRP
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)
CNPJ N° XXXX

ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2015-SRP
(RAZÃO SOCIAL DO LICtTANTE)
CNPJ N° XXXX

5.2. Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de
entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até l (uma) hora
antes da abertura da sessão pública.

5.2.1. Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser acondicionados em invólucro único,
endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte identificação:

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2015-SRP
SESSÃO EM XX/XX/20XX, ÀS XX:XX HORAS

5.2.2. Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão
efeitos como proposta.

5.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitaníe às
sanções previstas neste Edital.

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS

6.1. A proposta de preços, emitida por computador ou datilografada, redigida em língua
portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente
datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu
representante, deverá conter:

-
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6.1.1. As características do objeto de forma clara e precisa, observadas as especificações
constantes do Termo de Referência.

6.1.2. Preços unitários e total do lote, bem como valor GLOBAL da proposta em algarismo,
expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no
mercado, considerando as quantidades constantes do Termo de Referência;

6.1.2.1. No preço cotado deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, tais
como as despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na
contratação do objeto.

6.1.3. Prazo de entrega, conforme parâmetro máximo do Termo de Referência.

6.1.4. Prazo de garantia do produto, conforme parâmetro mínimo do Termo de Referência.

6.1.5. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da
data da sua apresentação.

6,2. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do Itcitante, das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas,
apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

7.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ata.

7.3. O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham
apresentado propostas ern valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento),
relativamente à de menor preço, para participação na fase de lances.

7.3.1. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas
condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas
subsequentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais,
quaisquer que sejam os preços oferecidos.

8. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

8.1. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará início à etapa de
apresentação de lances verbais pelos liciíantes, que deverão ser formulados de forma
sucessiva, em valores distintos e decrescentes.
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8. l. l. O lance deverá ser ofertado pelo valor TOTAL do lote.

8.2. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os
demais, em ordem decrescente de valor.

8.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances e a manutenção do último preço por ele
apresentado, para efeito de ordenação das propostas.

8.4. Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante microernpresa (ME)
ou empresa de pequeno porte (EPP) ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488,
de 2007 (COOP), será observado o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar n° 123, de
2006.

8.4.1. O Pregoeiro identificará os preços ofertados pelas ME/EPP e COOP participantes que
sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço, desde que a primeira
colocada não seja uma ME/EPP/COOP.

8.4.2. As propostas ou lances que se enquadrarem nessa condição serão consideradas
empatadas com a primeira colocada e o licitaníe ME/EPP/COOP melhor classificado terá o
direito de apresentar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente abaixo da
primeira colocada, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos.

8.4.3. Caso a ME/EPP/COOP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo
estabelecido, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP/COOP participantes que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o
exercício do mesmo direito, segundo o estabelecido no subiíem anterior.

8.4.4. Caso sejam identificadas propostas de íicitantes ME/EPP/COOP empatadas, no
referido intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio para definir qual das
licitaníes primeiro poderá apresentar nova oferta, conforme subitens acima.

8.4.5. Havendo êxito neste procedimento, a ME/EPP/COOP assumirá a condição de melhor
classificada no certame, para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor
oferta inicial apresentada por ME/EPP/COOP, ou ainda não existindo ME/EPP/COOP
participante, prevalecerá a classificação inicial.

8.4.6. Somente após o procedimento de desempate fictício, quando houver, e a
classificação final dos licitantes, será cabível a negociação de preço junto ao fornecedor
classificado em primeiro lugar.

8.5. Havendo eventual empate entre propostas, ou entre propostas e lances, o critério de
desempate será aquele previsto no artigo 3°, § 2°, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a
preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

!̂>
xT_«íi
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a) produzidos no País;

b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento
de tecnologia no País.

8.5.1. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público, para o
qual os licítaníes serão convocados.

8.6. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá negociar com
o licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não se
admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.

8.7. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.

9. DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9. l. O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à
compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação e sua
exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.

9.2. O licitante deverá apresentar a planilha de preços, com os respectivos valores
readequados ao lance vencedor.

9.3. O Pregoeiro poderá solicitar ao liciíante que apresente imediatamente documento
contendo as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou
propostas, sob pena de não aceitação da proposta.

9.4. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a
padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos no subitem
anterior, o Pregoeiro exigirá que o licitaníe classificado em primeiro lugar apresente amostra,
sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 72 (setenta e
duas) horas contados da solicitação.

9.4.1. No caso de não haver entrega da amostra, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou
havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do
licitante será recusada.
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9.4.2. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como
protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela
análise.

9.5. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e horário
para a continuidade da mesma.

9.6. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou for desclassificada, o
Pregoeiro examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

9.6.1. Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido
preço melhor.

9.7. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem
sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.

9.8. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua
condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.

10. DA HABILITAÇÃO

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá verificar o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação.

10.1.1. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por
falta de condição de participação.

10.2. Não ocorrendo inabilitacão, a documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar será verificada.

10.2.1. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por
cartório competente ou para ser autenticada pelo Pregoeiro ou Membro da Equipe de
Apoio na própria sessão, conforme forem sendo abertos os envelopes de habilitação,
mediante a apresentação do respectivo original, ou ainda por meio de publicação em
órgão da imprensa oficial.

10.3. Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados:

10.3.1. Relativos à Habilitação Jurídica:
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a. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de todas as eventuais
alterações;

a.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados do documento de
identiticação do titular da empresa;

b. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhados de todas as eventuais alterações
ou da consolidação respectiva;

b.l. Os documentos acima deverão estar acompanhados do(s) documento(s) de
identificação de seu(s) administrador(es);

c. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação do(s)
seu(s) administrador(es);

d. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata
oart. 107 da Lei n° 5.764, de 1971;

e. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;

f. Comprovação de que possui autorização para exercer a atividade de revenda
varejista de combustíveis automotivos, através de Certificado emitido pela Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, nos termos da Portaria ANP n°
1 1 6, de 05 de julho de 2000.

10.3.1.1. Quando os documentos acima, cabíveis conforme a natureza do licitante, já
tenham sido todos devidamente apresentados e juntados no credenciamento, não se
fará necessária nova apresentação;

10.3.2. Relativos ã Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

b. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;
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c. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante certidão conjunta
negativa de débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais
e à Dívida Ativa da União;

d. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do
licitante;

e. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do
licitante;

f. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, mediante certidão negativa de
débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos às contribuições previdenciárias
e às de terceiros;

g. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS),
mediante Certificado de Regularidade do FGTS;

h. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidão positiva com
efeitos de negativa.

10.3.2.1. Sob pena de inabilítação, as certidões relativas à regularidade fiscal deverão ter
sido expedidas a menos de 60 (sessenta) dias contados da data da sua apresentação,
quando estas não tiver prazo de validade estabelecido pelo órgão competente
expedidor;

10.3.2.2. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ou
cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, deverá apresentar toda
a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo
que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado.

10.3.3. Relativos á Qualificação Econõmico-Financeíra:

a. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de
execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante,
ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na
omissão desta, expedida a menos de 60 (sessenta) dias contados da data da sua
apresentação;

10.3.4. Relativos ã Qualificação Técnica:

a. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item
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pertinente, por meio do apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas
de direito público ou privado.

10.3.5. Documentos Complementares:

a. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores,
conforme Lei n° 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto n° 4.358, de 2002, conforme
modelo anexo a este Edital.

10.4. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar
quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los ern desacordo com o
estabelecido neste Edital, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal
das microenipresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34
daLein0 11.488, de 2007.

10.4.1. No caso de inabiiilação, o Pregoeiro retomará o procedimento a partir da fase de
julgamento da proposta, examinando a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na
ordem de classificação.

10.5. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

10.6. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da mesma.

10.7. No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem
a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação.

10.8. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.

10.8.1. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa
enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, havendo alguma restrição na
comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
úteis, a contar do momento em que for declarado vencedor do certame, prorrogável por
igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
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10.8.2. A prorrogação do prazo a que se refere o subifem anferior deverá sempre ser
concedida pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista
urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho devidamente justificados.

10.8.3. A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no momento
imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização
fiscal para a abertura da fase recursal.

10.8.4. A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de
1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, ou revogar a licitação.

10.9. Da sessão pública do Pregão será lavrada Ata, que mencionará todos os licitantes
presentes, os lances finais oferecidos, bem como as demais ocorrências que interessarem ao
julgamento, devendo a Ata ser assinada pelo Pregoeiro e por todos os licitantes presentes.

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor, deverá ser encaminhada no prazo de
24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro.

11.1.1. A proposta final deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou
digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última
folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

11.1.2. Não serão aceitos, quando da readequação dos preços, que estes se apresentem
superiores àqueles inicialmente ofertados em sua proposta escrita, contida no Envelope n° 1.

11.1.3. A proposta final deverá conter a indicação do banco, número da conta e agência
do licitante vencedor, para fins de pagamento.

11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e no momento de aplicação de eventual sanção à
Contratada, se for o caso.

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

12. DOS RECURSOS

12.1. Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularização fiscal, caso o
licitante vencedor seja microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa
enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, qualquer licitante poderá, ao final da
sessão pública, de forma imediata e motivada, manifestar sua intenção de recorrer, quando
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íhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões do recurso, ficando os
demais licitaníes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra razões em igual
prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

12.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

12.3. Cabe ao Pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à
autoridade competente quando mantiver sua decisão.

12.3.1. A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo Pregoeiro, ficará adstrita à
verificação da tempestividade e da existência de motivação da intenção de recorrer.

12.4. O acolhimento de recurso, pelo Pregoeiro, ou pela autoridade competente, conforme o
caso, importará invalidação apenas dos aios insuscetíveis de aproveitamento.

12.5. Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos legais.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

1 3.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

14. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de
classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados
para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da convocação, proceder à assinatura
da Ata de Registro de Preços, a qual, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito
de compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas.

14.1.1. O prazo previsto poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante
o seu transcurso, for solicitado pelo licitante convocado, desde que ocorra motivo
justificado e aceito pelo órgão gerenciador.

14.2. No caso de o licitante vencedor, após convocado, não comparecer ou se recusar a
assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações previstas neste Edital e seus
Anexos, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação,
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para, após feita a negociação, verificada a aceitabilidade da proposta e comprovados os
requisitos de habilitação, assinar a Ata.

14.3. O órgão gerenciador encaminhará cópia da Ata aos órgãos participantes, se houver.

15. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

15.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de até 12 (doze) meses, a contar da data de
sua assinatura.

15.1.1. É admitida a prorrogação excepcional da vigência da Ata nos termos do Decreto
Municipal n° 786/2013, desde que o prazo total de vigência, computada a prorrogação,
não ultrapasse 01 (um) ano.

U. DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO

16.1. A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do fornecedor
obedecerão à disciplina do Decreto Municipal n° 786/2013, conforme previsto na Minuta de
Ata anexa ao Edital.

17. DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES

17.1. A contratação com fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será
formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de
despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no artigo 62
da Lei n° 8.666, de 1993, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Municipal n°
786/2013.

17.1.1. As condições de fornecimento constam do Termo de Referência anexo ao Edital e
da Ata de Registro de Preços, e poderão ser detalhadas, em cada contratação específica,
no respectivo pedido de contratação.

17.2. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada
contratação, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou
instrumento equivalente, ou assinar o Contrato, se for o caso, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.

17.2.1. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do
fornecedor e aceita pela Administração.

17.3. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.
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17.3.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

17.4. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.

17.4.1. É vedada a subcontratação parcial, exceto nas condições autorizadas no Termo de
Referência ou na minuta de contrato.

17.5. A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

17.6. Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da
Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências
verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços, de tudo
dando ciência à Administração.

18. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

18.1. Cada contratação firmada com a fornecedora terá vigência de acordo com as
disposições definidas na minuta de contrato ou instrumento equivalente, ou, na omissão deste,
pelo prazo de até 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura ou retirada do instrumento,
nos termos do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

18.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas
referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins
de inscrição em restos a pagar.

19. DO PREÇO

19.1. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e írreajusíáveis.

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

20.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência, no Edital, na Ata de Registro de Preços e na minuta do instrumento de Contrato.

21. DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

21.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto estão previstos no Termo de
Referência e na minuta do instrumento de Contrato, quando for o caso.
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22. DO PAGAMENTO

22.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada.

22.2. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

22.2.1. O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.

22.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ónus para a Contratante.

22.4. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta para verificar a manutenção das
condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e
juntado ao processo de pagamento.

22.5. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por
outro meio previsto na legislação vigente.

22.A. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.

22.7. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

22.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano,
aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = lx N xVP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

l = índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:
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1 = (6 /100)
365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data
do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

23. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

23.1. Os recursos para a aquisição do objeto do presente registro de preços, de acordo com os
quantitativos efetivamente contratados, possuem dotação orçamentaria própria e serão
certificados por ocasião de cada contratação.

24. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

24.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, a
licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação:

24.1.1. Não assinar a Ata de Registro de Preços, ou não assinar o contrato, quando
convocada dentro do prazo de validade da proposta ou da Ata de Registro de Preços;

24.1.2. Apresentar documentação falsa;

24.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

24.1.4. Não mantivera sua proposta dentro de prazo de validade;

24.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;

24.1.6. Cometer fraude fiscal;

24.1.7. Fizer declaração falsa;

24.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame.

24.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem
anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções;

a. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item (s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;
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b. Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até
cinco anos;

24.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

24.3. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da contratação estão
previstas no Termo de Referência.

24.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

24.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infraíor, o caráter educativo da pena. bem como o dano causado
à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

24.6. As multas serão recolhidas em favor da Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a
contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou,
quando for o caso, inscritas na Dívida Ativa e cobradas judicialmente.

24.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou,
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

25.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer
licitante poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do
pregão.

25.1.1. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para
a realização do certame, observando-se as exigências quanto à divulgação das
modificações no Edital.

25.2. Não serão admitidos recursos e impugnações enviados através de e-mail, devendo os
mesmos serem apresentados por escrito, instruídos com os documentos necessários ao seu
conhecimento devidamente anexados, e protocolados no protocolo geral do órgão.

25.3. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação
em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

25.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
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primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que
não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

25.5. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da
sessão pública.

25.6. No Julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em Ata acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

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

25.7.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica
para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de
fornecimento em igualdade de condições.

25.8. A autoridade competente para a aprovação do procedimento liciiatório poderá revogá-
lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente
fundamentado.

25.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e
a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente
da condução ou do resultado do processo licitatório.

25.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administração.

25.11. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia e do interesse público.

25.12. A ausência de apresentação de qualquer das declarações constantes deste Edital e
seus anexos, poderá ser sanada na própria sessão, na fase correspondente, mediante a
emissão da(s) mesma(s) pelo representante da licitante devidamente credenciado, de próprio
punho ou reduzida a termo na ata da sessão pública;
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25.13. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomía, a finalidade e a segurança da contratação.

25.14. Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documentos" em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital, salvo em virtude de força maior ou
caso fortuito, aceitável a juízo do Pregoeiro;

25.15. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o
processo, prevalece a previsão do Edital.

25.16. O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado no endereço
constante no preâmbulo, nos dias úteis, no horário das 08 horas às 13 horas.

25.16.1. O Edital também poderá ser disponibilizado por meio eletrônico, através de
solicitação enviada ao e-mail cplbocadamata.al̂ hotmail.com, que será atendida em até
24 (vinte e quatro) horas, devendo a referida solicitação conter todos os dados necessários
para identificação da licitante interessada.

25.17. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos
interessados no órgão, situado no endereço constante no preâmbulo, nos dias úteis, no horário
das 08 horas às 13 horas.

25.18. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do edital e de seus
anexos, o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos
termos do artigo 5°, III, da Lei n° 10.520, de 2002.

25.19. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n° 10.520, de 2002, da
Lei Complementar n° 123, de 2006, da Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor,
e da Lei n° 8.666, de 1993, subsidiariamente.

25.20. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de Boca da
Mata, Estado de Alagoas, com exclusão de qualquer outro.

Município de Boca da Mata/AL, xx de xxxxxx de 20xx.

-•VBergsón Araújçielte
Pregoeiro l

^—J
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ANEXO l

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Registro de preços poro aquisição de combustíveis automotivos, para atender às
necessidades do Município de Boca da Mata, conforme especificações e quantitativos
estabelecidos abaixo:

LOTE 01 - GASOLINA COMUM

ITEM

1.1

ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) PRODUTO(S)

Gasolina Comum (conforme especificações regulamentadas
pela Resolução ANP n° 57, de 20.10.2011)

UNID. DE

MEDIDA

Litros

QUANT.
EXIGIDA

380.000

LOTE 02 - ÁLCOOL HIDRATADO (ETANOL)

ITEM

2.1

ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO[S) PRODUTO(S)

Álcool Hidratado Etanol {conforme especificações
regulamentadas pela RESOLUÇÃO ANPN°7, DE 09.02.2011).

UNID. DE
MEDIDA

Litros

QUANT.
EXIGIDA

45.000

LOTE 03 -ÓLEO DIESEL S10

ITEM

3.1

ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) PRODUTO(S)

Óleo Diesel S 10 (conforme especificações regulamentadas
pela RESOLUÇÃO ANP N° 46, DE 20.12.2012)

UNID. DE
MEDIDA

Litros

QUANT.
EXIGIDA

450.000

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A presente licitação servirá para a aquisição dos bens acima elencados, necessários à
execução das atividades desenvolvidas pelos órgãos que compõem esta Administração.
Outrossim, optou-se pela adoçâo do Sistema de Registro de Preços por se tratar de bens com
necessidade de aquisições frequentes, previsão de entregas parceladas e sem possibilidade de
definição prévia, com segurança, do quantitativo a ser demandado no período, nos termos do
Decreto Municipal n° 786/2013.
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2.2. Justifica-se o agrupamento dos itens a serem contratados, pois cada lote é composto por
itens que possuem mesma natureza e guardam relação direta entre si, não ocasionando assim
restrições na concorrência, na medida em que as empresas pertencentes ao ramo de
atividade relacionado ao objeto da licitação, potenciais contratadas, possuem plena
capacidade para realizar o fornecimento total dos itens reunidos nos lotes. Dessa forma, busca-
se a redução nos valores individuais dos produtos para a obtenção de menor preço global por
lote, além de evitar que a adjudicação do objeto da licitação a um número grande de
fornecedores afete a eficiência das atividades administrativas desenvolvidas, bem como a
continuidade dos serviços prestados pela administração, por vezes comprometidas pelos
eventuais descompassas na entrega dos produtos que resultam ainda em prejuízo aos usuários
da rede pública de serviços.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da
Lein° 10.520, de 2002.

4. FORMA DE FORNECIMENTO

4.1. O fornecimento será efetuado de forma parcelada, com entrega imediata, a partir da
solicitação.

4.2. Os produtos serão fornecidos no estabelecimento comercial do fornecedor, devendo tal
estabelecimento localizar-se a, no máximo, 15 (quinze) quilómetros da sede administrativa da
Prefeitura Municipal de Boca da Mata e possuir horário de funcionamento não inferior ao
comercial.

5. AVALIAÇÃO DO CUSTO

5.1. O custo estimado foi apurado a partir de consulta ao Levantamento de Preços e de
Margens de Comercialização de Combustíveis da página oficial da ANP - Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, na internet.

5.1.1. A estimativa de custo do objeto constará apenas nos autos do procedimento da
licitação, podendo ser informada aos interessados mediante solicitação encaminhada à
Comissão Permanente de Licitação, através dos endereços físico e eletrônico constantes no
respectivo Edital, nos termos do Acórdão 1153/2013 do Plenário do TCU.

*. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

6.1. Os bens serão recebidos:

a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com
as especificações constantes do Edital e da proposta.
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b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações
constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 24
(vinte e quatro) horas do recebimento provisório.

6.1.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumondo-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.2. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as
especificações técnicas exigidas.

7- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada obriga-se a:

7.1.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta,
acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadarnente, no que couber, as
indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

7.1.1.1. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do
usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica
autorizada;

7.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os
artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

7.1.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da
Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no
prazo máximo de 02 (duas) horas, o produto com avarias ou defeitos;

7.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto
da presente licitação;

7.1.4. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;

7.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

7.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subconíratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas
condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
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7.1.7. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceío na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.1.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. A Contratante obriga-se a:

8.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

8.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento definitivos;

8.1.3. Acompanhar e fiscalizai o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
servidor especialmente designado;

8.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

9. CONTROLE DA EXECUÇÃO

9.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao
qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo
dará ciência ã Administração.

9. l. l. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução do contrato.

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

9.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.
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10. DAS tNFRACÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e da Lei n° 10.520, de
2002, a Contratada que, no decorrer da contratação:

10.1.1. Inexecutar total ou parcialmente o contrato;

10.1.2. Apresentar documentação falsa;

10.1.3. Comportar-se de modo inidõneo;

10.1.4. Cometer fraude fiscal;

10.1.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços
ou no Contrato.

10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação;

b. Multa:

b.l. Moratória de até 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 30 (trinta) dias;

b.2. Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada
com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o
valor total do contrato.

c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Boca da Mata,
pelo prazo de até dois anos;

c.l.Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar
com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal,
estadual do Distrito Federal ou municipal.

d. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até
cinco anos;

e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a^-
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reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;

10.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

10.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar
e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais
que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

10.3.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de tributos;

10.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

10.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.

10.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o
procedimento previsto na Lei n° 8.66o, de 1993.

10.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado ã
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

10.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Contratante, ou deduzidos da garantia, se houver, ou
ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.

10.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10
(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente.

10.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou,
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

10.8. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas
no Edital.
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ANEXO H

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° PP003/2015-X

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2015

PROCESSO N° l 15-007/2015

VALIDADE: XX (XXXX) MESES

Aos XX dias do mês de XXXXXX do ano de XXXX, o MUNICÍPIO DE BOCA DA
MATA/AL com sede administrativa na Rua Rosalvo Pinto Dãmaso, 224, Centro, Boca da Mata,
Alagoas, inscrito no CNP J sob o n° 12.264.396/0001-63, neste ato representado por seu Prefeito, Sr.
Gustavo Dantas Feijó, brasileiro, portador da cédula de identidade n° 767035 SSP/AL, inscrito no
CPF sob o n° 524.759.994-20, no uso de suas atribuições legais;

Nos termos do Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto Municipal n° 786/2013, da Lei n°
8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666,
de 1993, e as demais normas legais correlatas;

Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para
Registro de Preços n° 003/2015, conforme resultado homologado em XX/XX/XXXX;

Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a contratação dos itens constantes na proposta
vencedora transcrita em Anexo desta Ata, conforme especificações do Termo de Referência, que
passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa
XXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o n° XXXXXX, com sede na XXXXXXXXXXXXXX, CEP XXXX, no
Município de XXXXXX, neste ato representada pelo(a) Sr(a). XXXXXX, poríador(a) da Cédula de
Identidade n° XXXX e CPF n° XXXXXX, cuja proposta foi classificada em 1° lugar no certame.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto desta Ata é o registro de preços para aquisição de combustíveis automotivos
(IOTE(S) VENCiDO(S) PELA EMPRESA), visando atender às necessidades da Prefeitura Municipal
de Boca da Mata, conforme descrição, quantidades e preços descritos em Anexo(s).

Processon0 i 15-007/2015 |
Pregão Presencial n° 003/20 f 5-SRP Pag. í /M '





Rs. SJ
ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmaras contratações que
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. O valor globaí desta Ata é de R$ XXXX (XXXXXXXXXXXX), distribuídos da seguinte forma:

N° LOTE

XXX

DESCRIÇÃO DO LOTE

NOME DO LOTE VENCIDO PELA EMPRESA

VALOR TOTAL

R$ XXXXXX

3. CLAUSULA TERCEIRA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

3.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração.

3.2. São participantes os seguintes órgãos:

3.2.1. Gabinete do Prefeito;

3.2.2. Órgãos de Assessoramento;

3.2.3. Secretaria Municipal de Articulação Política;

3.2.4. Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças;

3.2.5. Secretaria Municipal de Assistência Social;

3.2.6. Fundo Municipal de Assistência Social;

3.2.7. Secretaria Municipal de Infraestrutura;

3.2.S. Secretaria Municipal de Saúde;

3.2.9. Fundo Municipal de Saúde;

3.2.10. Secretaria Municipal de Educação;

3.2.11. Fundo Municipal de Educação;
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3.2.12. Secretaria Municipal de Cultura;

3.2.13. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Promoções e Juventude;

3.2.14. Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo;

3.2.15. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;

3.2.16. Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito;

3.3. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber,
as condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal n° 786/2013, e na Lei n° 8.666, de
i 993.

3.3.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento,
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este não prejudique as
obrigações anteriormente assumidas.

3.3.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na
Ata de Registro de Preços.

3.3.3. O quantitativo decorrente das 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 órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do
número de órgãos não participantes que aderirem.

3.3.4. Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao órgão aderente a
responsabilidade pela imposição de penalidade ao fornecedor faltoso, comunicando o fato
ao órgão gerenciador.

4. CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de XX (XXXX) meses, a contar da data de sua
assinatura.

4.1.1. É admitida a prorrogação excepcional da vigência da Ata nos termos do Decreto
Municipal n° 786/2013, desde que o prazo total de vigência, computada a prorrogação, não
ultrapasse 01 (um) ano.

Processo n° ! 15-007/2015 v.
Pregão Presencia/n0 003/2015-5RP Pag. 3/14 •' ?(®9° l





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

PetoH4*te*te de ÂUèteéãet BOCA™ M ATA
Mais traWlho pí

5. CLAUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas
no artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

5.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados,
cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos
fornecedores.

5.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

5.3.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado;

5.3.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e

5.3.3. Convocaras demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

5.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o
órgão gerenciador poderá:

5.4.1. 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

5.4.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

5.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder ò revogação
da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação
mais vantajosa.

5.6. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata
de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.

6. CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

6.1. O fornecedor terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo
específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:

6. l. l. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
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6.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o
contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.1.3. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;

6. l .4. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

6.1.5. Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de
Preços.

6.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de
fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de
caso fortuito ou de força maior.

6.3. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do
registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES

7.1. A contratação com fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será
formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de
despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no artigo 62
da Lei n° 8.666, de 1993, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Municipal n°
786/2013.

7.1.1. As condições de fornecimento constam do Termo de Referência anexo ao Edital e da
Ata de Registro de Preços, e poderão ser detalhadas, em cada contratação específica, no
respectivo pedido de contratação.

7.2.0 órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada
contratação, no prazo de 05 [cinco) dias, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou
instrumento equivalente, ou assinar o Contrato, se for o caso, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.

7.2.1. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do
fornecedor e aceita pela Administração.

7.3. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

7.3.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder
o limite de 25% [vinte e cinco por cento).
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7.4. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.

7.4.1. É vedada a subcontratação parcial, exceto nas condições autorizadas no Termo de
Referência ou na minuta de contrato.

7.5. A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

7.6. Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da
Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências
verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando
ciência à Administração.

8. CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

8.1. Cada contrato firmado com a fornecedora terá vigência de acordo com as disposições
definidas na minuta de contrato ou instrumento equivalente, ou, na omissão deste, pelo prazo
de até 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura ou retirada do instrumento, nos termos
do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

8.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes
à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição
em restos a pagar.

9. CLÁUSULA NONA - DO PREÇO

9.1. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.

10. CLÁUSULA DEZ - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE h DA CONTRATADA

10.1. A Contratada obriga-se a:

10.1.1. Efeíuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta,
acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadarnente as indicações da
marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

10.1.1.1. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do
usuário, com uma versão ern português, e da relação da rede de assistência técnica
autorizada;
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10.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os
artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

10.1.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da
Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no
prazo máximo fixado no Termo de Referência, o produto com avarias ou defeitos;

10.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto
da presente licitação;

10.1.4. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;

10.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

10.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada,
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

10.1.7. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.1.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

10.2. A Contratante obriga-se a:

10.2.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

10.2.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento definitivos;

10.2.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
servidor especialmente designado;

10.2.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

Processo n° (15-007/20)5
PregôoPresencia/ne003/20J5-SRP Pag. 7/14





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

pex»uuteMte Âe ÂMfacõeA BOCA^MATA
Md b. trabalho |M

11. CLAUSULA ONZE - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETQ

11.7. Os bens serão recebidos:

a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com
as especificações constantes do Edital e da proposta.

b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações
constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará no prazo
máximo fixado no Termo de Referência.

11.1.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida
dentro do prazo fixado, repuíar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo.

11.2. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com
as especificações técnicas exigidas.

12. CLÁUSULA DOZE - DO PAGAMENTO

12.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada.

12.2. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

12.2.1. O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.

12.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ânus para a Contratante.

12.4. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta aos sítios oficiais, para verificar a
manutenção das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso,
autenticado e juntado ao processo de pagamento.

12.5. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por
outro meio previsto na legislação vigente.
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12.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.

12.7. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

12.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórias proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano,
aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = x N x V P

EM = Encargos Moratórias a serem acrescidos ao valor originariamente devido

l ~ índice de atualizacão financeira, calculado segundo a fórmula:

365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data
do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

13. CLÁUSULA TREZE - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

13.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao
qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo
dará ciência à Administração.

13.1.1.0 representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução do contrato.

13.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

13.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
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defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.

14. CLÁUSULA CATORZE - DAS INFRACÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, a
licítante/Adjudícatária que, no decorrer da licitação:

14.1.1. Não assinar a Ata de Registro de Preços, não retirar a nota de empenho, ou não
assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta ou da Ata
de Registro de Preços;

14.1.2. Apresentar documentação falsa;

14.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

14.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;

14.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;

14.1.6. Cometer fraude fiscal;

14.1.7. Fizer declaração falsa;

14.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame.

14.2. A licifante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem
anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do[s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licifante;

b. Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até
cinco anos;

14.2.1. A penalidade de rnulta pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

14.3. Comete infracão administrativa, ainda, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, e da Lei n°
10.520, de 2002, a Contratada que, no decorrer da contratação:

14.3.1. Inexecutar total ou parcialmente o contrato;
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14.3.2. Apresentar documentação falsa;

14.3.3. Comportar-se de modo inidòneo;

14.3.4. Cometer fraude fiscal;

14.3.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços
ou no instrumento de contrato.

14.4. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação;

b. Multa:

b.l. Moratória de até 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 30 (trinta) dias;

b.2. Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada
com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o
valor total do contrato.

c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Boca da Mata,
pelo prazo de até dois anos;

d. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até
cinco anos;

e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;

14.4.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

14.5. Também ficam sujeitas ás penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar
com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as
empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:
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14.5.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de tributos;

14.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

14.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.

14.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

14.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

14.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor do Órgão, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando
for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.

14.8.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10
(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente.

14.9. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou,
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

15. CLÁUSULA QUINZE - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Edital e Anexos do Pregão
Presencial para Registro de Preços n° 003/2015 e a proposta da empresa.

15.2. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n° 10.520, de 2002, do
Decreto Municipal n° 786/2013, da Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, da
Lei Complementar n° 123, de 2006, e da Lei n° 8.666, de 1993, subsidiariamente.

15.3. O foro para dirimir questões relativas à presente Ata será o da Comarca de Boca da Mata,
Estado de Alagoas, com exclusão de qualquer outro.
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Município de Boca da Mata/AL, XX de XXXXXX de XXXX.

Representante do Órgão

Representante da Empresa
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ANEXO l DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° PP003/2015-X

Este documento é parte da Ata de Registro de Preços acima referenciada, celebrada entre o
Município de Boca da Mata/AL e a empresa XXXXXXXXXX, cujos itens e respectivos preços estão
a seguir descritos na proposta de preços anexada, em face da realização do Pregão Presencial n°
003/2015-SRP.
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ANEXO

MINUTA DE CONTRATO

PROCESSO N° 115-007/2015

CONTRATO N° PP003/2015-X

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
AUTOMOTIVOS (LOTE(S) A SER(EM) CONTRATADO(S))
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOCA DA
MATA, E A EMPRESA XXXXXXXXXX.

O MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL, com sede na Rua Rosalvo Pinto Dãmaso, 224,
Centro, Boca da Mata, Alagoas, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 12.264.396/0001-63, neste ato
representado por seu Prefeito, Sr. Gustavo Dantas Feijó, brasileiro, portador da cédula de
identidade n° 767035 SSP/AL, inscrito no CPF sob o n° 524.759.994-20, no uso de suas atribuições
legais, doravante denominado(a) simplesmente CONTRATANTE, e a empresa XXXXXXXXXX,
inscrita no CNPJ sob o n° XXXXXX, com sede na XXXXXXXXXXXXXX, CEP XXXX, no Município de
XXXXXX, denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo[a) Sr(a). XXXXXX, portador(a)
da Cédula de Identidade n° XXXX e CPF n° XXXXXX, tendo em vista o que consta no Processo n°
115-007/2015, e o resultado final do Pregão Presencial n° 003/2015-SRP, com fundamento na Lei n°
8.666, de 1993, e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento,
mediante as cláusulas e as condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO QBJETO

1.1. O contrato tem como objeto a aquisição de combustíveis automotivos {LOTE(S) A SER(EM)
CONTRATADO(S)), visando atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Boca da Mata,
conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e no Edital e
seus Anexos, de acordo com os valores ofertados pela Contratada, constantes em Anexo deste
instrumento.

1.1.1. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregoo
Presencial n° 003/2015-SRP, com seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL, DA QUANTIDADE E DO PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL
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2.1. O fornecimento será efetuado de forma parcelada, com entrega imediata, a partir da
solicitação.

2.2. Os produtos serão fornecidos no estabelecimento comercial do fornecedor, devendo tal
estabelecimento localizar-se a, no máximo, 15 (quinze) quilómetros da sede administrativa da
Prefeitura Municipal de Boca da Mata e possuir horário de funcionamento não inferior ao
comercial.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1. A CONTRATADA obriga-se a:

3.1.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta,
acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da
marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

3.1.1.1. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do
usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica
autorizada;

3.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os
artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

3.1.2.1. Este dever implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar,
corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fixado no Termo de
Referência, o produto com avarias ou defeitos;

3.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto
da presente licitação;

3.1.4. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;

3.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

3.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas
condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
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3.1.7. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

3.1.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

4. l. l. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

4.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento definitivos;

4.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de
servidor especialmente designado;

4.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

5. CLÁUSULA QUINTA DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

5.1. Os bens serão recebidos:

a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com
as especificações constantes do Edital e da proposta.

b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações
constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará no prazo
fixado no Termo de Referência.

5.1.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subiiem anterior não ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-á corno realizada, consumando-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.2. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as
especificações técnicas exigidas.
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6. CLÁU5ULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO

6.1. O valor do contrato é de R$ XXXX (XXXXXXXXXXXX).

6.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais
de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

7.1. O prazo de vigência do contrato será até 31 de dezembro de XXXX, a partir da data da
assinatura do instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

7.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes
à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição
em restos a pagar.

8. CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da daía da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela CONTRATADA.

8.2. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA.

8.2.1. O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela CONTRATADA e do regular cumprimento das obrigações assumidas.

8.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese,
o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ónus para a CONTRATANTE.

8.4. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta aos sítios oficiais, para verificar a
manutenção das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso,
autenticado e juntado ao processo de pagamento.

8.5. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por
outro meio previsto na legislação vigente.
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8.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.

8.7. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

8.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano,
aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = lx Nx VP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

l = índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

(6/100)
365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data
do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

9. CLÁUSULA NONA - DO PREÇO

»
9.1. Os preços são fixos e irreajusfaveis,

10. CLÁUSULA DEZ - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados em orçamento próprio para este exercício, na dotação abaixo
discriminada:

Funcional(is) Programática(s): XXXXXXXXXXXXXXXX

Elemento(s) de Despesa: XXXXXXXXXXXXXXXX

11. CLÁUSULA ONZE - DA FISCALIZAÇÃO

11.1. A fiscalização do presente Contrato será exercida por urn representante da
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Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do
contrato e de tudo dará ciência à Administração.

11.1.1. O representante da CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução do contrato.

11.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

11.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.

12. CLÁUSULA DOZE - DAS ALTERAÇÕES

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 8.666, de
1993.

12.2. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado da contratação.

12.2.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

13. CLÁUSULA TREZE - DAS INFRACÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infraçào administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, e da Lei n° 10.520, de
2002, a CONTRATADA que, no decorrer da contratação:

1 3. l . l . Inexecutar total ou parcialmente o contrato;

13.1.2. Apresentar documentação falsa;

13.1.3. Comportar-se de modo inidôneo;

13.1.4. Cometer fraude fiscal;
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13.1.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital e no contrato.

13.2. A Contratada que cometer qualquer das infra coes discriminadas acima ficará sujeita, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação;

b. Multa:

b.1. Moratória de até 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 30 (trinta) dias;

b.2. Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecuçâo total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada
com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o
valor total do contrato.

c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Boca da Mata,
pelo prazo de até dois anos;

d. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até
cinco anos;

e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;

13.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

13.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar
com o órgão Itcitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as
empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

13.3.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de tributos;

13.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

13.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.

Processo n" J (5-007/2015

Pregoo Presenciai n° 003/2015-SRP Póg. 7/12





9*»
6-

r _
* .

y)
pex**a«e«te de Âtetaãet BOCA™ M ATA

13.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

13.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

13.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor do Órgão, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando
for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.

13.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10
(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente.

13.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou,
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

14. CLÁUSULA CATORZE - DA RESCISÃO CONTRATUAL

14.1. São motivos para a rescisão do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei n° 8.666, de
1993:

14.1.1. o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

14.1.2. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

14.1.3. a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a
impossibilidade da conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados;

14.1.4. o atraso injustificado no início do fornecimento;

14.1.5. a paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à
Administração;

14.1.6. a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, não admitidas no Contrato;

14.1.7. o desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
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14.1.8. o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1° do
art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993;

14.1.9. a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil;

14.1.10. a dissolução da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA;

14.1.11. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do Contrato;

14.1.12. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;

14.1.13. a supressão, por parte da Administração, acarretando modificação do valor inicial
do Contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993

14.1.14. a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna, guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o
mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações, mobilizações e outras previstas,
assegurada à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do
cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação;

14.1.15. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração,
decorrentes de fornecimentos, ou parcelas destes, já recebidos, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurada à
CONTRATADA o direito de optar pela suspensão de cumprimento de suas obrigações, até
que seja normalizada a situação;

14.1.16. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do Contrato;

14.1.17. o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 1993, sem
prejuízo das sanções penais cabíveis.

14.2. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

14.3. A rescisão deste Contrato poderá ser:

14.3.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nas
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cláusulas 14.1.1 a 14.1.12, H.l.lóe 14.1.17;

14.3.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja
conveniência para a Administração;

14.3.3. judicial, nos termos da legislação.

14.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.

14.5. Quando a rescisão ocorrer com base nas cláusulas 34 .1 .12 a 14.1.16, sem que haja culpa
da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito a:

14.5.1. pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.

14.6. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução da
garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e
indenizações a ela devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o
limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

14.7. O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso:

14.7.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

14.7.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

14.7.3. Indenizações e multas.

15. CLÁUSULA QUINZE - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n° 10.520, de 2002, na Lei
n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, na Lei Complementar n° 123, de 2006, e
na Lei n° 8.666, de 1993, subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas
administrativas correlatas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de
suas transcrições.

U. CLÁUSULA DEZESSEIS - DA PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato na
Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no

' fJ2
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prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

17. CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO

17,1. Fica eleito o foro da Comarca de Boca da Mata, Estado de Alagoas, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do
presente Contrato.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado
conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma,
para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Município de Boca da Mata/AL, XX de XXXXXX de XXXX.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pela CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pela CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: Nome:

CPFn°: CPFn°:

Identidade n°: Identidade n°:

"líí^Sx. /
^S&r6
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ANEXO DO CONTRATO N° PP003/2015-X

Este documento é parte do Contrato acima referenciado, celebrado entre o Município de Boca
da Mata/AL e a empresa XXXXXXXXXX, cujos itens e respectivos preços estão a seguir descritos na
proposta de preços anexada, em face da realização do Pregão Presencial n° 003/2015-SRP.
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO - LEI N° 9.854/99
[colocar em papel timbrado da licitante)

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2015

PROCESSO N° M5-007/2015

DECLARAÇÃO

(identificação da licitante) com sede na
(endereço) inscrita no CNPJ/MF sob o n° vem através de seu representante legal
abaixo assinado, em atenção à Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, declarar expressamente,
sob as penas da lei, que cumpre integralmente a norma contida na Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, artigo 7°, inciso XXXIII, a saber: "[...) proibição de trabalho noturno,
perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e qualquer trabalho a menores de dezesseis
anos, exceto na condição de aprendiz a partir de quatorze anos", para fins de habilitação no
Pregão Presencial para Registro de Preços n° 003/2015 da Prefeitura Municipal de Boca da Mata.

Local e data

(assinatura)

Processo n° 115-007/2015
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ANEXO v

MODELO DE DECLARAÇÃO - ART. 4°, INC. VII, DA LEI N° 10.520/2002
(colocar em papel timbrado da licitante)

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2015

PROCESSO N° l 15-007/2015

DECLARAÇÃO

............................... (identificação da licitante) com sede na ............................................
(endereço) inscrita no CNPJ/MF sob o n° ......................... vem através de seu representante legal
abaixo assinado, declarar expressamente, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação, com os documentos devidamente atualizados na forma da legislação
vigente, que se encontram dentro do Envelope de n° 02 - Documentos de Habilitação, em
conformidade com o inciso VII, Art. 4° da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, para participação
no Pregão Presencial para Registro de Preços n° 003/2015 da Prefeitura Municipal de Boca da
Mata.

Local e data

(assinatura)

Processo n° 1 15-007/20 f 5
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU COOPERATIVA
ENQUADRADA NO ART. 34 DA LÊ! N° 11.488, DE 2007

(colocar em papel timbrado da licitante}

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2015

PROCESSO N° 115-007/2015

DECLARAÇÃO

(identificação da licitaníe) com sede na
(endereço) inscrita no CNPJ/MF sob o n° por intermédio de

seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, expressamente, sob as penas da lei, que é
considerada:

n microempresa ou empresa de pequeno porte, nos

termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro

de 2006, não se incluindo nas hipóteses de exclusão

previstas no §4° do artigo 3° do mesmo diploma;

OU

1 1 cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488,

de 15 de junho de 2007;

gozando, assim, do regime diferenciado e favorecido instituído pela referida Lei Complementar,
para fins de participação no Pregão Presencial para Registro de Preços n° 003/2015 da Prefeitura
Municipal de Boca da Mata.

Local e data

(assinatura)

Processo n° 1 1
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ANEXO VII

MODELO DE FICHA DE CREDENCIAMENTO
(colocar em papel timbrado da licitante)

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2015

PROCESSO N° 115-007/2015

DADOS DO LICITANTE

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO COMPLETO:

FONE(S):

PESSOA P/ CONTATO:

DADOS DO REPRESENTANTE

NOME COMPLETO:

CARGO/FUNÇÃO:

CELULAR(ES):

Processo n" ! 15-007/2015
Pregão Presencial n° 003/2015-SRP

FICHA DE CREDENCIAMENTO

CNPJ:

FAX: EMAIL:

CARGO/FUNÇÃO:

RG: CPF:

EMAIL(S):

de de

(responsável p/ informações)

Pdg. í /1
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Processo Administrativo n° 115007/2015 .
Modalidade: Pregão Presencial Para Registro de Preços - SRP n° 003/2015.
Ohjeto: Aquisição de Combustíveis Automotivos.

Parte interessada: Secretaria Municipal de Administração.

PARECER PGM GAB N" 0093/2015.

EMENTA: FASL-; INTLRNA. PROCESSO LICITATÓRIO.
MODALIDADR PRK(iÀÍ) PARA REGISTRO DE PREÇOS.
RVHNTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
AUTOMOTIVOS. DECRF.TO MUNICIPAL N" 786/20Í3,
LFI COMPU-MKNTAR 123/2006 F, SUBSIDIARIAMENTE
LEI 8.666/93. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS.
CONTINUIDADE. DEFERIMENTO.
l EVENTUAL AQUISIÇÃO DL: COMBUSTÍVEIS
AUTOMOTIVOS.
II- MATERIAL DISPONÍVEL NO MERCADO.

Vieram os presentes autos a esta Procuradoria Geral Municipal para
análise inicial da solicitação da Secretaria Municipal de Administração para abertura de
procedimento licitatório objetivando a eventual aquisição de combustíveis automotivos.

O presente procedimento administrativo fora deflagrado a partir do
Ofício n° 024/2015-SM A, de 15 de janeiro de 2015, que veio instruída com o termo de
referência em que consta o objeto, descrição dos produtos, justificativa, classificação dos
bens comuns, forma de fornecimento, avaliação do custo, recebimento e critério de
aceitação do objeto, obrigações das partes, controle da execução e das infrações e das
sanções administrativas.

O ofício n° 024/2015-SMA. de 15 de janeiro de 2015, também veio
instruído com o levantamento de preços dos combustíveis- gasolina, etanol e diesel S10-
praticados no Brasil, realizado no site da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis - APN (http://wwvv.anp.tiov.br/preco/), apresentando o cálculo/preço
médio em cada Estado do Brasil.

A tramitação do pedido, ora em análise, foi validamente autorizada pelo
senhor Prefeito.

A Comissão Permanente de Licitações acostou ao caderno processual
administrativo as Portarias de nomeações, ocasião em que lançou o termo de abertura de
procedimento licitatório, acompanhado da minuta do edital de pregão presencial n11

003/2015-SRP. do termo de referência, da ata de registro de preços e do contrato de
aquisição, encaminhando, ato contínuo, o presente procedimento administrativo a este
Jurídico Municipal para análise inicialí

Rua l.adislau Coimbra, n° 20, centro
Boca da Mata, Alagoas - CEP. 57680-000
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equipe de apoio; minuta do edital e respectivos anexos. Certo é que o devido
procedimento licitatório visa a buscar a melhor contratação para a Administração Pública
de forma a atender sua finalidade, seus interesses, atendendo, por óbvio os princípios
norteadores do direito público insculpidos cm nossa Carta Magna, bem como legislação
infraconstitucional de regência, vg. Lei 8.666/93.

Em sendo assim, cumpre consignar que a fase interna obedeceu ao
trâmite lega!, tendo em vista que as minutas do Edital e do Contrato atendem, em linhas
gerais, as exigências da Lei 10.520/2002, do Decreto Municipal 786/2013, Lei
Complementar 123/2006, e subsidiariamente da Lei 8.666/1993.

Adite-se, também, que dentre os deveres de todo gestor público está o de
atender aos princípios constitucionais da economicidadc (ari. 70, cupul da CF/88) e os
princípios correlatos da finalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

I I I - D A CONCLUSÃO.

Ante a todo o exposto, esta Procuradoria Geral do Município, por sua
signatária representante. OPINA pela REGULARIDADE e CONTINUIDADE do
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PRIXOS 003/2015. eis que. em
estrita observância aos ditames legais, aplicáveis a espécie.

Eis o parecer, salvo melhor juí/o.

Devolva-se o presente feito à Comissão Permanente de Licitações para as
demais etapas do certame.

Ciência aos interessados.

^^* Boca da Mata/AL. 22 de janeiro de 2015.

ARINHO SILVA
•ti (ierul tio Município

10.067 - Portaria n" 25R 2(11-1

Rua Ladislau Coimbra, n" 20, centro
Boca da Mata, Alagoas -CEP. 57680-000

ii.puni«timail.coin
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Mais trabalho por você

EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL N°
003/2015-SRP

OBJETO:

Registro de preços de
combustíveis automotivos

SESSÃO PÚBLICA:

10/02/2015

09:30hs
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Razoo Social:

Nome Fantasia:

Endereço:

Fone(s)/Fax:

Contato:

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2015-SRP

PROCESSO N° 115-007/2015

CNPJNT

E-rnail:

Celular(es) contato:

Recebemos, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada, bem
como seus respectivos anexos.

Local e data: de de

Assinatura

Obs: Preenchimento com "letra de forma

Senhor Licitante,

Caso este Edital tenha sido adquirido por meio eletrônico, solicito a V. Sa preencher o recibo de
entrega acima e remetê-lo à Comissão Permanente de Licitação do Município de Boca da
Mata/AL, através do e-mail cplbocadamata.al@hotmail.com.

A não remessa de recibo exime a Comissão da comunicação de eventuais retificações ocorridas
no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

Bergsón Araújç^eite
Pregoetfò j

Processo n° f J5-007/20I5
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PROCESSO N° 115-007/2015

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2015

O MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL, torna público para conhecimento dos
interessados que na data, horário e local indicados fará realizar licitação na modalidade PREGÃO
PARA REGISTRO DE PREÇOS, na forma PRESENCIAL do tipo menor preço, conforme descrição
contida neste Edital e seus Anexos. O procedimento íicitatório obedecerá à Lei n° 10.520, de 2002,
ao Decreto Municipal n° 786/2013, à Lei Complementar n° 123, de 2006, à Lei n° 8.078, de 1990 -
Código de Defesa do Consumidor, e subsidiariamente à Lei n° 8.666, de 1993, bem como à
legislação correlata, e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos.

Data da abertura da sessão público: 10 de fevereiro de 2015

Horário: 09:30hs (nove horas e trinta minutos - horário local)

Endereço: Rua Ladislau Coimbra, n° 102, Centro (Referência: antiga casa da D. Ruth)

1. DOOBJETO

l. 1. O objeto desta licitação é o registro de preços para aquisição de combustíveis
automotivos, visando atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL,
conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e neste Edital e
seus Anexos.

1.2. A licitação será subdivida em lotes, conforme tabela constante do Termo de Referência,
facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse; deverá,
porém, oferecer proposta para todos os itens que compõem cada lote em que pretende
competir.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço TOTAL por lote, observadas as
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

1.4. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

1.4.1. ANEXO l - Termo de Referência

1.4.2. ANEXO II - Minuta de Ata de Registro de Preços

Processo n" 115-007/2015
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1.4.3. ANEXO III - Minuta de Contrato

1.4.4. ANEXO IV - Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei n°
9.854/99}

1.4.5. ANEXO V - Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação
(inciso VII do artigo 4° da Lei n° 10.520, de 2002)

1.4.6. ANEXO VI - Modelo de declaração de microempresa e empresa de pequeno porte,
ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007

l .4.7. ANEXO VII - Modelo de ficha de credenciarnento

2. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

2.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração.

2.2. São participantes os seguintes órgãos:

2.2.1. Gabinete do Prefeito;

2.2.2. Órgãos de Assessoramento;

2.2.3. Secretaria Municipal de Articulação Política;

2.2.4. Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças;

2.2.5. Secretaria Municipal de Assistência Social;

2.2.6. Fundo Municipal de Assistência Social;

2.2.7. Secretaria Municipal de Infraestrutura;

2.2.8. Secretaria Municipal de Saúde;

2.2.9. Fundo Municipal de Saúde;

2.2.10. Secretaria Municipal de Educação;

2.2.11. Fundo Municipal de Educação;

Processo n° l Í5-007/20I5
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2.2.12. Secretaria Municipal de Cultura;

2.2.13. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Promoções e Juventude;

2.2.14. Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo;

2.2.15. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;

2.2.16. Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito;

2.3. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal n° 786/2013, e na Lei n°
8.666, de 1993.

2.3.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento,
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este não prejudique
as obrigações anteriormente assumidas.

2.3.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a !00% (cem por cento) dos quantitativos registrados na
Ata de Registro de Preços.

2.3.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá
excedei, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do
número de órgãos não participantes que aderirem.

2.3.4. Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao órgão aderente a
responsabilidade pela imposição de penalidade ao fornecedor faltoso, comunicando o fato
ao órgão gerenciador.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade
relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que
atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e
seus Anexos.

3.2. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:

Processo n° 115-007/2015
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3.2.1. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente
decretadas, ou em processo de recuperação extrajudicial;

3.2.2. Em dissolução ou em liquidação;

3.2.3. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com a Administração, nos
termos do artigo 87, inciso III, da Lei n° 8.666, de 1993;

3.2.4. Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a Administração Pública, nos
termos do artigo 7° da Lei n° 10.520, de 2002;

3.2.5. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de
sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do
artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1 998;

3.2.6. Que tenham sido declaradas inidóneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública;

3.2.7. Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

3.2.8. Estrangeiras que não funcionem no País;

3.2.9. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9° da Lei
n° 8. 666, de 1993.

3.2.10. Cujo estabelecimento comercial esteja localizado a mais de 15 (quinze) quilómetros
da sede administrativa da Prefeitura Municipal de Boca da Mata.

3.3. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do
licitante.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O licitante, ou o seu representante, deverá, no local, data e horário indicados no
preâmbulo deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como
participante deste Pregoo, munido da sua carteira de identidade, ou de outro documento
equivalente, e do documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública
em nome do licitante, juntamente com a ficha de credenciamento devidamente preenchida
e em papel timbrado do licitante (conforme modelo anexo).

4.1.1. O licitante ou o seu representante que não se credenciar ou não comprovar seus
poderes estará impedido de apresentar lances, formular intenção de recurso ou manifestar-
se, de qualquer forma, durante a sessão.

Processo n° 115-007/2015 Ml o
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4.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos do
estatuto ou contrato social, do instrumento público de procuração, ou particular com firma
reconhecida, ou documento equivalente.

4.2.1. O estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual devem ostentar
a competência do representante do licitante para representá-lo perante terceiros.

4.2.2. O instrumento de procuração público, ou particular com firma reconhecida, deve
ostentar os necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os
demais atos inerentes ao certame, devendo vir acompanhado dos documentos de
constituição da empresa ou do registro como empresário individual.

4.3. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.

4.4. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por cartório
competente ou para ser autenticada pelo Pregoeiro ou Membro da Equipe de Apoio no início
da sessão, mediante a apresentação do respectivo original, ou ainda por meio de publicação
em órgão da imprensa oficial.

5. DA ABERTURA DA SESSÃO

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local
indicados no preâmbulo deste Edital, quando o licitante, ou o seu representante, após a fase
de credenciamento, deverá apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos:

5.1.1. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (conforme modelo anexo);

5.1.2. Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, ou de cooperativa
enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, quando for o caso (conforme modelo
anexo), sob pena de não usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar
n° 123, de 2006;

5.1.2.1. O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em
qualquer das vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006,
não poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não
deverá apresentar a respectiva declaração.

5.1.3. Em se tratando de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte ÍEPP), deverá ser
apresentada também a certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das
Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de ME ou EPP, dentro do
prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de
60 (sessenta) dias contados da data da sua apresentação, sob pena de não usufruir do
tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006;

Processo n° 115-007/2015
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5.1.3.1. As declarações de que tratam os itens 5.1.1 e 5.1.2 poderão ser produzidas de
próprio punho, na sessão do certame, ou reduzida a termo em ata, desde que o
representante credenciado possua outorga de poderes para tanto.

5.1.4. Envelopes da proposta de preços e da documentação de habilitação, separados,
fechados e rubricados no fecho, opacos, contendo em suas partes externas e frontais, em
caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° l - PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2015-SRP
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)
CNPJ N° XXXX

ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2015-SRP
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)
CNPJ N°XXXX

5.2. Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de
entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até t (uma) hora
antes da abertura da sessão pública.

5.2.1. Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser acondicionados em invólucro único,
endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte identificação:

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
PREGÃO PRESENCIAL N°003/2015-SRP
SESSÃO EM 10/02/2015, ÀS 09:30 HORAS

5.2.2. Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão
efeitos como proposta.

5.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitaníe às
sanções previstas neste Edital.

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS

6.1. A proposta de preços, emitida por computador ou datilografada, redigida em língua
portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente
datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu
representante, deverá conter:

Processo n° 115-007/2015
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6.1.1. As características do objeto de forma clara e precisa, observadas as especificações
constantes do Termo de Referência.

6.1.2. Preços unitários e total do lote, bem como valor GLOBAL da proposta em algarismo,
expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no
mercado, considerando as quantidades constantes do Termo de Referência;

6.1.2.1. No preço cotado deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, tais
como as despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na
contratação do objeto.

6.1.3. Prazo de entrega, conforme parâmetro máximo do Termo de Referência.

6.1.4. Prazo de garantia do produto, conforme parâmetro mínimo do Termo de Referência.

6.1.5. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da
data da sua apresentação.

A.2. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas,
apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

7.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ata.

7.3. O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento),
relativamente à de menor preço, para participação na fase de lances.

7.3.1. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas
condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas
subsequentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais,
quaisquer que sejam os preços oferecidos.

8. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

8.1. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará início à etapa de
apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma
sucessiva, em valores distintos e decrescentes.
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8.1.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor TOTAL do lote.

8.2. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os
demais, em ordem decrescente de valor.

8.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances e a manutenção do último preço por ele
apresentado, para efeito de ordenação das propostas.

8.4. Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante microempresa (ME)
ou empresa de pequeno porte (EPP) ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488,
de 2007 (COOP), será observado o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar n° 123, de
2006.

8.4.1. O Pregoeiro identificará os preços ofertados pelas ME/EPP e COOP participantes que
sejam iguais ou até 5% [cinco por cento) superiores ao menor preço, desde que a primeira
colocada não seja uma ME/EPP/COOP.

8.4.2. As propostas ou lances que se enquadrarem nessa condição serão consideradas
empatadas com a primeira colocada e o licitante ME/EPP/COOP melhor classificado terá o
direito de apresentar urna última oferta para desempate, obrigatoriamente abaixo da
primeira colocada, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos.

8.4.3. Caso a ME/EPP/COOP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo
estabelecido, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP/COOP participantes que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o
exercício do mesmo direito, segundo o estabelecido no subitem anterior.

L
8.4.4. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP/COOP empatadas, no
referido intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio para definir qual das
licitantes primeiro poderá apresentar nova oferta, conforme subitens acima.

8.4.5. Havendo êxito neste procedimento, a ME/EPP/COOP assumirá a condição de melhor
classificada no certame, para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor
oferta inicial apresentada por ME/EPP/COOP, ou ainda não existindo ME/EPP/COOP
participante, prevalecerá a classificação inicial.

8.4.6. Somente após o procedimento de desempate fictício, quando houver, e a
classificação final dos licitantes, será cabível a negociação de preço junto ao fornecedor
classificado em primeiro lugar.

8.5. Havendo eventual empate entre propostas, ou entre propostas e lances, o critério de
desempate será aquele previsto no artigo 3°, § 2°, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a
preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:
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a) produzidos no País;

b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento
de tecnologia no País.

8.5.1. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público, para o
qual os licitantes serão convocados.

8.6. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá negociar com
o licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não se
admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.

8.7. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.

9. DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1.0 Pregoeiro examinará a proposta classificada ern primeiro lugar quanto à
compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação e sua
exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.

9.2. O licitante deverá apresentar a planilha de preços, com os respectivos valores
readequados ao lance vencedor.

9.3. O Pregoeiro poderá solicitar ao licitante que apresente imediatamente documento
contendo as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou
propostas, sob pena de não aceitação da proposta.

9.4. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a
padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos no subitem
anterior, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra,
sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 72 (setenta e
duas) horas contados da solicitação.

9.4.1. No caso de não haver entrega da amostra, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou
havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do
licitante será recusada.
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9.4.2. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como
protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela
análise.

9.5. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e horário
para a continuidade da mesma.

9.6. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável ou for desclassificada, o
Pregoeiro examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

9.6.1. Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido
preço melhor.

9.7. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem
sua substância, mediante despacho fundamentado, legistrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.

9.8. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua
condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.

10. DA HABILITAÇÃO

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá verificar o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação.

10.1.1. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por
falta de condição de participação.

10.2. Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar será verificada.

10.2.1. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por
cartório competente ou para ser autenticada pelo Pregoeiro ou Membro da Equipe de
Apoio na própria sessão, conforme forem sendo abertos os envelopes de habilitação,
mediante a apresentação do respectivo original, ou ainda por meio de publicação em
órgão da imprensa oficial.

10.3. Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados:

10.3.1. Relativos à Habilitação Jurídica:
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a. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de todas as eventuais
alterações;

a.l. Os documentos acima deverão estar acompanhados do documento de
identificação do titular da empresa;

b. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhados de todas as eventuais alterações
ou da consolidação respectiva;

b.l. Os documentos acima deverão estar acompanhados do(s) documento(s) de
identificação de seu(s) administrador(es);

c. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação do(s)
seu(s) adminisfrador(es);

d. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata
oart. i 07 da Lei n° 5.764, de 1971;

e. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;

f. Comprovação de que possui autorização para exercer a atividade de revenda
varejista de combustíveis automotivos, através de Certificado emitido pela Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, nos termos da Portaria ANP n°
116, de 05 de julho de 2000.

10.3.1.1. Quando os documentos acima, cabíveis conforme a natureza do licitante, já
tenham sido todos devidamente apresentados e juntados no credencíamento, não se
fará necessária nova apresentação;

10.3.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

b. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicílio ou sede do liciíante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;
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c. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante certidão conjunta
negativa de débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais
e à Dívida Ativa da União;

d. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do
licitante;

e. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do
licitante;

f. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, mediante certidão negativa de
débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos às contribuições previdenciárias
e às de terceiros;

g. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS),
mediante Certificado de Regularidade do FGTS;

h. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidão positiva com
efeitos de negativa.

10.3.2.1. Sob pena de inabilitação, as certidões relativas á regularidade fiscal deverão ter
sido expedidas a menos de 60 (sessenta) dias contados da data da sua apresentação,
quando estas não tiver prazo de validade estabelecido pelo órgão competente
expedidor;

10.3.2.2. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ou
cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 1 1.488, de 2007, deverá apresentar toda
a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo
que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado.

10.3.3. Relativos à Qualificação Econõmico-Financeira:

a. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de
execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante,
ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na
omissão desta, expedida a menos de 60 [sessenta) dias contados da data da sua
apresentação;

10.3.4. Relativos à Qualificação Técnica:

a. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item
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pertinente, por meio da apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas
de direito público ou privado.

10.3.5. Documentos Complementares:

a. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direía ou indireta de menores,
conforme Lei n° 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto n° 4.358, de 2002, conforme
modelo anexo a este Edital.

10.4. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar
quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal
das microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34
daLein0 11.488, de 2007.

10.4.1. No caso de inabiliíação, o Pregoeiro retomará o procedimento a partir da fase de
julgamento da proposta, examinando a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na
ordem de classificação.

10.5. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

10.6. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da mesma.

10.7. No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem
a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação.

10.8. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.

10.8.1. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa
enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, havendo alguma restrição na
comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
úteis, a contar do momento em que for declarado vencedor do certame, prorrogável por
igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
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10.8.2. A prorrogação do prazo a que se refere o subitern anterior deverá sempre ser
concedida pela Administração quando requerida pelo liciíante, a não ser que exista
urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho devidamente justificados.

10.8.3. A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no momento
imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização
fiscal para a abertura da fase recursal.

10.8.4. A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de
1993, sendo facultado à Administração convocar os liciíantes remanescentes, na ordem de
classificação, ou revogar a licitação.

10.9. Da sessão pública do Pregão será lavrada Ata, que mencionará todos os lícitantes
presentes, os lances finais oferecidos, bem como as demais ocorrências que interessarem ao
julgamento, devendo a Ata ser assinada pelo Pregoeiro e por todos os licítantes presentes.

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor, deverá ser encaminhada no prazo de
24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro.

11.1.1. A proposta final deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou
digitada, em urna via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última
folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

11.1.2. Não serão aceitos, quando da readequação dos preços, que estes se apresentem
superiores àqueles inicialmente ofertados em sua proposta escrita, contida no Envelope n° l.

11.1.3. A proposta final deverá conter a indicação do banco, número da conta e agência
do licitaníe vencedor, para fins de pagamento.

11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e no momento de aplicação de eventual sanção à

Contratada, se for o caso.

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

12. DOS RECURSOS

12.1. Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase áe regularização fiscal, caso o
licitante vencedor seja microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa
enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, qualquer licitante poderá, ao final da
sessão pública, de forma imediata e motivada, manifestar sua intenção de recorrer, quando
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demais liciíantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra razões em igual
prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

12.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

12.3. Cabe ao Pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os á
autoridade competente quando mantiver sua decisão.

12.3.1. A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo Pregoeiro, ficará adstrita à
verificação da tempestividade e da existência de motivação da intenção de recorrer.

12.4. O acolhimento de recurso, pelo Pregoeiro, ou pela autoridade competente, conforme o
caso, importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.5. Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos legais,

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

14. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de
classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados
para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da convocação, proceder à assinatura
da Ata de Registro de Preços, a qual, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito
de compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas.

14.1.1. O prazo previsto poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante
o seu transcurso, for solicitado pelo licitante convocado, desde que ocorra motivo
justificado e aceito pelo órgão gerenciador.

14.2. No caso de o licitante vencedor, após convocado, não comparecer ou se recusar a
assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações previstas neste Edital e seus
Anexos, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação.
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para, após feita a negociação, verificada a aceitabilidade da proposta e comprovados os
requisitos de habilitação, assinar a Ata.

14.3. O órgão gerenciador encaminhará cópia da Ata aos órgãos participantes, se houver.

15. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

15.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de até 12 (doze) meses, a contar da data de
sua assinatura.

15.1.1. É admitida a prorrogação excepcional da vigência da Ata nos termos do Decreto
Municipal n° 786/2013, desde que o prazo total de vigência, computada a prorrogação,
não ultrapasse 01 (um) ano.

16. DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO

16.1. A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do fornecedor
obedecerão ã disciplina do Decreto Municipal n° 786/2013, conforme previsto na Minuta de
Ata anexa ao Edital.

17. DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES

17.1. A contratação com fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será
formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de
despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no artigo 62
da Lei n° 8.666, de 1993, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Municipal n°
786/2013.

17.1.1. As condições de fornecimento constam do Termo de Referência anexo ao Edital e
da Ata de Registro de Preços, e poderão ser detalhadas, em cada contratação específica,
no respectivo pedido de contratação.

17.2. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada
contratação, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou
instrumento equivalente, ou assinar o Contrato, se for o caso, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.

17.2.1. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do
fornecedor e aceita pela Administração.

17.3. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.
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17.3.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

17.4. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.

17.4.1. É vedada a subcontratação parcial, exceto nas condições autorizadas no Termo de
Referência ou na minuta de contrato.

17.5. A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

17.6. Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da
Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências
verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços, de tudo
dando ciência à Administração.

18. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

18.1. Cada contratação firmada com a fornecedora terá vigência de acordo com as
disposições definidas na minuta de contrato ou instrumento equivalente, ou, na omissão deste,
pelo prazo de até 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura ou retirada do instrumento,
nos termos do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

18.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas
referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins
de inscrição em restos a pagar.

19. DO PREÇO

19. l. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

20.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência, no Edital, na Ata de Registro de Preços e na minuta do instrumento de Contrato.

21. DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

21.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto estão previstos no Termo de
Referência e na minuta do instrumento de Contrato, quando for o caso.
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22. DO PAGAMENTO

22.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da
apresentação da Nota Físcal/Fatura pela Contratada.

22.2. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da
Nota Fiscal/Faíura apresentada pela Contratada.

22.2.1. O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.

22.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Faíura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ónus para a Contratante.

22.4. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta para verificar a manutenção das
condições de habilitação da Contraíada, devendo o resullado ser impresso, auíenticado e
juntado ao processo de pagamento.

22.5. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em conta correníe, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por
outro meio previsto na legislação vigente.

22.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.

22.7. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Controlada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

22.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórias proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano,
aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = Ix N x VP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

l = índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

7
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N - Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data
do efeíivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

23. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

23.1. Os recursos para a aquisição do objeto do presente registro de preços, de acordo com os
quantitativos efetivameníe contratados, possuem dotação orçamentaria própria e serão
certificados por ocasião de cada contratação.

24. DAS INFRACÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

24.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, a
licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação:

24.1.1. Não assinar a Ata de Registro de Preços, ou não assinar o contrato, quando
convocada dentro do prazo de validade da proposta ou da Ata de Registro de Preços;

24.1.2. Apresentar documentação falsa;

24. 1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

24. l .4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;

24.1.5. Comportar-se de modo irtidôneo;

24.1.6. Cometer fraude fiscal;

24.1.7. Fizer declaração falsa;

24. l .8. Ensejar o retardamento da execução do certame.

24.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das ínfrações discriminadas no subítem
anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do[s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;
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b. Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até
cinco anos;

24.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

24.3. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da contratação estão
previstas no Termo de Referência.

24.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

24.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado
à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

24.6. As multas serão recolhidas em favor da Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a
contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou,
quando for o caso, inscritas na Divida Ativa e cobradas judicialmente.

24.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou,
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

25.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer
licitante poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do
pregão.

25.1.1. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para
a realização do certame, observando-se as exigências quanto à divulgação das
modificações no Edital.

25.2. Não serão admitidos recursos e impugnações enviados através de e-mail, devendo os
mesmos serem apresentados por escrito, instruídos com os documentos necessários ao seu
conhecimento devidamente anexados, e protocolados no protocolo geral do órgão.

25.3. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação
em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

25.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
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primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que
não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

25.5. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da
sessão pública.

25.6. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em Ata acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

25.7. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito ò contratação.

25.7. l. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica
para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de
fornecimento em igualdade de condições.

25.8. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitaíório poderá revogá-
lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente
fundamentado.

25.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e
a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente
da condução ou do resultado do processo licitatório.

25.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administração.

25.11. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia e do interesse público.

25.12. A ausência de apresentação de qualquer das declarações constantes deste Edital e
seus anexos, poderá ser sanada na própria sessão, na fase correspondente, mediante a
emissão da (s) mesma(s) pelo representante da licitante devidamente credenciado, de próprio
punho ou reduzida a termo na ata da sessão pública;
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25.13. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

25.14. Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documentos" em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital, salvo em virtude de força maior ou
caso fortuito, aceitável a juízo do Pregoeiro;

25.15. Ern caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o
processo, prevalece a previsão do Edital.

25.16. O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado no endereço
constante no preâmbulo, nos dias úteis, no horário das 08 horas às 13 horas.

25.16.1. O Edital também poderá ser disponibilizado por meio eletrônico, através de
solicitação enviada ao e-mail cplbocadamata.al@hotmail.com, que será atendida em até
24 (vinte e quatro) horas, devendo a referida solicitação conter todos os dados necessários
para identificação da licitante interessada.

25.17. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos
interessados no órgão, situado no endereço constante no preâmbulo, nos dias úteis, no horário
das 08 horas às 13 horas.

25.18. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do edital e de seus
anexos, o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos
termos do artigo 5°, III, da Lei n° 10.520, de 2002.

25.19. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n° 10.520, de 2002, da
Lei Complementar n° 123, de 2006, da Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor,
e da Lei n° 8.666, de 1993, subsidiariamente.

25.20. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de Boca da
Mata, Estado de Alagoas, com exclusão de qualquer outro.

Município de Boca da Mata/AL, 26 de janeiro de 2015.

7\...'
Bergvóh Araújçleife

Pregoetfò j
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ANEXO

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. Registro de preços para aquisição de combustíveis automotivos, para atender às
necessidades do Município de Boca da Mata, conforme especificações e quantitativos
estabelecidos abaixo:

LOTE 01 - GASOLINA COMUM

ITEM

1.1

ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) PRODUTO(S)

Gasolina Comum (conforme especificações regulamentadas
pela Resolução ANP n° 57, de 20. 10.2011)

UNID. DE

MEDIDA

Litros

QUANT.
EXIGIDA

380.000

LOTE 02 - ÁLCOOL HIDRATADO (ETANOL)

ITEM

2.1

ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) PRODUTO(S)

Álcool Hidratado Etanol (conforme especificações
regulamentadas pela RESOLUÇÃO ANP N° 7, DE 09.02.201 1 ).

UNID. DE

MEDIDA

Litros

QUANT.
EXIGIDA

45.000

LOTE 03 -ÓLEO DIESEL S10

ITEM

3.1

ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) PRODUTO(S)

Óleo Diesel S10 (conforme especificações regulamentadas
pela RESOLUÇÃO ANP N° 46, DE 20.12.2012)

UNID. DE

MEDIDA

Litros

QUANT.
EXIGIDA

450.000

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A presente licitação servirá para a aquisição dos bens acima elencados, necessários à
execução das atividades desenvolvidas pelos órgãos que compõem esta Administração.
Outrossim, optou-se pela adoção do Sistema de Registro de Preços por se tratar de bens com
necessidade de aquisições frequentes, previsão de entregas parceladas e sem possibilidade de
definição prévia, com segurança, do quantitativo a ser demandado no período, nos termos do
Decreto Municipal n° 786/2013.
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2.2. Justifica-se o agrupamento dos itens a serem contratados, pois cada lote é composto por
itens que possuem mesma natureza e guardam relação díreta entre si, não ocasionando assim
restrições na concorrência, na medida em que as empresas pertencentes ao ramo de
atividade relacionado ao objeto da licitação, potenciais contratadas, possuem plena
capacidade para realizar o fornecimento total dos itens reunidos nos lotes. Dessa forma, busca-
se a redução nos valores individuais dos produtos para a obtenção de menor preço global por
lote, além de evitar que a adjudicação do objeto da licitação a um número grande de
fornecedores afete a eficiência das atividades administrativas desenvolvidas, bem como a
continuidade dos serviços prestados pela administração, por vezes comprometidas pelos
eventuais descompassas na entrega dos produtos que resultam ainda em prejuízo aos usuários
da rede pública de serviços.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da
Lein° 10.520, de 2002.

4. FORMA DE FORNECIMENTO

4.1. O fornecimento será efetuado de forma parcelada, com entrega imediata, a partir da
solicitação.

4.2. Os produtos serão fornecidos no estabelecimento comercial do fornecedor, devendo tal
estabelecimento localizar-se a, no máximo, 15 (quinze) quilómetros da sede administrativa da
Prefeitura Municipal de Boca da Mata e possuir horário de funcionamento não inferior ao
comercial.

5. AVALIAÇÃO DO CUSTO

5.1. O custo estimado foi apurado a partir de consulta ao Levantamento de Preços e de
Margens de Comercialização de Combustíveis da página oficial da ANP - Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, na internet.

5.1.1. A estimativa de custo do objeto constará apenas nos autos do procedimento da
licitação, podendo ser informada aos interessados mediante solicitação encaminhada à
Comissão Permanente de Licitação, através dos endereços físico e eletrõnico constantes no
respectivo Edital, nos termos do Acórdão 1153/2013 do Plenário do TCU.

6. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

6.1. Os bens serão recebidos:

a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com
as especificações constantes do Edital e da proposta.
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b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações
constantes do Edital e da proposta, e suo consequente aceitação, que se dará até 24
(vinte e quatro) horas do recebimento provisório.

6.1.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitern anterior não ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.2. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as
especificações técnicas exigidas.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada obriga-se a:

7.1.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela
Administração, em estrita observância das especificações do Editai e da proposta,
acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente, no que couber, as
indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

7.1.1.1. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do
usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica
autorizada;

7.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os
artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

7.1.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da
Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no
prazo máximo de 02 (duas) horas, o produto com avarias ou defeitos;

7.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto
da presente licitação;

7.1.4. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;

7.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

7.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas
condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
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7.1.7. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quaíorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.1.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. A Contratante obriga-se a:

áfc 8.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

8.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento definitivos;

8.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
servidor especialmente designado;

8.1.4. Efetuaro pagamento no prazo previsto.

9. CONTROLE DA EXECUÇÃO

9.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao
qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo
dará ciência á Administração.

9. l. l. O representante da Contratante deverá ter a
acompanhamento e controle da execução do contrato.

experiência necessária para o

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

9.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.
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10. DAS INFRACÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e da Lei n° 10.520, de
2002, a Contratada que, no decorrer da contratação:

10.1.1. Inexecutar total ou parcialmente o contrato;

10.1.2. Apresentar documentação falsa;

10.1.3. Cornportar-se de modo inidôneo;

10.1.4. Cometer fraude fiscaí;

10.1.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços
ou no Contrato.

10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação;

b. Multa:

b.l. Moratória de até 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 30 (trinta) dias;

b.2. Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada
com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o
valor total do contrato.

c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Boca da Mata,
pelo prazo de até dois anos;

c.l.Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar
com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal,
estadual, do Distrito Federal ou municipal.

d. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até
cinco anos;

e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a

et
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reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;

10.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

10.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar
e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais
que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

10.3.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de tributos;

10.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

10.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.

10.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

10.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

10.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Contratante, ou deduzidos da garantia, se houver, ou
ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.

10.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10
(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente.

10.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou,
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

10.8. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas
no Edital.
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ANEXO II

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE P RECOS N° PP003/2015-X

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2015

PROCESSO N° 115-007/2015

VALIDADE: XX (XXXX) MESES

Aos XX dias do mês de XXXXXX do ano de X X X X , o MUNICÍPIO DE BOCA DA
MATA/AL com sede administrativa na Rua Rosalvo Pinto Dâmaso, 224, Centro, Boca da Mata,
Alagoas, inscrito no CNPJ sob o n° 12.264.396/0001-63, neste ato representado por seu Prefeito, Sr.
Gustavo Dantas Feijó, brasileiro, portador da cédula de identidade n° 767035 SSP/AL, inscrito no
CPF sob o n° 524.759.994-20, no uso de suas atribuições legais;

Nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto Municipal n° 786/2013, da Lei n°
8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666,
de 1993, e as demais normas legais correlatas;

Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para
Registro de Preços n° 003/2015, conforme resultado homologado em XX/XX/XXXX;

Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a contratação dos itens constantes na proposta
vencedora transcrita em Anexo desta Ata, conforme especificações do Termo de Referência, que
passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa
XXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o n" XXXXXX, com sede na XXXXXXXXXXXXXX, CEP XXXX, no
Município de XXXXXX, neste ato representada pelo(a) Sr(a). XXXXXX, portador(a) da Cédula de
Identidade n° XXXX e CPF n° XXXXXX, cuja proposta foi classificada em 1° lugar no certame.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto desta Ata é o registro de preços para aquisição de combustíveis automotivos
(LOTE(S) VENCIDO(S) PELA EMPRESA), visando atender às necessidades da Prefeitura Municipal
de Boca da Mata, conforme descrição, quantidades e preços descritos em Anexo(s).
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1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. O valor global desta Ata é de R$ XXXX (XXXXXXXXXXXX), distribuídos da seguinte forma:

N° LOTE

XXX

DESCRIÇÃO DO LOTE

NOME DO LOTE VENCIDO PELA EMPRESA

VALOR TOTAL

R$ XXXXXX

3. CLÁUSULA 1FRCEIRA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

3.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração.

3.2. São participantes os seguintes órgãos:

3.2.1. Gabinete do Prefeito;

3.2.2. Órgãos de Assessoramento;

3.2.3. Secretaria Municipal de Articulação Política;

3.2.4. Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças;

3.2.5. Secretaria Municipal de Assistência Social;

3.2.6. Fundo Municipal de Assistência Social;

3.2.7. Secretaria Municipal de Infraestrutura;

3.2.8. Secretaria Municipal de Saúde;

3.2.9. Fundo Municipal de Saúde;

3.2.10. Secretaria Municipal de Educação;

3.2.11. Fundo Municipal de Educação;
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3.2.12. Secretaria Municipal de Cultura;

3.2.13. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Promoções e Juventude;

3.2.14. Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo;

3.2.15. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;

3.2.16. Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito;

3.3. Poderá utilízar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber,
as condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal n° 786/2013, e na Lei n° 8.666, de
1993.

3.3.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento,
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este não prejudique as
obrigações anteriormente assumidas.

3.3.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na
Ata de Registro de Preços.

3.3.3. O quantitativo decorrente das 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 órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do
número de órgãos não participantes que aderirem.

3.3.4. Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao órgão aderente a
responsabilidade pela imposição de penalidade ao fornecedor faltoso, comunicando o fato
ao órgão gerenciador.

4. CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de XX (XXXX) meses, a contar da data de sua
assinatura.

4.1.1. É admitida a prorrogação excepcional da vigência da Ata nos termos do Decreto
Municipal n° 786/2013, desde que o prazo total de vigência, computada a prorrogação, não
ultrapasse 01 (um) ano.
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5. CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas
no artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

5.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados,
cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos
fornecedores.

5.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

5.3.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado;

5.3.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e

5.3.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

5.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o
órgão gerenciador poderá:

5.4.1. 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

5.4.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

5.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação
mais vantajosa.

5.6. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata
de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.

6. CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

6.1. O fornecedor terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo
específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:

6.1.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
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6.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o
contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.1.3. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;

6. l .4. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

6.1.5. Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de
Preços.

6.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de
fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de
caso fortuito ou de força maior.

6.3. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do
registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES

7.1. A contratação com fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será
formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de
despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no artigo 62
da Lei n° 8.666, de 1993, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Municipal n°
786/2013.

7.1.1. As condições de fornecimento constam do Termo de Referência anexo ao Edital e da
Ata de Registro de Preços, e poderão ser detalhadas, em cada contratação específica, no
respectivo pedido de contratação.

7.2.0 órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada
contratação, no prazo de 05 (cinco) dias, efeíuar a retirada da Nota de Empenho ou
instrumento equivalenle, ou assinar o Contrato, se for o caso, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.

7.2.1. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do
fornecedor e aceita pela Administração.

7.3. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

7.3.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder
o limite de 25% (vinte e cinco por cento).
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7.4. É vedado a subcontratação total do objeto do contrato.

J13
Y"

—

7.4.1. É vedada a subcontratação parcial, exceto nas condições autorizadas no Termo de
Referência ou na minuta de contrato.

7.5. A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

7.6. Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da
Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências
verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando
ciência à Administração.

8. CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

8.1. Cada contrato firmado corn a fornecedora terá vigência de acordo com as disposições
definidas na minuta de contrato ou instrumento equivalente, ou, na omissão deste, pelo prazo
de até 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura ou retirada do instrumento, nos termos
do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

8.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes
à contratação sejarn integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição
em restos a pagar.

9. CLÁUSULA NONA - DO PREÇO

9.1. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.

10. CLÁUSULA DEZ - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. A Contratada obriga-se a:

10.1.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta,
acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da
marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

10.1.1.1. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do
usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica
autorizada;
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11. CLAUSULA ONZE - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO QBJETQ

11.1. Os bens seroo recebidos:

a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade corn
as especificações constantes do Edital e da proposta.

b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações
constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará no prazo
máximo fixado no Termo de Referência.

11.1.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo.

11.2. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com
as especificações técnicas exigidas.

12. CLÁUSULA DOZE - DO PAGAMENTO

12.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada.

12.2. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

12.2.1. O "atesto" fica condicionado á verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.

12.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ónus para a Contratante.

12.4. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta aos sítios oficiais, para verificar a
manutenção das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso,
autenticado e juntado ao processo de pagamento.

12.5. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por
outro meio previsto na legislação vigente.
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12.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.

12.7. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

12.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórias proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano,
aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = lx N x V P

EM = Encargos Moratórias a serem acrescidos ao valor originariamente devido

l = índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

1 = (A /1QQ1
365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data
do efetivo pagamento

VP - Valor da Parcela em atraso

13. CLÁUSULA TREZE - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

13.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao
qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de fudo
dará ciência à Administração.

13.1.1.0 representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução do contrato.

13.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, e. na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.606, de 1993.

13.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário ã regularização das faltas ou

Processo n° l 15-007/2015

Pregflo Presencial n" 003/2015-SRP Pag. 9/14



l



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Pex*K4*&tte de ÂititaáeA BOCA^MATA

defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.

14. CLÁUSULA CATORZE - DAS INFRACÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, a
licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação:

14.1.1. Não assinar a Ata de Registro de Preços, não retirar a nota de empenho, ou não
assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta ou da Ata
de Registro de Preços;

14.1.2. Apresentar documentação falsa;

14.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

14.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;

14.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;

14.1.6. Cometer fraude fiscal;

14.1.7. Fizer declaração falsa;

14.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame.

14.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem
anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do[s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;

b. Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até
cinco anos;

14.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

14.3. Comete infração administrativa, ainda, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, e da Lei n°
10.520, de 2002, a Contratada que, no decorrer da contratação:

14.3.1. Inexecutar total ou parcialmente o contrato;

Processo n° 115-007/20 / 5
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14.3.2. Apresentar documentação falsa;

14.3.3. Comportar-se de modo inídôneo;

14.3.4. Cometer fraude fiscal;

14.3.5. Descurnprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços
ou no instrumento de contrato.

14.4. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação;

b. Multa:

b.1. Moratória de até 0,33% [zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 30 (trinta) dias;

b.2. Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada
com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o
valor total do contrato.

c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Boca da Mata,
pelo prazo de até dois anos;

d. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até
cinco anos;

e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a Contratada ressarcira Administração pelos prejuízos causados;

14.4.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

14.5. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar
com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as
empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:
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14.5.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de tributos;

14.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

14.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.

14.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

14.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará ern consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráíer educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

14.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor do Órgão, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando
for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.

14.8.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10
(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente.

14.9. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou,
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

15. CLÁUSULA QUINZE - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Edital e Anexos do Pregão
Presencial para Registro de Preços n° 003/2015 e a proposta da empresa.

15.2. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n° 10.520, de 2002, do
Decreto Municipal n° 786/2013, da Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, da
Lei Complementar n° 123, de 2006, e da Lei n° 8.666, de 1993, subsidiariamente.

15.3. O foro para dirimir questões relativas à presente Ata será o da Comarca de Boca da Mata,
Estado de Alagoas, com exclusão de qualquer outro.
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Município de Boca da Mata/AL, XX de XXXXXX de XXXX.

Representante do Órgão

Representante da Empresa

BOCA^MAD
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ANEXO l DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° PP003/2015-X

Este documento é parte da Ata de Registro de Preços acima referenciada, celebrada entre o
Município de Boca da Mata/AL e a empresa XXXXXXXXXX, cujos itens e respectivos preços estão
a seguir descritos na proposta de preços anexada, em face da realização do Pregão Presencial n°
003/2015-SRP.
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ANEXO

MINUTA DE CONTRATO

PROCESSO N° l 15-007/2015

CONTRATO N° PP003/2015-X

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
AUTOMOTIVOS (LOTE(S) A SER(EM) CONTRATADO(S))
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOCA DA
MATA, E A EMPRESA XXXXXXXXXX.

O MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL, com sede na Rua Rosalvo Pinto Dãmaso, 224,
Centro, Boca da Mata, Alagoas, Ínscrito(a) no CNPJ sob o n° 12.264.396/0001-63, neste ato
representado por seu Prefeito, Sr. Gustavo Dantas Feijó, brasileiro, portador da cédula de
identidade n° 767035 SSP/AL, inscrito no CPF sob o n° 524.759.994-20, no uso de suas atribuições
legais, doravante denominado(a) simplesmente CONTRATANTE, e a empresa XXXXXXXXXX,
inscrita no CNPJ sob o n° XXXXXX, com sede na XXXXXXXXXXXXXX, CEP XXXX, no Município de
XXXXXX, denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr(a). X X X X X X , portador(a)
da Cédula de Identidade n° XXXX e CPF n& XXXXXX, tendo em vista o que consta no Processo n°
115-007/2015, e o resultado final do Pregão Presencial n° 003/2015-SRP, corn fundamento na Lei n°
8.666, de 1993, e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento,
mediante as cláusulas e as condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O contrato tem como objeto a aquisição de combustíveis automotivos (LOTE(S) A SER(EM)
CONTRATADO(S)), visando atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Boca da Mata,
conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e no Edital e
seus Anexos, de acordo com os valores ofertados pela Contratada, constantes em Anexo deste
instrumento.

1.1.1. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão
Presencial n° 003/2015-SRP, com seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL, DA QUANTIDADE E DO PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL
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2.1. O fornecimento será efetuado de forma parcelada, com entrega imediata, a partir da
solicitação.

2.2. Os produtos serão fornecidos no estabelecimento comercial do fornecedor, devendo tal
estabelecimento localizar-se a, no máximo, 15 (quinze) quilómetros da sede administrativa da
Prefeitura Municipal de Boca da Mata e possuir horário de funcionamento não inferior ao
comercial.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1. A CONTRATADA obriga-se a:

3.1.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta,
acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da
marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

3.1.1.1. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do
usuário, com urna versão em português, e da relação da rede de assistência técnica
autorizada;

3.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os
artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

3.1.2.1. Este dever implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar,
corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fixado no Termo de
Referência, o produto com avarias ou defeitos;

3.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto
da presente licitação;

3.1.4. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;

3.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

3.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas
condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
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3.1.7. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

3.1.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

4.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

4.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento definitivos;

4.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de
servidor especialmente designado;

4.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

5. CLÁUSULA QUINTA - DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

5.1. Os bens serão recebidos:

a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com
as especificações constantes do Edita! e da proposta.

b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações
constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará no prazo
fixado no Termo de Referência.

5.1.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.2. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as
especificações técnicas exigidas.
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6. CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO

6.1. O valor do contrato é de R$ XXXX (XXXXXXXXXXXX).

6.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais
de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

7.1. O prazo de vigência do contrato será até 31 de dezembro de XXXX, a partir da data da
assinatura do instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

7.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes
à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição
em restos a pagar.

8. CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela CONTRATADA.

8.2. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA.

8.2.1. O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela CONTRATADA e do regular cumprimento das obrigações assumidas.

8.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese,
o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ónus para a CONTRATANTE.

8.4. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta aos sítios oficiais, para verificar a
manutenção das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso,
autenticado e juntado ao processo de pagamento.

8.5. O pagamento será efeíuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por
outro meio previsto na legislação vigente.
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8.6. Seró considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.

8.7. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

8.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórias proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano,
aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = lx N x VP

EM = Encargos Moratórias a serem acrescidos ao valor originariamente devido

l = índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

(6 / 100)
365

N - Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data
do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

9. CLÁUSULA NONA - DO PREÇO

9.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.

10. CLÁUSULA DEZ - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão ã conta de recursos
específicos consignados em orçamento próprio para este exercício, na dotação abaixo
discriminada:

Funcional(is) Programática(s): XXXXXXXXXXXXXXXX

Elemento(s) de Despesa: XXXXXXXXXXXXXXXX

11. CLÁUSULA ONZE-DA FISCALIZAÇÃO

11.1. A fiscalização do presente Contrato será exercida por um representante da

• c'
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Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do
contrato e de tudo dará ciência à Administração.

11.1.1. O representante da CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução do contrato.

11.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

11.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.

12. CLÁUSULA DOZE - DAS ALTERAÇÕES

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 8.666, de
1993.

12.2. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado da contratação.

12.2.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

13. CLÁUSULA TREZE - DAS INFRACÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, e da Lei n° 10.520, de
2002, a CONTRATADA que, no decorrer da contratação:

13.1.1. Inexecutar total ou parcialmente o contrato;

13.1.2. Apresentar documentação falsa;

13.1.3. Comportar-se de modo inidôneo;

13.1.4. Cometer fraude fiscal;
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13.1.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital e no contrato.

13.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas acima ficará sujeita, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação;

b. Multa:

b.l. Moratória de até 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 30 (trinta) dias;

b.2. Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada
com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o
valor total do contrato.

c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Boca da Mata,
pelo prazo de até dois anos:

d. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até
cinco anos;

e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;

13.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

13.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar
com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as
empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

13.3.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de tributos;

13.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

13.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.
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13.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

13.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráíer educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

13.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos ern favor do Órgão, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando
for o caso, serão inscritos na Dívida Aíiva e cobrados judicialmente.

13.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10
(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente.

13.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou,
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

14. CLÁUSULA CATORZE- DA RESCISÃO CONTRATUAL

14.1. São motivos para a rescisão do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei n° 8.666, de
1993:

14.1.1. o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

14.1.2. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

14.1.3. a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a
impossibilidade da conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados:

14.1.4. o atraso injustificado no início do fornecimento;

14.1.5. a paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à
Administração;

14.1.6. a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, não admitidas no Contrato;

14.1.7. o desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

Processo n° I (5-007/2015

Pregão Presenciai n° 003/2015-SRP Pag. 8/12





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

de

14.1.8. o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1° do
art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993;

14.1.9. a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil;

14.1.10. a dissolução da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA;

14.1.11. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do Contrato;

14.1.12. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;

14.1.13. a supressão, por parte da Administração, acarretando modificação do valor inicial
do Contrato além do limite permitido no § Io do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993

14.1.14. a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, saívo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna, guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o
mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações, mobilizações e outras previstas,
assegurada à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do
cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação;

14.1.15. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração,
decorrentes de fornecimentos, ou parcelas destes, já recebidos, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurada à
CONTRATADA o direito de optar pela suspensão de cumprimento de suas obrigações, até
que seja normalizada a situação;

14.1.16. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do Contrato;

14.1.17. o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 1993, sem
prejuízo das sanções penais cabíveis.

14.2. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

14.3. A rescisão deste Contrato poderá ser:

14.3.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nas
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cláusulas 14.1.1 a 14.1.12, 14.1.16e 14.1.17;

14.3.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja
conveniência para a Administração;

14.3.3. judicial, nos termos da legislação.

14.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.

14.5. Quando a rescisão ocorrer com base nas cláusulas 14.1.12 a 14.1.16, sem que haja culpa
da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito a;

14.5.1. pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.

14.6. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução da
garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e
indenizações a ela devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o
limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

14.7. O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso;

14.7.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

14.7.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

14.7.3. Indenizações e multas.

15. CLÁUSULA QUINZE - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n° 10.520, de 2002, na Lei
n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, na Lei Complementar n° 123, de 2006, e
na Lei n° 8.666, de 1993, subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas
administrativas correlatas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de
suas transcrições.

U. CLÁUSULA DEZESSEIS - DA PUBLICAÇÃO

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

17. CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO

17.1. Fica eleito o foro da Comarca de Boca da Mata, Estado de Alagoas, com exclusão de
qualquer outro, por rnais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do
presente Contrato.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado
conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma,
para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Município de Boca da Mata/AL, XX de XXXXXX de XXXX.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pela CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pela CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome:

CPFn°:

Identidade n°:

Nome:

CPFn°:

Identidade n°:
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ANEXO DO CONTRATO N° PP003/2015 X

Este documento é parte do Contrato acima referenciado, celebrado entre o Município de Boca
da Mata/AL e a empresa XXXXXXXXXX, cujos itens e respectivos preços estão a seguir descritos na
proposta de preços anexada, em face da realização do Pregão Presencial n° 003/2015-SRP.
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO - LEI N° 9.854/99
(colocar em papel timbrado da licitante)

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2015

PROCESSO N° 115-007/2015

DECLARAÇÃO

(identificação da licitante) com sede na
(endereço) inscrita no CNPJ/MF sob o n" vem através de seu representante legal
abaixo assinado, em atenção à Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, declarar expressamente,
sob as penas da lei, que cumpre integralmente a norma contida na Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988., artigo 7°, inciso XXXIII, a saber: "(...) proibição de trabalho noturno,
perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e qualquer trabalho a menores de dezesseis
anos, exceto na condição de aprendiz a partir de quatorze anos", para fins de habilitação no
Pregão Presencial para Registro de Preços n° 003/2015 da Prefeitura Municipal de Boca da Mata.

Local e data

(assinatura)
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO - ART. 4°, INC. VII, DA LEI N° 10.520/2002
(colocar em papel timbrado da licitante)

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2015

PROCESSO N° 115-007/2015

DECLARAÇÃO

(identificação da licitante) com sede na
(endereço) inscrita no CNPJ/MF sob o n° vem através de seu representante legal
abaixo assinado, declarar expressamente, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação, corn os documentos devidamente atualizados na forma da legislação
vigente, que se encontram dentro do Envelope de n° 02 - Documentos de Habilitação, em
conformidade corn o inciso VII, Art. 4° da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, para participação
no Pregão Presencial para Registro de Preços n° 003/2015 da Prefeitura Municipal de Boca da
Mata.

Local e data

(assinatura)
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU COOPERATIVA
ENQUADRADA NO ART. 34 DA LEI N° \ .488, DE 2007

(colocar em papel timbrado da licitante)

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2015

PROCESSO N° l 15-007/2015

DECLARAÇÃO

(identificação da licitante) com sede na
(endereço) inscrita no CNPJ/MF sob o n° por intermédio de

seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, expressamente, sob as penas da lei, que é
considerada:

n microempresa ou empresa de pequeno porte, nos

termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro

de 2006, não se incluindo nas hipóteses de exclusão

previstas no §4° do artigo 3° do mesmo diploma;

OU

n cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488,

de 15 de junho de 2007;

gozando, assim, do regime diferenciado e favorecido instituído pela referida Lei Complementar,
para fins de participação no Pregão Presencial para Registro de Preços n° 003/2015 da Prefeitura
Municipal de Boca da Mata.

Local e data

(assinatura)
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ANEXO VII

MODELO DE FICHA DE CREDENCIAMENTO
(colocar em papel timbrado da licitante)

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2015

PROCESSO N° 115-007/2015

DADOS DO LICITANTE

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO COMPLETO:

FONE(S):

PESSOA P/CONTATO:

DADOS DO REPRESENTANTE

NOME COMPLETO:

CARGO/FUNÇÃO:

CELULAR(ES):

FICHA DE CREDENCIAMENTO

CNPJ:

FAX: EMAIL:

CARGO/FUNÇÃO:

RG: CPF:

EMAIL(S):

de de

[responsável p/ informações)
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AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL n° 003/2015-SRP

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Boca da
Mata, Estado de Alagoas, TORNA PÚBLICO que encontra-se aberto o Pregão
Presencial n° 003/2015-SRP, Tipo Menor Preço, que tem como objeto o registro
de preços para aquisição de combustíveis automotivos.

O recebimento e a abertura dos envelopes ocorrerão no dia 10
de fevereiro de 2015, às 09:30hs (nove horas e trinta minutos), no endereço Rua
Ladislau Coimbra, n° 102, Centro.

O Edital em inteiro teor poderá ser lido e/ou obtido no endereço
acima, em dias úteis, no horário das 08 às 13 horas em dias úteis, ou mediante
solicitação enviada ao e-mail cplbocadamata.al@hotmail.com.

Bergson Araújo Leite
Pregoeiro

Cópia publicada no Quadro de Avisos

desta Prefeitura em ̂ 6 lOl
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54 Maceió - Quarta-feira
28 de janeiro de 2015

Edição Eletrôflica
conforme I

CVrtiíkudii Digitatnicnlc
El N" 7.397/2012

CONTRATO N°05/20I5-PREGÃO ELETRONICON" Hl/2014
DASPARTFS MUNICÍPIO DE ARAP1RACA-CNPJ/MF NO 12 198.693/0001-
5S E l M1'RI-;SA SIERDOVkf F SIF.RDOVKI LIDA - LPP - CNFM
03 874953/0001-77
IX) OBJETO AQUISIÇÃO 1)1- MATERIAIS DE EXPEDIENTt DE USO/

CONSUMO ROTINEIRO
DOV \ OK O VALOR GLOBAL DO PRKENTE CONTRATO CORRESPONDE
AR-Mílo 249,88 (CINCO Ml l..DU/EN l OS li O.UAKI-N'1 A l-, NOVE REAIS I.
OilEMAI OIIOCENIAVOS)
DOS KLCUKSOS OKCAMLNIARIUS E FINANCEIROS ATRAVI S PA
FUNCIONAI. PROGRAMÁTICA U6oOo4 112 4310 2(112 - MANUTENÇÃO
DAS AIIVIDAD|-:S DA SECRETARIA MUNICIPAL Dl GES1ÃO DL
] ' | ssu \  PATRIMÓNIO E DOCUMENTOS L I L M I N I O D L DESPI SÁ
í? 'ÍU30<ji 0010-MAIERlALDE CONSUMO
DA VIGÊNCIA A VIGÊNCIA DO PRFSF.NTR CONTRATO VIGORARÁ ATÉ
O DIA 5 ! Dl Dl/I 'MURO DL 2(115 DO ANO LM EXERCÍCIO. ADMITIDA A
PRORROGAÇÃO NOS rERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, MEDIANTE
A Cl l LHKACÃO D1-; IE1ÍMO ADITIVO- PERSISTINDO AS OW<IGA(,'ÒLS.
ESPECIALMENTE AS Dl COKRI NI l S DA GARANTIA
DOS SIGNATÁRIOS CÉLI AMARIA BARBOSA ROCHA-CPFN°590.977.958-
34 P/CUNIKAIAN'IE - EDILSON SIERDOVKI - CPF Na 03 X74 953/0001-77
P/CONTRATADA
DA DATA DL ASSINATURA 14 DF JANEIRO DL 2015
CONTRATO N" 0(V20l5-PRnGÃOni.nTRÔNICON° 61/2014

JMS PARTES MUNICÍPIO DL ARAPIIÍACA-CNPJ/MF NO 12 198693/0001-
) l EMPRESA CilIlHOií PUULICIDADL 1-: PUBLICAÇÕES DH EDITAIS

LTDA- L P P C N P I IS S7d 112/0001-76
DO oiijrno CONTRATAÇÃO DF- EMPRESA ESPECIALIZADA
NA PKI.SLAC.ÀODL ShRVIÇOS Dl: PUBLICAÇÃO Dl: MATÉRIAS
INMIH CIONAIS E-'OU LEGAIS EM JOKNAI Dl CIRCULAÇÃO DIÁRIA
COMABIÍANGfcNCIAEM 1'ODO FERRITÓRIO DO ESTADO DE ALAGOAS
DO VALOR O VALOR GLOBALDOPRESENTECONTRATO CORRESPONDE
A R$40.520,00 (QUARENTA MIL, QUINHENTOS li VIN'ILREAIS)
DOS KLCUKSOS ORÇAMENTÁRIOS b FINANCEIROS AS DESPESAS
CORKEKÁO PUR CONIA DA UNIDADL, ORCAML.N l ÁRIA
U22UU4 I2243I020.W - COORDLNADORIA GERAI. Dlí A(^l HSICÀO DE
U! N^ l SLKVIÇOS - CGAHS L;i,LMI:NLO DL DLSPL.SA j 3 W >XK) l O -
OUMÍOS SI.RVICOS Dl PERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
DA VIGÊNCIA O INSTRUMENTO CONTRAI UAI. TERÁ INICIO NA DATA
DA ASSINATURA E VIGORARÁ AT H O FINAI, DO EXERCÍCIO V1GLNTL
DOS SIGNATÁRIOS CÉLIAMARIABARBOSAROCHA-CPFN°590.977.958-
34 P/CON IRAIANM: - ALL.XANDRh DA SILVA BANDhTINI - CPI- Nu N"
163 813 638-60 P/CONTRATADA
DA DATA DF ASSINATURA 07 DLMANIÍIRO DE 2015

Prefeitura de Boca da Mata

MUNICÍPIO Db BIX' A DA MATA/AL
AVISO DE LICITAÇÃO

PKLGÃO PRESENCIAL N" 003/201 5-SRP
Modalidade/N0' Pregão Presencial n" 003/20 1 5-SRP- Tipo Menor Preço - Objcto
Registro de Preços p:mi ut.]uisii;iW> de combustíveis automotivos - DnUi/Horáno 10
de locreiroile 2015 ;ii 09 30lis(nuw horasclntUaminulo.s)- Local. RuaLudisliiu
Coimbra, n" 102, Ccnlro - Lilital c Informações: No endereço acima, de 08 as 1.5
horas cm dias úteis, ou mediante solicitação enviada ao e-mail cplbocadamata u l t t -
lintni.nl com

fleryson Araújo Leite
Pregoeiro

MUNICÍPIO Dl I1OCA DA MATA
EXTRAIO DL; ATA Dl RLGISTRl l Dl- PRF.CUS

Ala de Registro ilc Preços n" PPOIS/2HI4 - Processo n" 1 030-026/20 1 4 - Pregflo
Presencial n" niíOH-l-sKI' - Fundamentação Legal Lei l-ctienil n" 10520/2002,
Lfi l -.'dei.il n" S (»<i(v^3 e Decreto Municipal n" 786/2013 - Korncc-edor líeyistrado
A N MI-NL/.ES Ml.lCNPJ n" 14.092.90IAHW1-65) - Objeto Registro de preços
PLINI ciiiitratiivío de serviço de limpe/a e esgotamento de lossa (LOTE 01 -
l l M PI / \DKKOSSA)- Valor gloM K$ 105.399.70 (conto e cinco mil. trezentos
K no venta e nove reais e setenta centavos}- Vigência 12 (.do/.c) meses

Prolotol» IJ27I3

MUNICÍPIO DI-: U(JCA DA M/
Aviso de Homologação

Pregão Presencial n" 018/201 l-si
Processo n" 1030-026/2014

Face ao constante nos autos do procedimento licitatório
OIS/2014-SRP. do hpo Menor Preço, reterenie ao Processo n"
HOMOLOGO com fundamento no Artigo 4", Inciso XXII. da Lei Federal n"
10 520/2002, a presente licítaçSo para que a Adjudicação nela contida produza seus
e fé i t os jurídicos c legais

Gustavo DanUis l L'i|o
Prefeito

Protocolo 132716

Prefeitura de Feira Grande

PKEFEI LURA MUNICIPAL DL l LIIÍA GRANDE
ADESÃO A SlíP- PREGÃO 010/2014-Mar Vermelho

SUMULA DO Cl )N l RATO N° 08/2014
DAS PARTES MUNICÍPIO DM I-LIIÍA GRANDI-V J GON/AGA l-RANÇA
LVHNTOS. inscnlanoCNPJ soh n " <i(, 04.1 246/OOOI-82
OfíJFTO contratação de empresa especializada n;i prestação de serviços de
filmagens, fotografias e locação de teliio com projetor e demais especificações
contidas no termo de referência
Adesão (inunda da Prefeitura de Mar Vermelho - Pregão Presencial o lO 2n i4
SKP
VALOR MFNSAI RS 7 125.0(1 (sele mil cento c vmicecinco reais), mensal
DA1A DA VIGÊNCIA 15 de dezembro de 2015
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 15 DE DE/LMHKO Dl 2014
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL l,ei 10520/ 8666/93, Decrclo lcdcr.il n
7892/2013 e alterações posteriores
SIGNATÁRIOS Vendiano Almir Lira Soares/José Gon/agu França

Vendiano Almir Lira Soafes
Prefeito

PUlil L;| LURA MUNICIPAL Dli FEIRA GRANDE
PRECiÂO PRESENCIAL N" Ml/2015

Objcto AQUISIÇÃO DE CLSIAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO DAS
FAMÍLIAS CARENTES CADAS 1'RAIMS NA SECKE'1 AKIA MUNICIPAL DL
ASSISTÊNCIA S(X.'IAE, NO MUNICÍPIO DE FEIRA GRANDE Al.
AHEIÍTUKA 10 de FEVI líhllíO de 2015 as 0900 horas, na sede da
Prefeitura Municipal de Feira Grande/A l n;i Rua 07 de Setembro. 15 Centro
FUNDAMENTAÇÃO LEGAI. Subsidiariamente peh Lei n" 10520/02 T
8 666/93 e suas alterações posteriores INFORMAÇÕES atra\cs (82) 3524-1153 e
do c-inail cpi fgfííihotmail com

Feira Grande/Al., 27 do Janeiro de 2015
Mclniua Fontes de Deus Leão

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA GRANDE
PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2015

Obicto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPI CIAl.l/ADA NA 1'RESIACÂO
DL SERVK/OS Dl. IN1LRNI I, PARA PROVI-R LINK DE ACI.SSO \r DEDICADO DESTINADO A SCPKIK AS NECESSIDADES

DESTE MUNICÍPIO. DEMAIS ÓRGÃOS L SFCREIARIAS QUI- COMPÕLM
O MUNICÍPIO DE M-IRA GIÍANDE/AL
AHIRTUKA 10 de FliVElílilRO de 2015 as 1 1 3 0 horav na sede da
Piclciluia Mumcijwl df Feira Grande/AL na Rua 07 de Setembro. 15 Centro
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL Subsidiariamente pela Lei n° 10520/02 b
8 666/93 e suas alterações posteriores INF( >RMAÇÕhS através (82) 3524-1153 c
duc-mail cpl fg(S)hotmail com

l;eiraGrandc/AI 27 de Janeiro de 2015
Melam,! Fontes de Deus Leão

Pregoeira
Prntotolit 132702

Prefeitura de Girau do Ponciano

PREFEITURA MUNICIPAI Dl -GIRAU DO PONC1ANO/AL
PRORROGAÇÃO DO CON'I KA fO ND 001/2014

3° ADITIVO
DAS PAKI1-S MUNICÍPIO Dl: GIIÍAU DO PONCIANO/ LUCIANO LIMA
I.OPI S L Cl A l IDA-MI ,C'NPJsolm" 06097298/0001-86
( K1JE fO Prorrogação contratual de empresa especializada na locação de veículos
autoniotese iransporte eseolur par;i o Município de Giraudo Ponciano/A L
VALOR MENSAL DO CON l RATO R$ 533 501,34
DATA DE ASSINATURA 2o de Janeiro de 2015
VIGÊNCIA DO CON l RALO ate 31 de Dexcmhro de 2n|.S
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MACEIÓ - QUARTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2015

Taxista é preso
no Francês com
objetos roubados
Material encontrado no porta-malas do veículo era dos
hóspedes de uma pousada assaltada na região
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aus maquiai totogrídcíi rs.j' lounase i

Polícia prende três em operação
realizada no bairro Manuel Teles
Ação desobstruiu ruas que funcionavam como pontos de trafico
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HKFX;AU I-KI M is< i \ N" 3/:oií

Contratação de empresa especializada na promoç-ilo di- Pro-
U-ILI^ -Sivi.MS p.ira execução ili.- almdadcs de Mobilização C oníiiiiii.iii.i
- MOt 'Plantão Social, no Bairro VITÓRIA.

Orijjcm. Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência
Social - SEMCAS.

Daia da Abertura 11/02/2015 ás lOhíOnim (dei horas c
irinia minuios)

Reinada do tdnal «lHll/2015 d 10/02/201 í Horário: 7h ás ISh.
Através do c-mail cpl@riobmnco. ic.gov.br nu na

CEL/PMKH - Rua Amazon.is. -166 - Cerâmica, l" piso du fiiilcria
Real Rio Branco-AC - CEP 69.W5-074 - Telefone (fiH| 3211-
2220.

Tipi' íle Lieitacào Menor Preço.
HcBênua Legal Lei K-dcml 10 520 de 17/07,200;. Decreto

Municipal N" 769 de 0'/l 1/2005. Decreto Municipal tf 2.479 de
27/12/2007 i- demais leyisluçao correlata, aplicando-se subsidiaria-
nii-nic, nu que couber, u Lei Federal 8.666/93

i . .. \ 27 Js- «ii i- ir,. .1 'u í
PRISCILA DA SILVA MELO

1'T,-!/..,,,,

PREFEITURA MUNICIPAL DF, TARAUACÁ

l \ II Mi- DF IKHMO M1IIIMI

Termo Aditivo a» Contraio N" do Termo Aditivo- Quinto Termo
Adnivo N" du Contrato- (1.12/2011; Partes O Município de Tarauacá
c a Empresa Eeo Engenharia l.tda, Objeto do Coniuto Serviços de
As.M,-ssona e Consultoria para l l.ih.u.i, i - > e ImpIctncnttcJo do Plano
Municipal ik Saiic.imcmo Básico no Município de Tarauaci Acre.
Valor do Conirato 21)2 752.97 (duzentos e dt>is mil setecentas e
>.iih|iiL'ni.i e dois KMIS c iimi-nM e seie ivntaio.si Modalidade: Pre^ào
1'H'Wiiu.il f U 1)2011, Obpeto do Aditamento O prcicmc Tcmio tem
como objcio prorrogar por n,ais 304 (rrcíemos e quarto! dias o prazo
de execução do Controlo n" 032/2011. Fundamentação Legal No*
termos das cláusulas e condições do Contraio n" 0.12/21)11 e na Lei n"
N.(i66/9;< e MUS .iltcMoVv Vigência do Aditamento1 O prazo de
execução do oonhafu fica prorrogado por mais .'04 (trezentos e qua-
tro) dias. a partir rio 01 de janeiro de 2015, ficando a c\ecuçao C a
licencia do contrato fltc o dia 31 de outubro de 2015. Doiaean
Orçamentaria1 As despesas deste aditivo ocorreria por coma da oo-
i.ie.Hi orçamcnlária do Programa de Trabalho 02.01.2004 Rubrica
Uisjim-iiMria1 3 300 1900 (Outros Serviços de Terceiro-,). Fonte de
Recurso1 I0(i - Convénios: Dala Assuijtui.i t>\e janeiro de 21)15
SigMji.iiins l'eto eiintratimte llodnu.ii D.imasceno Catão - Prefeito
Municipal e |'elir ciilimitada Yc.-iro Nicolns Suzuki de Oliveira.

ESTADO Dt ALAGOAS
I'KI II MURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

\I HL i x 1 1 u. \
rnH.io n í IHOM< o s í.: :nii

í' Chamada

llcjiistrn de preços para eventual aquiniçífo de Lànmias, can-
tos de lãiHinas e bicos escarilicadorcs para traior de esieirns. hiiiimii.v
para moto» i veladora, bicos pai.) concli.i iniseira c ili.uilcir.i il.i remi

»cv..u.idcira. drscos recortados para grade ."adora e bicos para «incha
Uii p.i inci.inic.i pertencente» n frota mecanizada da secicMt u ilc
•gricuhun

ABE-.IUURA II de K-iereno de 2015. às lOh (lu.i,,,,,, ,ie
Hi.. h 1 1 iivrtuu das proposta?. 10 líonn (lioi.iri.i de Bia.-iha) início
i..i . r i|. i I. ; iii. v ih.iiL, MII o

[NFORMAC.ÔES: inforinaiocs dis|xmiveis na salfl cia CPL-
( niii|ii.is e Serviços Comuns, cum sede na Escola de Governo Pro-
leila 1'éliii Rocha, sumido n.i Una José Jailson Nunes, S'N, Sama
Eilwiges, das ROO ai I4-IX1 horas, pelo ielcli>nc:(R2)3521-
12N2/*II7I3K2 ou através do sitc www.arapiraea.alyov.bi

A...pii:i,.i \ 2' ,1. incírn ,1. 'ni •
GLVALDO INÁCIO DOS SANTOS

1'lil.H-IIURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

UISO Dl. l H -
I'HIC\ 1'KI.M M l M ^•1 J/2IIIÍ-.SRP

Tipo Menor Preço. Objcto Kegisrro de Preços paru ai|uisieão de
niiiiliiisini-ii, nuiimioiivos - Ua(a/'lioiáno: lo de li-vcri-mi de 2015 ai
(W Ulhs (nme Itora-s e trinta minutos) - Local Uua Ladislau (.'oimbra.
n" 102. ("entro - Edital t' Intbrnuicflcs: No endereço acima, de 08 aí
l i liui.is em dia-, Tileis, ou mcdiamc solicitação cnviadu ao c-mail
i- p l In iç si il a m a ta . ai (jij hotm ii 1 1 . com .

PREFtlTUKA MUNICIPAL DL FEIRA GRANDE

AVISOS l»; l K MAÇÃO
PREGÃO I'KF.SMS( IAI. N" 1/2W15

Objcto AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMEN
TO DAS FAMÍLIAS CARENTtJi CADASTRADAS NA SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOtlAL. NO MtlM< I I>U i
DE FEIRA GRANDE-AL
ABERTURA 10 de FEVEREIRO de 201 í as W 00 horas, na-e.le da
Prefeitura Municipal de Feira GrandoAL na Rua 07 de Setembro, l?
(.entro FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. Subsidiariamente pela Lei n'
10.520/02 Ê N.oWi/93 e sua.> jlleraçocs postenorc.s INFORMAÇÕES
airavés (K2) 3524-1153 e do e-niail: cpl.fg@hotnwil.com

PKI't;ÃO PKrsKNCIAI. N" 2/2(115

OhiL-Ht I ON l RATACÂO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
l ' 1 ' í -l il '"; l li SbRV ( , (> ' l'l ' " - H !'"-! ! I'M; '. F'i:n\ ](
LINK fíf. ACESSO À INTERNET DEDICADO DESTINADO A
SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, DEMAIS ÓR-
GÃOS E SECRETARIAS QUE COMPÕEM O MUNICÍPIO DE
FEIRA (iRANDE/AL
A1ÍEHTURA. l O de FEVEREIRO dt,1 201S as H 30 hora... n.i -.ali' d.i
Preleiiura Municipal de Feira Grandc/AL na Rua 07 de Selemhro, 15
Centro FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Subsidiariamente pela Lei n"
10.520/02 E S.666/93 e suas alieraçoc* posteriores INFORMAÇÕES
amivéMH2) 3524-1153 e do e-mad cpl.fg@hom»ll.«Mn

1,-n.i fii.miL- \\ ik i.iiu-iui Ji r»l'i
MELANIA FONTES DE DEUS LEÀO

1'Rhl-tnUKA MUNICIPAL DE IGACI

A\ISO Dl SI .SPLN.SÃO
PREGÃO PHLM^CI.M. \ .VZIJIí

AVISO de Licitação rclercmc ao Pregão Presencial n" 0.1/2015
- ,K|iusicao ut- merend.i para o Programa Serviço de Convivência e
l orla Ice i momo de Vinculo, que eslava com data prevista paia
2K/OI/20I5 esta -U^X-IIMI ei" virtiidi" de erro* nas especilicaçftes de
nljjutLs itens. O ediial será republicado com noia dala para abertura
do certame

IIÍ.IU--M >h • iru ,ii jnn
JACOUEL.INE LUZIA PERfcIRA MELO BISPO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI

V\IM)S W I .K I IA( .ÃO
PREGÃO 1'KI.SKM IAI \ l .'Illí

O Município ik Miiriçi. Estado de A Ligou v lorna publico
nos interessados, que tara realizar licitação mi modalidade PREGÃO
PRESENCIAL, em conformidade com os preceitos da Lei Federal n'
10520/2002, subsidiariamente á Lei n" 8.6IWIW, c suas poste-
riores alterações. Lei Complementar 123/2006 e demais regulamentos
pcrtinentci, as 0%00min do du II de leveiei io de 2015, em sua
sede. á Rua Ccl Amónio Machado H. n ne.sta < 'ul.uk1 HL.IM.I' ' em que
cstaiá recebendo os envelopes contendo os doe u me n tos de habiliiaçfto
e respcciivjis pro|xi>ias. com a const-qúcnte abertura dos mesmos.
visando obtei aquela mais vantajosa, nos termos da Lei. Objcto:
Aquisiça» de .sulfato dt alumfmo c hipoclonlo de sódio Disponi-
bilidade do edital n.i sede ila Prefeitura Municipal de Munci. Rua
Coronel António Maehado, s/n. CEP S7 X20 . 000 Campo Grande.
Murici - AL. no horário das ORhOOmin as líhOOmin horaç. Infor.
maçflcs Fone (R21 .12K6-I434 mmiil 212 ou e-m»il: pmmpre-

'

PHK.ÍO FI.I;THÕNI«) \5

<» Município de Muriu Lstjdo de Al.iyoas. lorn.i iiLihlji.ii
aos imercssados, que Iara realizar hcilacâo na modalidade PREGÃO
H HKÓMl D ,i.r,L. es do sistema do Uanc.i do Brasil - lieiUcoei-e.
em L-onloiniidade eom os preceitos d» Lei Federal n" 10.520/2002,
Mihiidi.iriainente á Lei n". S.Mfti IWJ, e suas postenoies allenieoes.
Lei Complementar 12.V200(í e demais regulamentos pertinentes, ás
OllilXlmin ilo dia 19 de fevereiro de 21115. visando obter a proposta
mais vimi.ijosa. nos termo', da Lei Objcto1 Aquisição de medica-
mentos e eoncl.ilos. dc.-iinados a Secielaria Municipal de Saúde <i ao
KuspiLd [>iL('i>K-itii lithiu l n|x-s di- Oinena Disponibilidade do edi-
tal no .n, WWW, lkiMcoca-C.Cum.br e na sede da Pteftitutl Municipal
de Munci. Rua Coronel Amónio Machado. sVn. CEP S 7 «2(1 - 000
Campo Grande. Murici - AL. no horário J.n ORhOOmm às I2h00nnn
hora.s. Inlòrmacncs. Fone: (S2) .1M6-I43-J ramal 213 nu e-mi.il
jíiiinifiioj-.iii.ií hniiuail com.

PRRCAO PRKSENtlAI N11 2/2015

O Mumcipio de Munci. Estado de Alagwis, tiirnn publico
,un niUTe^.iiliis, que fará realizar licilucto na modalidade PREGOO
l ' 1 ' i l '.'• : "'l . 1 L n' Ini nu l kl ..... • |.i . . , r i . > ,1 i | , i l . ! , • ! i. n1

10.520/2002. subsidiar ia mente i Lei "" K.666/IOQ3. e SIIHS po-ile-
mwís aJieraeiVs. Lei Complementar 123<200(i e demai, re|;ulamenlos
pemiK-nie-.. .is I4h00mtn do dia II de fevereiro de 2015. em sua
sede. a Rua Cel Antoruo Maehado s/n nesia Cidade, ocaiiio em que
estará recebendo os tnvelnoes contendo os documentos de habililacao
e i,-i|H'i-iii.i- |>II.|><»MV com a ei>n.seiluentc abertura dos mesmos.

visando obter aquela mais vantajosa, nos termos da Lei Obiein
Aquisicío de Úxijjènio Medicinal e Loeacio c Cilindros. Disponi-
bilidade do cilit.il M,I «-de da Prefeitura Municipal de Munci, Ruíi
Coronel António Machado, s/n. CEP 57 K20 - 000 Campo Cirande.
Murici - AL. no horário das ORhOOmin ns I2h00min horas, l n for-
macíles: Fone (K2) 32RÍ--I434 ramal 212 ou c-mail pmnipre-
gnxSfhotmsj] cum

\1uiki-AI . JJ il.- lan.-iiu íle 2(11?
MAYARA BRUNA BATISTA PERUANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

.\\lso DI- i K n \ MI

Pre-

2* Chamada

O MUNICÍPIO DE NOVO LINO/AL, através de
goeiro, toma público e a todos os inteiessiulos que i-Mara leiili/.iniln
na sala da Comisslu Pemianenie de Licilai;9o situada na Rua do
comercio n" -llii. Centro, nesia cidade, o certame hcilatório na mo-
dalidade Preyao Presencial sob o n" 01/2015. Tipo Menor Preto por
Item. OBJETO. Contiataçào de empresa para o fornecimento de
Com buí t i vê is, óleos lubrificantes. I>.IF.I atender a demanda da frota do
Poder Eseculivo Mumeipal. conforme cspO-ificacoVs do Aneio l do
In&trumcnln Convocatório. O edital encontra-se disponível no en-
dereço acima eilado ABERTURA. Dia M de fevereiro de 20IS as
00 00 horas

Nm.i l >n.. M . 17 il, MM,'IIO ik- .'III-
JODIMARCO LUIZ DA SILVA DIONlZIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

\MM> 111 l K M.\(,'Ã<>
CBtCÂO PREKKNCIAI N" 12III5-MÍC

Ti|xi Menor Preço. Objcto Rcj>islru de Preços pura Aquisição de
(iéneros Alimentícios Coiii|Kinentcs du Merenda Escolar - Pata/Ho-
rário- 10 de fevereiro de 2015 ás W OOhs (nove horas) - [.ucal Ax
Bráulio Cavalcante, n" 493. Centro. Pão de Acúcar/AL- CEP 57400-
000 - Ediial c Informações No endereço acima, de OK a.s 13 horas cm
dias úlcis. ou mcdianlc solicitação enviada ao e-mail heitacao(ã|iao-
deaeucaf.al.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE 1'IACABUC'L1

KV l K MO l >< > «IMKMO S- l 2(1 N

Modalidade Tomada de Pfeco n" 003.2014- OUJETO Cmistruvío de
Um Mercado Público PARTES CONTRATANTE MuniLipio de Pia-
çahucu CNPJ IZ.24726tl/OlK))-(H. CONTRATADA ÚNICA EN-
(ÍI.NHARIA E EMPRUiNDIMENTOS IMObILIARIUS LTDA.
CNPJ n" I4.554.855/OOOI-79 PRA2O: 210 (Duzentos c Dei] dia>
Foro: Piacabuçu - Dala de Assinatura: 08/09/20 1 4 Ordenador da
despesa Dalmn Moreira Santana Júnior. O conteúdo integral desta
contraio encontra-se a disposicio na sede do niumelpio. na Comissão
Permanente de Licitação. Prava São Francisco de Borja S/N. PIA-
ÇABUCU/AL

\ \ ISO l>l JIOMOI<)(,\(, \tl
M»M \H\I PRFíns S l :n 1 4

O 1'reteito do Munieiniii de riaeobucu HOMOLOGA o pre-
-.ente processo, importando o mesmo o valor total de RS 659 771.40
(Sei^ccntiis c Cinquenta c Nove mil Setccenlos c Setcnia c Nove rc.ii-.
c quarenta eentnvos) em favor da empresa Umca Engenharia e Em-
preendimentos Imobiliários Lida.

Pi..v;U)iMi M - '<> íle -.eli-mbn. ilc 2111-1
DALMO MOREIRA SANTANA JÚNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO

uiso Dl i.irn\(, «>

Ti|v> menor preço rior ITEM Objcto- Heijisiro de preços pura con-
lliit.it.li> cti.-iilii.il Je empresa e>pcu,il™il:i para prestava" de «crvieiw
Jedt-tizjvao contrai b.iulas. lormiL..iv eseoi1|-inVL'. pulgas e oiírro.s m-
selu-, ,k .lcsratiinv-ào contra ratos t dcscupiniLaçao contra cupins ite
todas as áreas iniernas c externas nas unidades e icioie> il.i. Se
crelanas Municipais de Porto CaKo-AL. na fomi.i e exigências con-
tidas nesie Ediial c seus aneios. Data de realização \ de Fevereiro
às IShOOiiiin. (horário de Brasília) l n formações: Fon&Fax(K2| )292-
Hd.l D^|ii>iiil>ilulinle endereço ele t lònieo Sala da CPL na Sede da
Prefeiiuiii de Porto Calvo-AL.

xio (: iKi>-AI., V íle janeiro de 2»|
EDNA DE SOUZA VANDERLFV

Fite documentei pode ser verificado no endereço cleirõnieo tmp.'iv
pelo coditEu 000320I50I2SOOIQI

Documento assinado dieitalmcnic eonlorme MP n' 2.200-2 de 24/OR/200I, que msiiun i.
Infiaeslrutura de Chaves Públicas Braj-ileir» - ICP-lírasil





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

de

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL n° 003/2015-SRP

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Boca da
Mata, Estado de Alagoas, torna público o ADIAMENTO da sessão pública do
Pregão Presencial n° 003/2015-SRP, que tem como objeto o Registro de Preços
para Aquisição de Combustíveis Automotivos.

O recebimento e a abertura dos envelopes que ocorrerão no dia
12 de fevereiro de 2015 às 14:30hs (catorze horas e trinta minutos), no
endereço Rua Ladislau Coimbra, n° 102, Centro.

O Edital em inteiro teor poderá ser lido e/ou obtido no endereço
acima, em dias úteis, no horário das 08 às 13 horas em dias úteis, ou mediante
solicitação enviada ao e-mail cplbocadamata.al@hotmail.com.

Bergson Araújo Leite
Pregoeiro

Cópia publicada no Quadro de Avisos

desta Prefeitura em /P /^- / TJdjS' .

R U A L A D I S L A U C O I M B R A , N° 1 0 2 , C E N T R O , B O C A D A M A T A - A L A G O A S
E - M A I L : c p l b o c a d a m a t a . a l @ h o t m a i l . c o m





MACLIO ILUÇA-I t IRA. TOULrLVmHHOlJt rRIBUNAINDEP Ml

Condutor perde controle e capota ^
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i Hl /SS.V 1677.7069 Diário Ofici.nl da União -

Daia ila Abertura. 2fv'02/:015 as WhOOhs (nove tiorasl
Retirada do Edital: 1 1/02/201 5 á .25/02/201 S Horário 7h as IKh
Arrues du c-mail cpl@riabmKaM.BOv.br ou na

CEL. PMRB - Ru,i Amu/oti.is, 466 - Cerâmica. l" piso da Galena Rciil
Ria l!i,LiM>-AC - CEP: (>9 905-074 - Telefone (6fi) .1211-2320,

TIJIO de Licitação Menor Preço,
Regência Lesai Lei Federal 10 520 de 17/07/2002. Dccrclo

Municipal N" 769 de 07/1 1/2005. Decreto Municipal N" 2479 de
2" 122007 !.• demais Ic y i s 1,1, ,1o «.uriel.iu. ,i|iK.nidi' .c siiliM.li.ni.i
mente, no que couber, a Lei Federal H 666/9.1

Kiu Hr.Lri.it \ . " ue íeu-ruiii J c 20 1 í
CIABRIEL DE ALMEIDA GOMES

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ

l \ l l i \ K ) I)F ITHMO A D I T I W )

Temi» Aditivo ao Contrato; N" do Termo Aditivo r (Segundo)
Ti-nno Aditivo, N" ilo Contraio (Wh. 20 1 3; Parles Prelciiura Mu-
nicipal de Taruuacá c a Empresta Construtora Nascimento Ltda -
ML.Ohieto Jo Contraio. eonsli uçdo lie uma unidade básica de .•.imlu,
v'rx localizada np Avenidii Avelino leal. s.'u bairro de Copacabana c-am
área de 2.1 1.Sfmi1, no município de Tnrauac» Acre. Valor do Contrato
RS 229 3W.29 (duzentos c unte e nove mil trezentos e noventa e
nove reais e vmtc e nove centavo*). Modalidade Tomada ile Preços
001/201.1; Objeto do Aditamento. O presente Termo tem como <*jcto
prorrogar por mai» INI) (tento e oitenta) dias o prazo de cxccuçilo lio
Contraio n" 08A/JOI3, Fundamentado Legal Nos lermos dai cliu-
sul.is e condições do Contrato n" Wi 201 l e n.i lei 11" M, w, 'M e
-.LI.IS .iltcmcíies. Vigência do Aditamento O prazo de execução do
contrato Uca prorrogado por ni.ii* IRO (cento e oitenta) dia» lendo
miem ii partir de 02 de janeiro de 2015. ficando a csecucSo e a
vigência do contraio ate o dia a .10 de junho de 2015; Projeto An-
uidade (II ].l l 01N c Kuhriea Orçamentaria' 44.9051 00 (obras c
III.I.M.IÇIW. Fome de Recurso 001 - RP. 014 - SUS. Dam da As-
«inalura .10 de ile/embro de 2014 Avsinam Pela contratante Rodrigo
Oiimiisiemi (LI tilo - Preleilo Municipal de Tawuaca Acre c pela
.•iiMliiilLidii Alfredo Marinhn iln Niiseinicniu - Sócio Propiii-urm

KSIAIK) DL ALAGOAS
PREFriTURA MUNICIPAL DE ARAP1RACA

\M--ns li) i KMA<,Ão
I'HI <;.\ II l- IKÓNIl (l \A MUNICIPAL Dl- BRANQUINHA

OBJEH) Ai|iit!ticaii de equipamentos. ilidatico. edueaiivo e
rlivo decimado ao PELC

AltrRTURA 25 de Fevereiro de 2015. às. 9.00h (horário de
M l M) .ilieituiJ il,i,s propiisi.is, 09.30h (luiraiio d L* Hr.isili.o inicio d,i
.L Je Lince, airavcs sile www.NciWCOW-e.COm.br.

INFORMAÇÕES inlbrmaçoes disponíveis na s«lu da CPL-
pras c Serviços Cimtun.s. com sede na Escola de Governo Pre-
Célia Rocha, situado na Rua José Jail.wm Nunes. S/N. Santa

ií-es. il.is «:00 ás 14:00 hora.s, pelo lelefone-(R2)3521-l2K2 «u
vcs do sue luvu.ampir.n.i iil.ynv.br

ARACELLV SOARES PEREIRA Dt OLIVEIRA

|'HI:<;AO 1.1 i IHOMKO N" 7/2111*

OtiJJ-.lo AquiMt.lii iie Limpamentos Elctrõnicos desrma-
I , i ,
ABERTURA 25 de Fevereiro de 2015. ss 09h (horário de

lli.i.ih.i) .ihcmiia das propo.-l.is. 09 .lOmm (horário lie Brasília) inicio
dfl etapa de limce. através sitc www.licnacoes-c.coni br

INFORMAÇÕES: informações disponíveis nu snla da CPL-
( [>mpra< e Serviços Comuns, com sede nu Escola de Governo Pre-
feita Célia Hoeha, situado na Rua José lailion Nunes, S/N. Santa
hilwiíies, das SOO ás 1400 horas, pelo (clefonc:(R21.1521-1183 ou
alravés dii ÚK www.arapiraca.al.gov br

\rapimi i •> <ly les^n-im ilc JD! ̂
r.lVALDO INÁCIO fHIS SANTOS

I'RI Í !•.] [URA MUNICIPAL Dti BOCA DA MATA

U1SO I»!-. AIIIAMKNIO
i'iii.(.\ PIUSI-:NCI\I. N- .viuii - sue

A Comiss-lo 1'cnnanenlc de l.icitncío do Município de Ooca
,l.i M.II.I. rsuidii de Alugiiaii. lonu público o ADIAM1 Mi) dj ,e>Oo
públic.i (Ii. ['ii-jjàn ]'ii'si.-iiciiil n" OO.V20IS-SRP. ijue lem como Objeto
.. Rcginro I!L' Cn-^n |i,nn Ai|unn:,1o i[e Cambu-iiveis Auiomolivos.

(i retcbiniemo c a abertura dos envelopes que ocorrcrilo no
dia 12 ile fevereiro de 2015 ás 14:301» (catorze horas e trinta nii-
noUM. nu endereço Rua Ladislau Coimbra, n° 102, Cctilro.

O Edital em inteiro teoi continua á dispondo dob imc-
leas.ulus, no endereço acima, do OS as 13 lioras em dias litcis. ou
mediante solicitação enviada ao c- cplbocadamala.nllííholmail.coni.

Ill IÍI.MIN \R\[ JO l l III

\\iso IH.
i-F! i i,ui F i i i no-- n n N : 'i'i-

r Chamada

Objeto: Aquisição de Patrulha Mecanizada. Dnta: 2o/02/20IJ. às
lOhOOmm Edital Disponível no sírc www hll.oru |ir (registro dii edital
no site da BLL n" 2001-20 1 S)

Hi.ii,, initi. \ Hide t t-i>'i>'ii.) .k- 201*
SÉRGIO JOSÉ SILVA SARMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAP1

VMMI Dl l It HACÃO
PREGÃO l'Kt.SL^(•|AL N" I.V2HH - SRC

2" Chanuida

LltíJETO AQUISICÃQ D£ CESTAS BÁSICAS COMPOSTA COM
GENFROS ALIMENTÍCIOS, pura distribuição gminita ai Famílias CB-
reiik^ do Município de L;miipi. conforme as necessidades da Secretana
Mniik iji.il i k- Assisiéneia Social, conforme cspecittcflcocs e quantidades
dos produto constíintes no Tcmw de Relerêneia ABERTU-
R A: 24/02/20 1.1 - OflhOOniin. LOCAL: Sala de Humidei. da Preteimra. M-
luatLina Avenida Joaquim Tcte, i/n -(.entro, CanapM AL). FundintcmUCio
Lceal Lei FeJeral n" 10 S2ft02, Ditrelo n" 1 K92. de 21 de janeiro de 21)1.1
com allenivden inm>diiiida.\o [Xvrcto n°S 250.de 23 dt Maio dt 201 J.
l e i l nninlaiviilar n" I2.1.200Í! e Mihsi diariamente . das diip.>MviVs d-i Lei
n° N.Mio/93 c deiiuns alteraç,le... INFORMAÇÕES COMPLEMENTA-
RES: O Editai encniitra-se .i dúpoíiçlo dos interessados das ONIiOOniin às
I2h0dmm na Sede Administrativa di> município de Canapi (AL).

-ni.ipi M " ile L-icrein- .li -''M -
JAILSON NUNES BARBOSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS

t \ I K H < > 1M) ( ( IMK\ IO v IHI 1-1)112'211N

TOMADA Dt. 1'RECOS N" 1X12,2014 (UNIRATANTt PREFEI
niRA MUNICIPAI DttXHS KIACHOS, I-SIAIXJ Dl AIAdOAS,
inscrita no CNPJ/MF N" 12 250 9IW/IXII) l -12 CONTRATADA
CONSTRUTORA PEREIRA & MONIHRI) CONSTRUÇÕES LT-
DA - MF., inscrita no CNP J. M F N"022'Í4I 12J-24. Sediada na Tra-
vessii Expedicionário Luiz F de Melo. n" 92. C entro, PiU> de Açúcar,
Estado de Alaaoas, CEP S7 400-000 OBJETO CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL
P.II.I .1 eve>.iu.,'u> lids Seivn.'i" lie CoiiMnn.lo tte Um.i l .'m Jade BIÍSIÍ..I
De Saúde - Tipo I. localizada no Povoado Fazenda de Baixo, do Mu-
nicípio de Dois Riachos. Estado de Alagoas. VALOR TOTAL. RS
4d9 682,1 M {Ouulrocentos C Sessenta e Nmc Mil e St-isccmos c Oiicnta
c Dois Reais « Dezoito Centavos). Vigência dos Contratos l SÓ (Cento
e Oitenta) dia» DATA Dt ASSINATURA 27 de Janeiro de 2015

AVISO
PREGA!) I'|{|MS< Hl V II 21114 - SKI'

I) Pie^oeiro Jo Miiineiiim.k'l),,i. RL.J,,.,. tM.id,i,le Alae.«-,
c iui equipe de apoio, dciljn»dos peli poli i ARI A N "002/201 s de 11
DE JANEIRO DE 2015, COIIIUIIUM .«>% |>,.n«-i|).mies do Prvgao Piesen-
cifll n"OI 1/2014 • S R P. que a abertura d.>. l m dopes "001" - Proposla de
Preços e "002" Documentos de llabilit.iv.in. ilas cnipiesas participan
lês, conforme publicação em diário oficial do aviso de licitação realizada
em 03/12/2014 e 04/12/2014. ocorrera n.i próxima Qumta-fcira. dia
I2/02/20IÍ, as OQ-hOOmm (Horário LivalJ, LOCAL' Sala de RcuiiuVf,
da Prcferinrii, situada na Av Miguel Vieira Novais, 100 - Centro - Dois
Riachos - Alagoas - 57 560-000, E-M.ul |irn2nacho<i(njgnuil com

li,.,- K; -M " i L- íeii-n,ii- de 2IU1
AI.ESSANDKO I.OPES UARHOS

A\ IM) DL IIOMOI.ÍK.AI. U> l ^
TOM\I>\r PRI«IS \

1)11 A('AO

A 1'REFEITUKA MUNICIPAL DL DOIS RIACHOS (AUctnim-
ii, .. . 1 . . . . . . . r , ..|.i . . . . . . . . . . .1 , 1 . 1 . 1 . 1 . l UM \D'\i cos'
W)Z2I)14 OliJETO CONIRATACÀOUI I.MPRLSA ESPECIALIZADA
NA ÀRfA DE ENGtMIARIA (. IVI1 (i.ii.i •< cveemii.i ilos Scrviç.B (k'
Constnic.lodc Uma Unidade Básica De Saúde - Ii\x> l, Incahzoda 110 Povoadii
Fiizenitl de Baiso. dn Mitnieipio de Un. Riachos, b-litlo <le AlaDtxb. emt
AviMitle UefMflo puMkãdo em Dianodtkial nos das 03 de DeãanbD <k
2014. loi hcmr̂ CSkdopeul Clieta do Puler txeaitivLi di»ta Mu nicipid idade
em 21 de Janeiro de 21)15. tendo iidi> iidiudiiado s™ oliicto. ao Liciwnte:
CONSTRUTORA 1'FRF.IRA & MON1FIRO CONSTRUÇÕES LIDA -
ME. iiucuta no CNPATUF N" 022.941 J24-24. Scdudj iu Travessa Eípcdi-
cioiiário Luiz F de Melo. n" 92. Ctntro, Pio de Açúcar. Estado de Alagoas.
CEP 57.400-000. neste .IM. lepreM-undi |vlo ^r t. .\líl i >-, LLÍL -\l(lx > I'L

1IÍLAI(^ZERA,air.i.Mleim),(C1a-jiii.i),(lepri.-sent;iii1e.et!a)l|tortador(a)
da Ccilula de identidade lífi n" l 447 '121 - SSP/AL, inscrito (a) no CPF/MF
vi' n to: 941 .124-24. ihi Vatar Glooal do RS 4í.a(J(2.lí( íQuarroa.'nlos e
Scvoíl '- • M •- . • , i i i , , |i , f; ,, :> MII ,(', ......
1 1 .n-,, m ik discríiiiiiuulo u, . ii|i|.,'in ilii relênilo certame, em amfciniiiiLuk' iom
iis rapeciBoçdcs e conhçiV-, e.iJrjdiis no iiisrniniento cimlniru.il

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACí

\) III- I.K MAÇÃO
IOMAIIA [>|. |'HK()S N- í/2015

OBJETO serviços complementares de Drenagem de A^im-,
Pluviais nas Ruas Prefeito Manoel f oircia Sanip.ini, Rio de Janeiro e
S3o Pedro do Mumcipui de Igaci-AL

Abcrturit: 26 de fevereiro de 20)5. ás 9 00 horas
DISPONIBILIDADE DO EDITAL E INFORMAÇÔI S ( „-

niissío Permanenie de Lic»açilo, nu Praça Amónio Toledo. S/N. Cen-
tro. Igaci - Alagoas CEP 57620-000 das 8 00 ás 1200 horas

k,ju. 9 ,k n-ioi-irn d.- :r>l^
JACQUEL1NE LUZIA PEREIRA MELO BISPO

1'n-ideme il.i ( PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

AMSOS u!
I'RK(.ÂO PlUSt

ICIIA<. \()
t IAI. ^" 4/2015

Pregoei-
la

O MUNICÍPIO DE NOVO [JNO/AI.. .uravcs
to. loina piiNii.0 e a Iodos m interessados que estará realizando
lia Comissão Pernuneiilc de l icilaçío situada na RIM do ( omereio n"
4 Id, Centro, nesia cidade, i> PrejAo Preseiici.il -oh o n" 04.201*. Fir-'
Menor Preço por liem. Objeto Aquisição de um Veiculo Amhiiliiii(.rj
ilesliiijiilo a Senenin.i MNIIK i jwl de Sjiiiiiedu Município de Novo Lino
AHF.RTURA Dl» 27 de fevereiro de 2015 »•. 09 00 horas

i'Hi;<;Âo rHi.,sK.\ciAl. v MÓIS

O MUNICÍPIO DE NOVO LINO/AL, atiavc.- ite sen Pre-
goeiro. torna público e a todos os interessados que eslarí realizando
n.i s,iU d,i í (iFiiissSii Pemianente de Licitação situada na Rua do
Comercio n" 4KÍ. Centro, nesta cidade, o Pregão Presencial sob o n"
05/2015, Tipo Menor Preço por Item. Objeto. Aquisição de Pneus.
Câmara de Ar. Baterias e Acessórios, destinados a manutenção da
Frota de Veículos do Podei Executivo iln Município Je Novo LIDO
ABERTURA Dia 27 de fevereiro de 201 í as 11:00 horas.

\i.in l ..... -VI
JODIMARCO LUIZ DA SILVA DIONIZIO-

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OLHO D'ÁGUA GRANDE

AVISOS Dt LICI TACÃO
PREGÃO HiKSlACIAI V l :iu =

2" Chamada

(JIUETO: Conrralucao ilc Empresa para j AquiMfSo de Combustíveis e
Óleos Lubrificantes, destinados a dcnundii da Frota Olioal c N*L> Oficial
doMumeipm DATAíHORVLOCAL 2.1 de fevereirode 2014; asOH .10

1'HtCÃO CH1-.M-M Ml. N" 2/2015

OBJETO Contratarão de fcnipresa par.i " ForneciiiieiiM de ( jêneio-
AlimcnticiDs, destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de
Ensino DATA/HORA, LOCAL 2.1 de feicrciro de 2014. às 10:00.

I ' K I l , MI l ' l f l M M l M s l : n i •

OBJETO Contratação de Empresa paru a Aquisição de Material Per-
manente. decimados a UBS do Povoado Ponta d» Seira Zona Rural de
Ottio D'ÁBua Círandc/AL D ATA/ HO R M L OCA L 21 de fevereiro de
2014; ai I4:.10, na sede Prefeitura Rua do Comercio, 26.

fNI-ORMAi; ÔFS: No endereço atima. de OK n, l 2 horas em dias
úteis, ou mediante solicitação enviada ai> e-niail- cpl odg@hntnuil.eont

Ol \ ..
I-.1HJARLK) HliLIO DA SILVA BARROS

I 'K'I Min RA Ml Nl( l PAI
DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

AMMJ DF i icrm.í. \
PREGÃO ll[''M'.(MCIAI. .N" (I/2IH5

OBJUO Aquisição Pareolada de ComUusliveii c Derivados de Pe-
tróleo (gasolina, etanol. óleo diesel. óleo lubnlicame, óleo de freio.
graMi, eii. ) sob Registro de Preços, para a trota de vciculoi. e ma-
,|Lini.K ilo Munieipm iic Poço das [rmcheiras/Al DATA. HORA E
LOCAL Dia 2^ de levereiro de 2015, és %0»imii. FUI auditório da
Prefeitura anoa a sede da Pieleiium Miimeipa) de Poço das Tnn-
Llitn.iv stiíiad.1 n. i PuvJ Le^x.ldo Wandcrley, 91. Centio. CEP
57.510-000, Poço das Tnnchciras/AL FundamcmaUo Legíl Lei
10.520 de 17/07/2002, Lei S<Í«V,9.1 e suas alICNicoes posteriores e
(leiiuii.s normas vigente». Informações: O Edital eiicontra-se dispo-
nível no endereço acima ciliido lias ShOO As I2h00 Fone paru Con-
lato (R2) 3620-1 ISI. E-mait: Cl-30M@live.eoni,

BRUNO TELES VANDERLFI

l:ste iliH-iMiientíi pode ser veritieado no endereço eletròmco http://vrww.in.)OvMBMIÍCÍdHlcJltTll,
pclii eodij-o 000.>20l50:i000140

assinado digital me m e cuiilomie MP n5 2.200-2 de 24/08/2001. que institui a
Inlijc-slrulura de Chaves Públicas Brii-sileiM II l' Hr.isil
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Diário dos Municípios
Prefeitura de Arapíraca Prefeitura de Hoca da Mata

PKITLITURA MUNICIPAL DR ARAPIRAC A
WISO DE LICITAÇÃO

PRRGÃO ELETRÔNICO N°006/20I5

OHJI- Kl Aquisição de equipamentos. didátiCO/educativo c esportivo destinado ao
Pl".l .C
ABERTURA' 25 de Fevereiro de 20I5. ás 9'OOh (horário de Brasília) abertura d;is
propostas. 09 30h (horário de Brasília) inicio tia etapa de lance. através silo vv\v\e com hr

»NFORMACÕES informações disponíveis na sala Já CI'L- Compras e Serviços
'onuins. com sede na l scola de Governo Prefeita Célia Rocha. situado na

Rua José Jailson Nunes. S/N. Santa l-dwigcs. das K 00 ás 140(1 horas, jido
idelonc (S2 )352I- 1 282 ou atrases do silc vv \». vv anipinica ai gov hr

Arapiraea. W de Fevereiro de 20 1 .S
.Ar.ii.-elK Soares Pereira de Oliveira

Pregoeira
Prulm-olo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
AVISO DE LICITAÇÃO

PRtGÁO ELETRÔNICO N° 007/20 1 5

OHJl- I'O Aquisição de Equipamentos Kletròmcos destinados ao PI -l, C
ABI lífURA. 25 de Fevereiro de 2015. àsOVh (horário de Brasília) aberuua ,tas
propoM.is. 04 3Umin (horário de Hriisilia) inicio da etapa de lance, através siie
\\uw (icitacoes-e com hr
lNI-<mMAC"l'.S informações disponíveis na sala da Cl'l - Compras e Serviços
Comuns, uom sede na Hseola de Cíovernt i Preteitu C'élia líocha. situado na
Rua José Jailson Nunes. S/N, Santa Rdwiyes. das SOO ás 1401) horas, pelo
telefone~(82)3521-1282 ou atra v és do si te wwwarapiraca ai gov hr

Arapiraca, 09 de Fevereiro de 2IH.S
Giviildo Inácio tJijs Santos

Pregoeiro
_ Protocolo I.MS1H

PRHFI-:i 1 1 IRA Dl; AIÍAPIRACA
l XTRATO DE PUBLICAÇÃO

CON'mAI'()N°OI4/20LS- PREGÃO ELETRÔNICO N° IW20I4
I ) \  |'-\liH-S 1-l'NDO MIINICIPAI DF ASSISTÊNCIA SÓCIA l Dl",
Al iAPIKACA-AI. - CNPI NO 14 S08 4X1/0001-70 li A I-MPRI:SA FHI.IPL

ALI-AANDRI-, DA SILVA, JNSCFÍITA NO CNPJ/MF SOB N" 10855 I5xui i0i-

05
IX) OHJI-TO CONTRATAÇÃO DK liMPKfSA PARA FORNtCIMhMO Dl-
AI,M(H,'OF.COFFI-:rriRI-AK ORSTINArxjSAOSCFV
DO VAI Oli OVALiWGUiHAI.Di fPRESENTECONTRATOCX)RRiiSPONDE
A Rí 83.250,00 (OITENTA E TRÊS MIL, DU/F.NTOS F.CINOUFNTA UIVAIS l
DOS RLCHRSOS OlíÇAMIiNTARIOS !• FINANCEIROS: AS
DESPESAS CORRERÃO POR CONTA DA RUBRICA ORÇAMENTARIA
17 1708243 1 350,6004 E ELEMENTO DE DESPESA 3390.39.2000, ATRAVI S
DOS IÍLCUIÍSOS FINANCtilRCJS ORJG1NÁR1OS DO SLRVIC.O DL
CONVIVÊNCIA F FORTALF.CIMnN IX) DF VÍNCULOS - SCFV.
DA YUILNCIA A VIC,l':NCIA DO PKLSLMI. CONTRATO A PARTIR DA
I MIA DO KLCI.lilMLNlO DA l ' OKDI-M Dl l (JlíNLCIMI.N l O A 1 1 .!] Dl

DL/1. MURO Dl 2UI.S. 1'ODLNDO SIJí PRORKO( 1ADO A CRI M RIO DA

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
DOS SIGNATÁRIOS CLI.1A MARIA BARBOSA ROCHA - CPI- N"

5WJ77 y.S8-34 IVCON'1 KATAN ni - FLLIPL ALLXANDKI DA SILVA- CPF

N° %79ri50(H-(i: P/CONTRATADA
DA DA l ADI-. ASSINATURA 21 Dl! JANI-IRO OI-: 20 1 >

ProtiK-olii 134743

MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
AVISO DE ADIAMENTO

PKI-XÍÃO PRFSliNCIAL N°003/20I5-SRP
A Comissão Permanente de l lul.icão do Mumeipio de Roca da Mata. nsludo ik1

Alagoas, [orna púhhco o AD1AMF.NTO da scssilw publica do Pregão Presencial
n" 003/2015-SRP, que tem como obieto o Registro de Preços para Aquisição de
Combustíveis Automotivos
O recebimento e a abertura dos envelopes o,ue ocorrerão no dia 12 de fevereiro
de 2015 ás J4'30hs (catorze horas c trinta minutos), no endereço Rua Ladislau
Coimbra, n" 102, Centro
O F.dilal cm mleiru teor continua a disposição dos interessados, no endereço
acima, de 08 ás 13 horas cm dias uleis, ou mediante solicitação enviada ao e-
cplbocadamata akHiotrnail com

tíergson Araújo Leite
Pregoeiro

Protocolo IJ485I

Prefeitura de Branquinha

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

AVISO DH LICITAÇÃO T Cl l AMADA - Piegão r.k-trònieo n" 002/2015
Objeto Aquisição de Patrulha Mecanizada Data. 26/02/2015. ás lohoonnn l-tlnal
Disponível nosite w\v\v.bll org br (registro do edital no Mie da Hl.l, n°2l>U2-2(ll5l

Brano,uinha/AL. 10 de fevereiro de 2015
Sérgio José Si lva Sarmento

Pregoeiro
Prulin-olo 134773

hSIAWJ Dh ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL I)K BRANQUINHA

AVISO PI LICITAÇÃO
Pregão Presencial n" 001/2015 Ohjcto Aquisição de Material de Limpc/a. a
realizar-se iKHlia 27/02/2015. as lOhUOmm Ldital Disponível na Rodovia BR HU
KM 47. Branquinha/AL, na sala da Central de l.icilaciiíi das U8 00 :^ 13 uohs

Branquinha/A L, l O de leverciro dt 2UI5
Sérgio José Silva Sarmento

Pregoeiro
1'rolnujlfi 134SI5

Prefeitura de Canapí

PRIiFLITURA MUNICIPAL Dl: CANAPI-AL

AVISO Dl• HOMOLOGAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPÍ (AL) comunica aos l.ieilmiles que o
cemum-em relerèneia PREGÃO (.PRESENCIAL) N° 012/2014- SKI' OBJLIO
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO
pura suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e demais
Secretarias do Município de Canapí. Lsiado de Alagoas. Conforme l-.specificaçocs
Constantes no leniu» de Relerèneia, com Aviso de l icitaeilu publicado em Diário
Oficial nos dias 03 de De/.embro de 2014. loi homologado pelo Chefe do Podei
Fxecutivo dcsia Mumcipiilidade em 13 de Janeiro de 2015. lendo sido adjudicado
sen ohjelo. an Licil.mte MU COMNíCIO D|-, MOVfIS LIDA Ml inscrita 110
CNPJ/MK n" 17 489 559/0001-20. com sede nu I'V da Horesta 2.N°2 - luhuleiro
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AUTO POSTO PONTO 20 LTDA. - EPr^ t lf

CNPJ(MF) 13.583.253/0001-87

ANEXO VII

FICHA DE CREDENCIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2015

PROCESSO N° 115-007/2015

FICHA DE CREDENCIAMENTO

DADOS DO LICITANTE

RAZÃO SOCIAL: AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP CNPJ: 13.583.253/0001-87
ENDEREÇO COMPLETO: ROD AL 215, S/N°, ZONA RURAL, BOCA DA MATA, ALAGOAS,
CEP 57.680-971
FONE(S): (82) 3279-6642 FAX: (82) 3279-6642 EMAIL: postoponto20@hotmail.com
PESSOA PI CONTATO: Diego de Freitas CARGO/FUNÇÃO: Sócio-Administrador

DADOS DO REPRESENTANTE

NOME COMPLETO: Diego de Freitas
CARGO/FUNÇÃO: Sócío-Administrador RG: 31279155 SCJDS/AL CPF: 073.594.244-70
CELULAR(ES): (82) 8849-2451 EMAiL(S): postoponto20@hotmail.com

Boca da Mata -AL, 12 de fevereiro de 2015.

DIEGO DE FREITAS
SÓCIO-ADMINISTRADOR

CPF: 073.594.244-70

•

'•

; ' L 2 1 5 - Z -
.

Ia Mata

Rodovia Al 215, s/n -Povoado Perí-Perí, Zona Rural, Boca da Mata/Al. CEP 57.68(^971





AUTO POSTO PONTO 20 LTDA. - EPP
CNPJ(MF) 13.583.253/0001-87

ANEXO V

DECLARAÇÃO -ART. 4°, INC. VII, DA LEI N° 10.520/2002

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2015

PROCESSO N° 115-007/2015

DECLARAÇÃO

AUTO POSTO PONTO 20 LTDA. - EPP com sede na Rodovia AL 215, s/n°, Zona
Rural, Boca da Mata, Alagoas, CEP 57.680-971, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 13.583.253/0001-
87, vem através de seu representante legal abaixo assinado, declarar expressamente, sob as
penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, com os documentos
devidamente atualizados na forma da legislação vigente, que se encontram dentro do Envelope de
n° 02 - Documentos de Habilitação, em conformidade com o inciso VII, Art. 4° da Lei n° 10.520, de
17 de julho de 2002, para participação no Pregão Presencial para Registro de Preços n° 002/2014
do Município de Boca da Mata.

Boca da Mata- 12 de Fevereiro de 2015.

A
IEGO DE FREITAS

SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 073.594.244-70

Rodovia Al 215, s/n - Povoado Perí-Perí, Zona Rural, Boca da Mata/Al. CEP 57.680-971
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AUTO POSTO PONTO 20 LTDA. - EPP
CNPJ(MF) 13.583.253/0001-87 \ /

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU COOPERATIVA
ENQUADRADA NO ART. 34 DA LEI N° 11.488, DE 2007

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2015

PROCESSO N° 115-007/2015

DECLARAÇÃO

AUTO POSTO PONTO 20 LTDA. - EPP com sede na Rodovia AL 215, s/n°, Zona
Rural, Boca da Mata, Alagoas, CEP 57.680-971, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 13.583.253/0001-
87, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, expressamente, sob as
penas da lei, que é considerada:

(X) microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, não se incluindo nas

hipóteses de exclusão previstas no §4° do artigo 3° do mesmo diploma;

gozando, assim, do regime diferenciado e favorecido instituído pela referida Lei
Complementar, para fins de participação no Pregão Presencial para Registro de Preços n°
002/2014 do Município de Boca da Mata.

Boca da Mata - 12 de Fevereiro de 2015.

DIEGO DE FREITAS
SÓCIO-ADMIN1STRADOR

CPF: 073.594.244-70

U- •**" \fr\a Al 215, s/n - Povoado Perí-Perí, Zona Rural, Boca da Mata/Al. CEP 57.680-971





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
j ALAui/Ho

JUCEAL

l -mi" INI dl» l M:iil'i de \l;i!'(i.i ,

Secretaria de Kslado d« Desciivulvimciil» Kcnnômicn c l lirismo - SKDETUR

Junla Comercial do Es lado de Alagoas

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Certidão Simplificada para Sociedades Empresários , enceto, as Anónimas t- s u a s Fili ais

< i r i i fu.niMi- . que as intui in;i< ur<, .il.nmi nHist.iin <i<is ilrmiitii iitos .u .|im ;idi>s ntsta .liiul;i Collltmal c são VÍ»tnlt.>s lia ii.il i dl- sua . ,|n i l i , . .

AUTO POSTO PONTO 20 LTDA EPP

NatureyjJiiridioa.:20<>-2-SOCn.DADKKMPRKSARIA 1 IMITADA

\uinen» (k- Indcntifícaçflo do 1'

272004 <W877

esiislii) de Kmpresa iNHíl, da Sede) C.N.PJ

13583253IW0187

Kndcr eco Compltlo (Logradouro, N" e Complemento. Kairro, Cidade, CKP, W]

1-'()1>OV1A Al 215. SN. POVOADO DH 1'HRI PKRI./ONA RURAL, BOCA DA MATA- 57680071 -

Ohjeto Social

COV1I-RC10 VARIJISTA 111-.

^OMI-RC II) VAK I -J1STA 1)1.

MADhCONVKNlKNnA

Data de Arquivamento do Ato

Coiislilutivo

14/04/2011

Data de Inicio de Alivulades

14/114/2011

Aliif-nas

COMBUSTÍVEIS PARA VIJCULOS AU'l()M()l'ORh.S

LUBRIFICANTES

'Ciipíiiil Social

KS (,0.(H«t.(«) ( S»;s>oi]ta Mil Ktai* >

í apita) lutcgralí/ndo

RS M).(KH).IH) ( Sessenta Mil Reais )

SÓclot/ParlIcipaçfta n» Capilal/lspícic de Sfn-io/Aildiinislradorricrmmo do Mandulo

Nome/CPK ou C^PJ Parlicipacao no capital (RS) Hpvcic de Sócio

1 DSO\F HI/I-RKA - RS 5.1100,11(1 SÓCIO

4R24210M34

DII;GO Dl. 1 Rl'.H AS- R5 55.000,00 SÓCIO

o ívi.424470

M:L1PI. í)í- OM1:NA M.IJí l - R^ (MH) ADM1NIS I RADOR

(Í8516W2445

IVIicroempri"iii nu Emprvsn di-

Peiuieno Porte

Empresa ilc pcqucnu porte

Pia/o de l>ni;ufi"

Indeterminado

Adiiiinislrador 1 1 rniinu do \IjiuUl..

\ \xxxxxxxxxx XX/XX/XXXXX

\v \w \ \ \ xx \  X X / X X ' X X X X X

ADMINIS J RA1M1R XX/XX XXXXX

Mlímo Ar(|iiivniiicnln

Data: 25/113/21113 011:1)11:011 Numero: 2»130131)4I6

Ato: ALTERAÇÃO

K.vcnl»: CONSOLIDAÍ AO 1)1' CON 1 RA 1'O/KS 1 A TITO

Siiiinçílo

Rl.íilSTRO ATIVO

Status

X X X X X X X X X X X X

iais

iprc-ia não Possui H liais registradas nesta Junta....

Numero IVtiloaihi

150034164

I.ocal. Daia

Murció, q Liaria- te i rii, 1 1 de fevereiro ilc 2015
l.DVALDO MA10RANO [H. LIMA

Seeretário(;i) (jeral

Eslc documenti» foi assinailn dijjiialim-nte, em conformidade com a MP 2200-2/2001. por im-io do c-CNPJ n" MU7*Í.3 10/OtHll- 10- Tundu Esiadiuil do R^isho o Comúvii»

i-m t)ii.irla-fcira. 1 1 de fl-vuroim de 2015 as lh;49;3

Sc impresso, para coiifrròiicia accssc o «Io: www.juccal.al.gov.br - Opção Acesso Rápido » Autenticidade de Certida», e inlnrme o 111111101 o do |irnltu'i>li>





IINSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO SOCIAL DE
SOCIEDADE LIMITADA.

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, os abaixos-assinados
a Sr. DAIVID THIAGO BULANDE1RA FERREIRA, brasileiro, casado em regime de
comunhão parcial de bens, comerciante, portador do CPF n°. 055.758.414-05 e CNH n°.
03963687355 Detnm-PE, nascido em 18/12/1985, residente e domiciliado na Trav. Padre
Cícero, 05, Tabuleiro dos Martins, Maceió-AL, CEP: 57045-830, e EDIVALDO CQLATINO
DE LUCENA, brasileiro, solteiro, comerciante, portador do CPF n°. 140.220.014-53 c Cédula
de Identidade n°. 1.238.470 SSP-PE, nascido em 12/07/1947, residente e domiciliado no
Loteamento Vert Paradiso, 07, Quadra H, Antares, Maceió-AL, CEP: 57.048-375. têm entre si
justos e contratados constituir uma sociedade limitada que se regerá pelas seguintes cláusulas e
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

f)
.. -V".

l - DO NOME EMPRESARIAL, SEDE E FILIAIS:

1.1 - A sociedade girará sob o nome empresarial de "AUTO POSTO PONTO 20 LTDA." e
terá sede na Rodovia AL 215, s/n°, Povoado de Peri-Peri, Zona Rural, Boca da Mata-AL., CEP:
57680-971, podendo, todavia estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer parte do país
ou fora dele, por deliberação de todos os sócios. E obedecendo sempre as disposições legais
vigentes.

CLÁUSULA SEGUNDA:

2 - DO OB.IETO SOCIAL

2.1 - A sociedade terá por objeto Social:

COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES;
COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES;
LOJA DE CONVENIÊNCIA.

CLÁUSULA TERCEIRA:

3 - DO CAPITAL SOCIAL

CO
Co

3.1 - O capital social é de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), dividido em 60.000 (sessenta mil)
quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e integral i zadas^neste ato em moeda
corrente do país pelos sócios, ficando distribuído da seguinte forma:

SÓCIOS

DAIVID THIAGO BULANDEIRA FERREIRA
EDIVALDO COLATINO DE LUCENA

TOTAL

Quotas
Subscritas

30.000
30.000
60.000

Quotas
Integral i zadas

30.000

30.000
60.000

Capital
Intcgralizado

R$

30.000,00
30.000,00
60.000,00

:. •
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO SOCIAL DA
SOCIEDADE DENOMINADA "AUTO POSTO PONTO 20 LTDA".

CLÁUSULA QUARTA:

4 - DAS COTAS DA SOCIEDADE

4.1 - As quotas da sociedade serão indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a
terceiros, no todo ou em parte, sem prévio e expresso consentimento da outra sócia, a quem fica g£
assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se ^
postas á venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLAUSULA QUINTA: !\f***

5 - DA RESPONSABILIDADE

5.1 - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem (A
solidariamente pela integral i zaç ao do capital social. £Q

Confere c / o original ,
CLAUSULA SEXTA:

6 - DA ADMINISTRAÇÃO

6.1 - A administração da sociedade será exercida pelo administrador JOSÉ AFRANIO RAMOS
BRAGA, brasileiro, solteiro, comerciante, portador do CPF n°. 039.551.464-99 e Cédula de
Identidade n°. 98.001.294.165 SSP-AL, nascido em 15/09/1976, residente e domiciliado no
Loteamento Acauã, 35, Qd. H4, Lote 35, Cidade Universitária, Maceió-AL, CEP 57073-350, a
quem compete à administração geral de todas as operações comerciais e administrativas da
empresa, representando a sociedade ativa e passivamente eni juízo ou fora dele, ficando vedada a
concessão de avais em nome da sociedade em favor de terceiros, cxceío em favor de empresa que
venha a ser coligada, controlada ou controladora da sociedade ora constituída.

•p»
CLÁUSULA SÉTIMA:

7-DOPRO-LABORE

7.1 - Os sócios no exercício da administração e de cargos na sociedade poderão de comum
acordo fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore.

CLÁUSULA OITAVA:

8 - DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO E LUCROS E/OU PREJUÍZOS.

8.1 - O exercício social encerrará em 31 de dezembro de cada ano, quando o administrador
prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do
balanço patrimonial e do balanço de resultado económico, cabendo as sócias, na proporção de
suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício
social, as sócias deliberarão sob as contas e designarão administradores quando for o caso.





INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO SOCIAL DA
SOCIEDADE DENOMINADA "AUTO POSTO PONTO 20 LTDA".

CLAUSULA NONA:

9 - DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

9.1 -- Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a Sociedade não se dissolverá,
continuará suas atividades com herdeiros, sucessores, e o incapaz, desde que autorizado
legalmente. Inexistindo interesse na continuidade da Sociedade, esta será liquidada após a
apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será
distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas. Em nenhuma hipótese a f/^
Sociedade poderá continuar com apenas um sócio por mais de 180(cento e oitenta) dias.

L
>wvj.'

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a Sociedade se ^
resolva em relação a seu sócio. •'•..*

/••".
CLÁUSULA DÉCIMA: Confere c/£ original g

10 - DO PRAZO <^

^ViV

10.1 - A sociedade iniciará suas atividades no ato da chancela da Junta Comercial do Estado de Q$
Alagoas e seu prazo de duração é indeterminado. ^f

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA:

11 - DO DESIMPEDIMENTO

11.1 - O Administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se
encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos, ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra
a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:

12-DO FORO

12.1 - Fica eleito o foro da comarca de Maceió, deste Estado de Alagoas, para o exercício e o
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando os contratantes a
qualquer outro foro.





INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO SOCIAL DA
SOCIEDADE DENOMINADA "AUTO POSTO TONTO 20 LTDA".

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

13 - DESIGNAÇÕES DE ADMINISTRADORES NÃO SÓCIOS
í*ff .

13.1 - A sociedade poderá designar administradores nHo sócios, devendo a designação se {̂ £
aprovada por todos sócios. * jjí

SI F*
CLAUSULA DECIMA QUARTA: ^

ô
14-DAS OMISSÕES

14.1 - Quando houver omissão de normas especificas regentes de sociedade limitada, f
supletivamente poderão ser aplicadas às normas em vigor, estabelecidas para as sociedades Ji

anônimas' Confere c / o or ig ina!

CLAUSULA DECIMA QUINTA: \LJJ&£ '̂
Viu*

15 - DA FANTASIA *\ ,N
15. l - A sociedade adotará como fantasia "AUTO POSTO PONTO 10".

E, por se acharem em prefeito acordo em tudo quanto neste instrumento particular
foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o em 03 (três) vias de igual teor
e forma, uma das vias destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de
Alagoas.

\,

Maceió-AL, 31 de março de 2011.
•••

'DAlVlDTÚl\GÓ\^VL/^^lRA¥ER^mA

EDIVALDO COLATINO DE LUCENA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ALAGÕÃV
' CERTIFICO O REGISTRO EM 14/04/2011 SOB N° 272004CJQR77

Protocolo: 11/016096-7, DE 12/04/2011

AUTO POSTO PONTO 20 LTDA
' ff ĵ HA^VI. Yt

MÍRIAM FERREIRA TABOZA

SECRfTTARIO-GERAL





3°. ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA: AUTO POSTO PONTO 20 LTDA. - EPP

Pelo presente instrumento, c na melhor forma de direito, os abaixo assinados, DIEGO
DE FREITAS, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 17/06/1988, inscrito no
CPF(MF) sob o n°. 073.594.244-70, portador do RG n°. 3127915-5 SSP/AL, residente e
domiciliado na Rua Ariosvaldo Pereira Cintra, n°. 758 - Condomínio Lc P'arc, BI. 4,
Apto. 101 - Serraria, Maceió/AL. CEP 57.046-295 e EDSON JOSÉ BEZERRA,
brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 28/07/1966, inscrito no CPF(MF) sob o n°.
482.421.014-34, portador do RG n°. 672.203 SSP/AL, residente e domiciliado na Av.
Professor Sandoval Arroxeias, n°. 40 - Apto. 302 - Ponta Verde, Maceió/AL. CEP
57.035-230, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada denominada,
AUTO POSTO PONTO 20 LTDA. - EPP, com sede na Rodovia AL 215, s/n -
Povoado Peri-Peri, Zona Ruraí, Boca da Mata/AL, CEP 57.680-971, registrada na
JUCEAL sob o NIRE 272.0049987-7, inscrita no CNPJ sob o n° 13.583.253/0001-87.
resolvem de comum acordo alterar e consolidar de acordo com o C.C./2002 o contrato
social mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula 1a - A administração da sociedade será exercida, a partir deste ato, pelo sócio-
administrador DIEGO DE FREITAS, cabendo-lhe, também, o uso do nome
empresarial.

§ 1° - Ao sócio DIEGO DE FREITAS, na condição, também, de administrador, caberá
o uso do nome empresarial, com os poderes e atribuições de praticar 0<&tofe ca <alo3 o r i g i n a l
pertinentes à gestão da sociedade. Io / çn \ 2" - E vedado o uso do nome empresarial, pelo Administrador,_eju_atw44í*4<

estranhas ao interesse social, ou assumir obrigações seja em favor do quotista ou de
terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da Sociedade, sem autorização do
ouiro sócio,

§ 3° - O Administrador responderá por perdas c danos perante a Sociedade, caso realize
operações, sabendo ou devendo saber que estava agindo em desacordo com o outro
sócio, ou que usou de seu poder para realizar.

§ 4° - O Administrador será obrigado a prestar ao sócio, contas justificadas de sua
administração, apresentando-lhe o inventário, anualmente, bem como o balanço
patrimonial e o de resultado económico.

Em virtude da modificação ora ajustada, consolída-se o Contrato Social da empresa
AUTO POSTO PONTO 20 LTDA. - EPP. com a seguinte redação:

DIEGO DE FREITAS, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 17/06/1988,
inscrito no CPF(MF) sob o n°. 073.594.244-70, portador do RG n°. 3127915-5 SSP/AL,
residente c domiciliado na Rua Ariosvaldo Pereira Cintra, n°. 758 - Condomínio Lê
P'arc, BI. 4, Apto. 101 - Serraria. Maceió/AL. CEP 57^046-295 e EDSON JOSÉ
BEZERRA, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 28/07/1966, inscrito no
CPF(MF) sob o n°. 482.421.014-34, portador do RG n°. 672.203
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3a. ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA
EMPRESÁRIA LIMITADA: AUTO POSTO PONTO 20 LTDA. - EPP

SOCIEDADE <
SSP/AL, residente e domiciliado na Av. Professor Sandoval Arroxeias, n°. 40 - Apto.
302 - Ponta Verde, Maceió/AL. CHP 57.035-230, únicos sócios componentes da
sociedade empresária limitada denominada, AUTO POSTO PONTO 20 LTDA. -
EPP, com sede na Rodovia AL 215, s/n - Povoado Peri-Peri, Zona Rural, Boca da
Mata/AL, CEP 57.680-971, registrada na JUCEAL sob o NIRE 272.0049987-7, inscrita
no CNPJ sob o n°. 13.583.253/0001-87, resolvem assim, consolidar o contrato social:

Cláusula 1° - A sociedade gira sob o nome empresarial de AUTO POSTO PONTO 20
LTDA - EPP

Cláusula 2a - A sociedade tem sua sede na Rodovia AL 215, s/n - Povoado Peri-Pcri,
Zona Rural, Boca da Mata/AL, CEP 57.680-971.

Cláusula 3a - A sociedade tem como objeto social a exploração do ramo de comércio
varejista de combustíveis para veículos automotores, comércio
e loja de conveniência. J

IQ\a 4a - O capital social é de R$ 60.000,00 (sessenta mil rpnk), H i v H i H n r nm j/\0 (sessenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (hum real) cada uma, totalmente

integralizadas em moeda corrente do País, distribuídas entre os sócios da seguinte
forma:

Sócio
DIEGO DE FREITAS
EDSON JOSÉ BEZERRA
TOTAL

Pé r c
91,66%

8,34%
100%

Qtd. quotas
55.000

5.000
60.000

Valor
55.000,00

5.000,00
60.000,00

Cláusula 5a - As quotas são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas a
terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, cm igualdade de
condições c preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda,
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula 6U - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas
todas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula 7a - A sociedade tem como administrador, de forma isolada, o sócio: DIEGO
DE FREITAS. A administração da sociedade é investida de poderes para representação
ativa c passiva da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, podendo celebrar
contratos, contrair obrigações, transigir, renunciar a direitos, constituir procuradores em
nome da sociedade com a especificação dos poderes conferidos e duração do mandato e
praticar todos e quaisquer atos necessários à consecução dos objetivos sociais e a defesa
dos interesses e direitos da sociedade.

Parágrafo Único - É expressamente vedada a administração, atividades estranhas ao
interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou (Jc

Jacyar:
Afl»0<
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3a. ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA: AUTO POSTO PONTO 20 LTDA. - EPP

terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do
outro sócio.

Cláusula 8a - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido
de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 9a - Pelo exercício da administração da sociedade, os sócios podem, de
comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas a§.rjajn

disposições regulamentares pertinentes. f<"

Cláusula 10" -- Ao término da cada exercício social, cm 31 de dezembro, o
Administrador prestará contas justificadas de sua administração,- piuuedeniclõa~~
elaboração do inventário, do balanço patrimonial c do balanço de resultado económico,
cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula 11a - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios,
cm reunião, deliberarão sobre as conlas e designarão administrador quando for o caso, c
qualquer outro assunto constante da ordem do dia.

Cláusula 12a - A Sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios, devendo,
lambem, arquivar na respectiva Circunscrição da filial, a prova da inscrição originária.

Cláusula 13a - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a Sociedade continuará suas
atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Os herdeiros do sócio falecido, de
comum acordo, exercerão o direito às quotas. Entretanto, não havendo interesse em
participar da Sociedade, os sócios remanescentes pagarão aos herdeiros o resultado dos
haveres do sócio falecido, regularmente apurados em balanço especial no dia do evento,
no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da apuração.

§ 1° - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a Sociedade se
resolva em relação a seu sócio.

§ 2" - O sócio será excluído da sociedade, judicialmente, mediante iniciativa do outro
sócio, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por incapacidade
superveniente.

Cláusula 14a - Em qualquer época, por decisão unânime dos sócios, a Sociedade
poderá, nos casos previstos em lei, c neste Contrato Social, aumentar o seu capital,
respeitada a proporção das quotas sociais de cada sócio.

Jacyaratoee da
Aaaoaíro
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JUCEAL

JUNTACOMERCIALDO ESTADO DE ALAGOAS

Certifico o Registro em.: 25/03/2013 Sob N".: 20130139416

Protocolo .: 130139416 de .: 19/03/2013 NIRE : 27200499877

AUTO POSTO PONTO 20 LTDAEPP

Chancela .: 6D4ECEB6EDEE659404A680B553553AC0046B5209

Maceió. 26/03/2013

c=r*-{~ j—t— TfST— ^ . í̂ -̂ ^^b

CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAÚJO

Secretário Geral



3a. ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA: AUTO POSTO PONTO 20 LTDA. - EPP

Cláusula 15" - Em caso de liquidação da Sociedade, o liquidantc será indicado, na
época, pelo sócio remanescente e, não havendo consenso, será designado judicialmente.

Cláusula 16a - Os casos omissos ao presente Instrumento serão resolvidos pelas Leis
em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento
particular de alteração contratual em 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só
efeito, sendo uma das vias destinada a registro e arquivamento na JUCEAL para que
produza os efeitos legais.

Maceió/Alagoas, 05 de março de 2013. Confere c/ o original

/ c >-/£ r/v< f*~

SON JOSÉ BEZERRA

JacyarátaflvesdaSUv;
Aasoqíioro



JUNTA COM ERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS

Certifico o Registro em.: 25/03/2013 Sob N".: 20130139416

Protocolo .: 130139416 de .: 19/03/2013 NIRE .; 27200499877

AUTO POSTO PONTO 20 LTDAEPP

Chancela .: 6D4ECEB6EDEE659404A680B553553AC0046B5209

Maceió. 26/03/2013

JUCEAL
CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAÚJO

Secretário Geral
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AUTO POSTO PONTO 20 LTDA. - EPP
CNPJ(MF) 13.583.253/0001-87

•\E N° 1 - PROPOSTA DE PREÇOS

MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL
PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2015-SRP

AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP
CNPJ N° 13.583.253/0001-87

Rodovia Al 215, s/n - Povoado Perí-Perí, 7>ona Rural, Boca da Mata/Al. CEP 57.680-971
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AUTO POSTO PONTO 20 LTDA. - EPP
CNPJ(MF) 13.583.253/0001-87

PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2015

PROCESSO N° 115-007/2015

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

LOTE 01 -GASOLINA

ITEM

1.1

DESCRIÇÃO

Gasolina Comum (conforme
especificações regulamentadas
pela Resolução ANP n° 57, de
20.10.2011)

UNID.

Litros

QUANT

380.000

PREÇO
UNITÁRIO

R$ 3,60

PREÇO TOTAL

R$1.368.000,00

TOTAL GERAL R$ 1.368.000,00 (hum milhão trezentos e sessenta e oito mil reais)
LOTE 02 - M COOL HIDRATADO - ETANOL

ITEM

2.1

DESCRIÇÃO

Álcool Hidratado - Etanol
(conforme especificações
regulamentadas pela
RESOLUÇÃO ANP N° 7, DE
09,022011).

UNID.

Litros

QUANT

45.000

PREÇO
UNITÁRIO

R$ 2,85

PREÇO
TOTAL

R$ 128.250,00

TOTAL GERAL R$ 128.250,00 (cento e vinte e oito mil duzentos e cinquenta reais)
LOTE 03 - ÓLEO DIESEL S10

ITEM

3.1

DESCRIÇÃO

Óleo Diesel S10 (conforme
especificações regulamentadas
pela RESOLUÇÃO ANP N° 65, DE
09.12.2011)

UNID.

Litros

QUANT

450.000

PREÇO
UNITÁRIO

R$3,10

PREÇO TOTAL

R$1.395.000,00

TOTAL GERAL R$ 1.395.000,00 (hum milhão trezentos e noventa e cinco mil reais)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Declaro que estão incluídos todos os tnsumos que o compõem, tais como as despesas com
impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto.

Boca da Mata - 12 de Fevereiro de 2015.

HEGO DE FREITAS
SÓCIO-ADMINISTRADOR

CPF: 073.594.244-70

Rodovia Al 215, s/n - Povoado Perí-Perí, Zona Rural, Boca da Mata/AL CEP 57.680-971





AUTO POSTO PONTO 20 LTDA. - EPP
CNPJ(MF) 13.583.253/0001-87

ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO

MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL
PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2015-SRP

AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP
CNPJ N° 13.583.253/0001-87

Rodovia Al 215, s/n - Povoado Perí-Perí, Zona Rural, Boca da Mata/Al. CEP 57.680-971





Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
13.583.253/0001-87

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
14/04/2011

NOME EMPRESARIAL

€FO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP

_LO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIAI

AUTO POSTO PONTO 20

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATMDADE ECONÓMICA PRINCIPAL

47.31-8-00 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS AT l VID AD ES ECONÓMICAS SECUNDARIAS

47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não
especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

ROD AL 215

CEP

57.680-971

ENDEREÇO ELETRÔNICO

NUMERO
SN

COMPLEMENTO

POVOADO DE PERI-PERI

BAIRRO/DISTRITO

ZONA RURAL
MUNICÍPIO

BOCA DA MATA

TELEFONE

(82) 3241-1988

ir
AL

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****

ÇAO CADASTRAL

nvA
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DA r A DA SITUAÇÃO CADASTRAL
14/04/2011

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 09/02/2015 às 13:46:29 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 09/02/2015





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP
CNPJ: 13.583.253/0001-87

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n2 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional {CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em
Divida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da fazenda pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente
à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições
sociais previstas nas alíneas 'a1 a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nQ 8.212, de 24 de julho de
1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ns 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 17:51:45 do dia 25/11/2014 <hora e data de Brasilia>.
Válida até 24/05/2015.
Código de controle da certidão: 36AE.44E4.FC99.E695
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Observações RFB:

Optante pelo parcelamento da Lei 10.522/2002 âmbito RFB/PGFN, em dia
Regularizou pendências sistema Águia, corn a devida entrega de GFIP

bem como com recolhimento das contribui coes previdenciárias em GPS,
relativas as competências 13/2013 e 08/2014.
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GOVERNO DE ALAGOAS íTffP>- -
> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
•
\A DA RECEITA ESTADUAL

DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO E CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Certidão Negativa de Débitos

VRazão Social: AUTO POSTO PONTC

CNPJ : 13583253000187

Ressalvado o direito de a Fazenda estadual cobrar quai squer dívidas de responsabilidade do

contribuinte acima que vierem a ser apuradas, é certi ficado que não constam, até a presente

data, débitos inscritos em Divida Ativa.

Certidão expedida com base na Portaria SARE n° 62, de 23 de julho de 2004.

Emitida às 12:55:29 do dia 09/02/15

Válida até 10/04/2015.

Código de controle da certidão: 912F-CADC-A197-FC53

A a u L r ritic-::l . .!(li_' desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas, através do endereço

: ,'wwww. sefaz.ai.gov.br/certidao.

'erLidão expedida gratuitamente.
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13583253/0001-87

Razão Social: AUTO POSTO PONTO 20 LTDA EPP
Endereço: RODOVIA AL 215 o / ZONA RURAL / ARAPIRACA / AL / 57680-971

A Caixa Económica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/02/2015 a 03/03/2015

Certificação Número: 2015020210041604249009

Informação obtida em 09/02/2015, às 13:51:01.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13. 583.253/0001-87
Certidão n°: 79739879/2015
Expedição: 09/02/2015, às 13:53:50
Validade: 07/08/2015 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS),

inscríto(a) no CNPJ sob o n" 13.583.253/0001-87, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se â verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Traba lh is tas constam os dados
necessários à iden t i f i cação das pessoas na tu ra i s e j u r í d i c a s
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos jud ic ia i s t r aba lh i s tas , inclusive no concernente aos
r e c o l h i m e n t o s p r e v i d e n c i ã r i o s , a hono rá r i o s , a c u s t a s , a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Minis tér io Público
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ESTADO DE ALAGOAS

Comarca de Maceió

C E R T I D Ã O E S T A D U A L

FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CONCORDATA

CERTIDÃO N°: 001412G98 FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, no período
de 10 anos. verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

AUTO POSTO PONTO 20 LTDA, vinculado ao CNPJ: 13.583.253/0001-87

nos registros de distribuição mantidos a partir do ano de 2008 de AÇÕES DE FALÊNCIA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CONCORDATA em andamento nas unidades judiciárias do Tribunal de Justiça do
Estado de Alagoas

Certifico ainda que a certidão é emitida de acordo com o § 1° do art. 8° da Resolução 121/2010 do
CNJ.

Observações

1. Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que
verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

2. Não existe conexão com o Sistema PROJUDl dos Juizados Especiais e com o Sistema de Automação da
Justiça do 2° Grau.

3 A conferência dos dados pessoais fornecidos pela parte interessada é de responsabilidade exclusiva do
destinatário.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, segunda-feira. 9 de fevereiro de 2015 às 12h56min

PEDIDO N°:





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a
empresa AUTO POSTO PONTO 20 LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o n°
13.583.253/0001-87, estabelecida na RODOVIA AL 21, s/n°, Zona Rural, na cidade de Boca

'da Mata, Estado de Alagoas, vem fornecendo satisfatoriamente à LEGISCONT
ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. -- ME, CNPJ n° 14.834.296/0001-50, combustíveis
automotivos, dentro dos prazos contratados:

Registramos, ainda, que a empresa cumpri fielmente com suas
obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Maceió/AL, em 03 de fevereiro de 2015

iana t. Torres Melo
Contadora

n M • JSRC,ee5594/Ô-fcAL -rManana ae CarvaTno Torres
CPF n° 008.074.554-74

LegisCont Assessoría Contábil Ltda. - ME/CNPJ(MF) 14.834.296/0001-50
Rua Barão de Penedo, n°. 61 - Edf. Afrânio Lages, si 401 - Centro, Maceió/AL





BOCA MATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Praça 11 Novembro, s/n° - Centro

Boca da Mata - AL Fone 82-3279-1309

C N P J 12264 396/0001-63

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO N° 2015 e com base na legislação em
vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do caaastro mercantil até 11/02/2015.

Contribuinte:

i AUTO POSTO PONTO 20 LTDA EPP

Localização: 913 RERI-PERI, SN

RODAL215. PERIPERI

Natureza:

Tributos Municipais

Razão Social:

AUTO POSTO PONTO 20 LTDA EPP

CNPJ/C.P.F.

13583253000187

Cód. Atividade Princ.: 400238

COM A VAR DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/
VEICS.AUTOMOTORES

Inscrição Estadual

242467512

Cód. Atividade Sec.: O

Inscrição Imobiliária
Sequencial
Referência Loteamento

0-5

00000 00000 0000

Inscrição Mercantil

1417

Inicio Atividade: 04/05/2011

Observações:(Cad. Imobiliário e Mobiliário)

Validade: 11/03/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA se reserva o direito de cobrar futuramente, quaisquer dívidas que
porventura venham a ser apuradas posteriormente relativas ao período a que se refere a presente certidão.

Operador: DEROALDO Data: 11/02/2015 Hora: 12:11
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BOCA MATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Praça 11 Novembro, s/n° • Centro

Boca da Mata - AL Fone: 82-3279-1309

C.N.P.J.: 12.264.396/0001-63

CERTIFICADO

DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Inscrição Mercant i l

1417

Inscrição Imobiliária

99999999

Nome Fantasia

Nome do Contribuinte ou Razão Social

AUTO POSTO PONTO 20 LTDA EPP

Localização Completa

DIS PERI-PERI, SN, PERI PERI - ROD AL 215

— Atividade ou Ramo de Negócio Princípa.

400238 - COM A VAR DE COMBUSTÍVEIS E

LUBRIFICANTES P/ VEICS.AUTOMOTORES

Outras Atividades

O -

Inicio da Atividade

04/05/2011

CNPJ /CPF

13.583.253/0001-8"?

Ti tu lo da Licença .

ALVARÁ 400238-1417 VAL3I/12/ÍD

Observações

BOCA DA MATA, 1> de 02 de 2015

m
Ass Lna tu r a

Mala
cie Finanças

rts iVAlineida
Funcionário

ESTA LICENÇA DEVERA SER EXPOSTA EM LOCAL VISÍVEL E RENOVADA ANUALMENTE

Operador: DEROALDO Data: 11/02/2015 Hora: 1233





AUTO POSTO PONTO 20 LTDA. - EPP J4-5
*""*

í—-CNPJ(MF) 13.583.253/0001-87

ANEXO IV

DECLARAÇÃO - LEI N° 9.854/99

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2015

PROCESSO N° 115-007/2015

DECLARAÇÃO

AUTO POSTO PONTO 20 LTDA. - EPP com sede na Rodovia AL 215, s/n°, Zona
Rural, Boca da Mata, Alagoas, CEP 57.680-971, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 13.583.253/0001-
87, vem através de seu representante legal abaixo assinado, em atenção à Lei n. 9.854, de 27 de
outubro de 1999, declarar expressamente, sob as penas da lei, que cumpre integralmente a norma
contida na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, artigo 7°, inciso XXXIII, a
saber: "(...) proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e
qualquer trabalho a menores de dezasseis anos, exceto na condição de aprendiz a partir de
quatorze anos", para fins de habilitação no Pregão Presencial para Registro de Preços n°
002/2014 do Município de Boca da Mata.

Boca da Mata - 12 de Fevereiro de 2015.

DIEGO DE FREITAS
SÓCIO-ADMINISTRADOR í

CPF: 073.594.244-70 583.25JíOUOV<>i

-o
L I 915. Zona ufai a A L . 5 t 971

j

Rodovia Al 215, s/n - Povoado Perí-Perí, Zona Rural, Boca da Mata/Al. CEP 57.680-971
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CERTIFICADO DE
POSTO REVENDEDOR

Razão Social

CNPJ

: AUTO POSTO PONTO 20 LTDA.

: 13.583.253/0001-87

Número de Autorização : PR/AL0097003

Número Despacho

Data da Publicação

•Endereço

: ANPN°717

: 20/06/2011

: RODOVIA AL 215-S/N
POVOADO PERI PERI - BOCA DA MATA - AL

A Agência Nacional do Petróleo, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 8°, inciso XV da Lei n°
9.478, de 06 de agosto de 1997, certifica que, nesta data, a empresa acima mencionada encontra-
se autorizada, por esta Agência, a exercer a atividade de revenda varejista de combustíveis
automotivos, nos termos da Portaria ANP n° 116, de 05 de julho de 2000.
Observação :
Nos casos em que o revendedor comercialize, exclusivamente, Gás Natural Veicular (GNV) a
autorização é outorgada, nos termos da Portaria ANP n° 32, de 6 de março de 2001.

Emitido às 16:13:04 horas do dia 11/02/2014 (data e horário de Brasília).

Xódigo de controle do certificado: 29E6.86EF.EFB7.B75B

Este certificado é válido por 03 meses contados a partir de sua emissão, não prevalecendo sobre
certificados emitidos posteriormente.

Tanto a veracidade das informações quanto a condição de Posto Revendedor Autorizado deverão
ser verificadas pela internet, no site da ANP:www.anp.gov.br





11/2/2014

Data: 11/02/2014 Hora: 16:16:22

ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Naturaí e Biocombustlxeis

CERTIFICADO - RESULTADO DA VERIFICAÇÃO.
Razão Social

CNPJ

Código de Controle

:AUTO POSTO PONTO 20 LTDA.

:13.583.253/OOQ1-87

:2ãE6.36EREFB?B75B

Certificado de Posto emiíido em 11/02/2014 16:13:04, válido até 12/05/2014

Caso deseje consultar os dados cadastrais deste Posto, clique aqui.

http:/AwAA/.anp.gov.br/?id^1086 X 1/1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL - 12.264.396/0001-63
RUA ROSALVO PINTO DÂMASO, 224 - CENTRO

CEP: 57680-000
FONE / FAX: (82)3279-1309 / ( )

BOCA DA MATA / AL

ATA DE SESSÃO PUBLICA
Pregão N°: 003/2015-SRP
Processo N°: 115-007/2015

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS

PREAMBULO
Data de Realização: 10/02/2015 09:30:00

No dia 12 de Fevereiro de 2015, às 09:30 horas, reuniram-se nesta PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL ,
situado na RUA ROSALVO PINTO DÂMASO - 224, CENTRO, o Pregoeiro, Senhor BERGSON ARAÚJO LEITE, e a Equipe de
Apoio, constituída pelos Senhores ANTÓNIO ERALDO GOMES DA SILVA, CRISTIANE HONORATO DOS SANTOS SOUZA,
do Processo em epígrafe, para a Sessão Pública do Pregão Presencial em epígrafe, regido pela Lei Federal 10.520/02,
pelo Decreto Federal n° 3.555/00 e subsidiariamente no que for cabível pela Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.

Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação
da existência de poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição do Licitante, na seguinte
conformidade:

CREDENCIAMENTO
REPRESENTANTE EMPRESA

DIEGO DE FREITAS AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento.

ME/EPP

SIM

Em seguida recebeu as declarações do Licitante presente de que atende plenamente os requisitos de habilitação
estabelecidos no Edital e os dois envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação, respectivamente.

REGISTRO DO PREGÃO

Ato contínuo, foi aberto o envelope contendo a Proposta e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o
Pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou de execução, com aqueles
definidos no Edital, sendo selecionado o licitante a participar da Fase de Lances em razão dos preços propostos, nos
termos dos incisos VIII e IX do artigo 4° da Lei Federal 10.520, de 17 de Julho de 2002.

Ern seguida o Pregoeiro convidou o autor da proposta selecionada a formular lances de forma sequencial. A sequência de
ofertas de lances ocorreu da seguinte forma:

ITEM / LOTE: 0001 STATUS
ETAPA FORNECEDOR

PROPOSTAS

NEGOCIAÇÃO

NEGOCIAÇÃO

: VENCEDOR

AUTO POSTO PONTO 20 LTDA -

AUTO POSTO PONTO 20 LTDA -

AUTO POSTO PONTO 20 LTDA -

ITEM / LOTE: 0002 STATUS
ETAPA FORNECEDOR

PROPOSTAS

NEGOCIAÇÃO

NEGOCIAÇÃO

AUTO POSTO

AUTO POSTO

AUTO POSTO

EPP

EPP

EPP

: VENCEDOR

PONTO 20 LTDA -

PONTO 20 LTDA -

PONTO 20 LTDA -

ITEM / LOTE: 0003 STATUS
ETAPA FORNECEDOR

PROPOSTAS AUTO POSTO PONTO 20

EPP

EPP

r PP

: VENCEDOR

LTDA- EPP

R$ UNITÁRIO

3

.:.

3

,6000

,5100

,5100

RS UNITÁRIO

2,8500

2,7900

2,7900

R$ UNITÁRIO

3 1000

QTD

38000

38000

38000

QTD

45000

45000

45000

QTD

45000

R$ TOTAL

1.368.000,0000

1.333.800,0000

1.333.800,0000

R$ TOTAL

128.250,0000

125.550,0000

125.550,0000

R$ TOTAL

1.395.000,0000

•y»

0,0000

0,0000

0,0000

'/o

0,0000

0,0000

0,0000

%
0,0000

STATUS

SELECIONADA

LANCE

VENCEDOR

STATUS

SELECIONADA V

LANCE

VENCEDOR

STATUS

SELECIONADA

PREGÃO PRESENCIAL: 003/2015-SRP - PROCESSO: 115-007/201





PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL - 12.264.396/0001-63
RUA ROSALVO PINTO DÂMASO, 224 - CENTRO

CEP: 57680-000

FONE / FAX: (82)3279-1309 / ( )

BOCA DA MATA / AL

NEGOCIAÇÃO AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP

NEGOCIAÇÃO AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP

2,9900 45000 1.345.500,0000 0,0000 LANCE

2,9900 45000 1.345.500,0000 0,0000 VENCEDOR

CLASSIFICAÇÃO

Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem crescente de valor, na seguinte
conformidade:

ITEM / LOTE: 0001
FORNECEDOR R$ UNITÁRIO R$ TOTAL CLASSIFICAÇÃO

AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP 3,5100 1.333.800,0000 1° COLOCADO - VENCEDOR

ITEM / LOTE: 0002
FORNECEDOR

AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP

R$ UNITÁRIO RS TOTAL CLASSIFICAÇÃO

2,7900 125.550,0000 1° COLOCADO - VENCEDOR

ITEM / LOTE: 0003
FORNECEDOR R$ UNITÁRIO R$ TOTAL CLASSIFICAÇÃO

AUTO POSTO PONTO 20 LIDA - EPP 2,9900 1.345.500,0000 1° COLOCADO - VENCEDOR

NEGOCIAÇÃO

Iniciada a negociação de preços, a mesma solicitou que fosse averiguado no sitio da ANP os reajustes dos preços dos
combustíveis, tendo em vista que neste mês de fevereiro houve reajuste de preços por parte do Governo Federal,
acarretando em uma aumento considerável.

Realizada a consulta, conforme juntada de documentos a esta ata, a Licitante propôs a reduzir o preço ao limite
estabelecido nas consultas da ANP.

Negociada a redução do preço da menor oferta, o Pregoeiro considerou que o preço obtido, abaixo especificado, é
aceitável e está dentro dos padrões de mercado.

ITEM / LOTE: 0001
FORNECEDOR

AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP

ITEM / LOTE: 0002
FORNECEDOR

AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP

ITEM / LOTE: 0003
FORNECEDOR

AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP

MENOR PREÇO

3,6000

MENOR PREÇO

2,8500

MENOR PREÇO

3,1000

PREÇO NEGOCIADO

3,5100

PREÇO NEGOCIADO

2,7900

PREÇO NEGOCIADO

2,9900

STATUS

ACEITÁVEL

STATUS

ACEITÁVEL

STATUS

ACEITÁVEL

HABILITAÇÃO
Aberto o 2° envelope dos Licitantes que apresentaram a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, foi
verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital.

Os documentos de habilitação examinados e as propostas dos credenciados foram rubricados pelo Pregoeiro e pelos
membros da Equipe de Apoio e colocados à disposição dos Licitantes para exame e rubrica.

RESULTADO

À vista da habilitação, foi declarado:

PREGÃO PRESENCIAL: 003/2015-SRP - PROCESSO: 115-007/2015





^£ PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL - 12.264.396/0001-63
RUA ROSALVO PINTO DÂMASO, 224 - CENTRO

CEP: 57680-000

ITEM /

""HfflL •

LOTE FORNECEDOR

BOCA DA MATA / AL

PREÇO NEGOCIADO

K BOCA DA MATA j

STATUS

ITEM/

0001

0002

0003

VALOR

LOTE FORNECEDOR

AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP

AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP

AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP

GLOBAL

PREÇO NEGOCIADO

3,5100

2,7900

2,9900

9,2900

STATUS

ACEITÁVEL

ACEITÁVEL

ACEITÁVEL

87500 2.804.850,0000

ENCERRAMENTO

Antes de proceder ao Encerramento, o Pregoeiro Senhor(a) BERGSON ARAÚJO LEITE ofereceu aos Licitantes presentes a
possibilidade de apresentarem recursos caso estivessem em desacordo com quaisquer procedimentos realizados neste
certame, sendo que todos os Licitantes declinaram deste direito, ficando assim de pleno acordo quanto às PROPOSTAS
apresentadas, bem como a CLASSIFICAÇÃO deste Pregão Presencial.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de
Apoio e pelos representantes das licitantes presentes.

REPRESENTANTES DAS EMPRESAS

DIEGO DE FREITAS
AUTO POSTO PONTO 20 LTDA - EPP

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

ANTÓNIO ERALDCifiOMES DA SILVA
ÊQUIP&-CE APOIO

BERGSON ARALJO hEITE
PREGOEI

CRISTIANE HONORATO DOS SANTOS SOUZA
EQUIPE DE APOIO

PREGÃO PRESENCIAL: 003/2015-SRP - PROCESSO: 115-007/2015
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SISTEMA DE IEVANTAMEN

Você está em » Home » Semanal - Resumo T » Estado »

Síntese dos Preços Praticados - BRASIL

Jfesumo l - Etanol R$/l

Período de 01/02/2015 a 07/02/2015 DADOS ESTADO
n de postos

estado preçopesquisados r . ,.médio
Acre
Alagoas
Amapá
Amazonas
Bahia
Ceara
Distrito
Federal
F.spirito Santo
Goiás
Maranhão
^lato Grosso

^P.So Grosso
~ C.,1do Sul

Minas Gerais
Para
Paraíba
Paraná
Pernambuco
Piaui
Rio de Janeiro
Rio Grande do

Rio Grande do
Sul
Rondonia
Roraima
Santa Catarina
São Paulo

Tocantins

22
88

1
70

397
190

80

136
255
68
142

129

945
69
106
565
285
55

709

92

443

67
14

314
2373

44
-7

2,999
2,543
2,900
2,634
2,547
2,583

2,547

2,739
2,308
2,745
2,110

2,380

2,332
2,827
2,300
2,203
2,402
2,616
2,626

2,621

2,622

2,723
2,882
2,597
2,071
2,523
2,509

L I Wl

desvio
padrão
0,163
0,105
0,000
0,183
0,145
0,063

0,010

0,171
0,096
0,159
0,112

0,114

0,139
0,154
0,102
0,103
0,140
0,084
0,193

0,072

0,141

0,134
0,097
0,119
0,130
0,140
0,165

.vi MU \_-ui !•>

preço
mínimo

2,860
VOO
2,900
2,490
2,060
2,450

2,490

2,230
1,980
2,350
1,870

1,999

1,989
2,350
2,128
1,855
2,090
2,499
2,159

2,450

2,270

^,499
2,790
2,199
1,630
2,169
2,190

U11I1VHÍ1

preço
máximo

3,400
2,790
2,900
3,610
2,950
2,800

2,559

3,210
2,590
2,920
2,490

2,899

2,819
3,329
2,700
2,590
2,959
3,069
3,199

2,860

3,050

3,150
3,110
2,999
2,599
2,890
2,900

margem
média
0,515
0,376
0,690
0,271
0,579
0,442

0,160

0,400
0,279
0,451
0,427

0,456

0,401
0,432
0,310
0,366
0,393
0,316
0,433

0,404

0,406

0,350
0,464
0,422
0,356
0,441
0,367

preço
médio
2,484
2,167
2,210
2,363
1,968
2,141

2,387

2,339
2,029
2,294
1,683

1,924

1,931
2,395
!,990
1,837
2,009
2,300
2,193

2,217

2,216

2,373
2,418
2,175
1,715
2,082
2,142

1 H-^U ÍJl

desvio
padrão
0,070
0,116
0,000
0,040
0,107
0,066

0,000

0,130
0,150
0,115
0,033

0,080

0,113
0,083
0,078
0,073
0,091
0,069
0,140

0,111

0,089

0,074
0,089
0,106
0,087
0,107
0,170

SUlUUIUUla
preço

mínimo
2,305
1,952
2,210
2,284
1,750
1,897

2,387

1,998
1,693
2,068
1,620

1,760

1,653
2,310
1,850
1,617
1,824
2,171
1,919

1,976

2,060

2,222
2.190
1,974
1,338/5

preço
máximo

2,533
2,351
2,210
2,505
2,321
2,353

2,388

2,550
2,064
2,381
1,746

2,175

2,293
2,577
2,208
2,235
2,254
2,317
2,558

2,397

2,458

2,401
2,490
2,450

' L<>X 1
1,920/A%303
1,850 ' ""2,256

O cálculo do preço médio foi ponderado de acordo com as vendas de combustíveis informadas pelas distribuidoras
à ANP no ano de 2013, por meio do i-SIMP (Sistema de Informações de Movimentação de Produtos).

Data de Emissão : 12/02/2015





Site melhor visualizado com o Microsoft Internet Explorer

Em caso de dúvidas na utilização do sistema, entre em contato com o

Centro de Relações com o Consumidor da ANP - Telefone 0800 - 970 0267

E autorizada a reprodução total ou parcial dos dados publicados nesta página, mediante menção^obrigatoria da fonte
(endereço eletrônico e data de acesso) de forma clara e visível.

ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Bioeombustíveis
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é CS A SLP

SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE m

Você está em » Home » Semanal - Resumo I » Estado »

Síntese dos Preços Praticados - BRASIL

iumo I-Diesel SI O RS/I

de 01/02/2015 a 07/02/2015 DADOS ESTADO

de Preço ao Consumidor
'

Preço Distribuidora

Acre
Alagoas
Amapá
Amazonas
BajiKi
Ceara
Disl

«V |J\JJIUJ

pesquisados

33
51
15
45
206
160

preço
médio
3,321
2,812
3,230
2,979
2,882
2,948

desvio
padrão
0,179
0,129
0,151
0,180
0,150
0,107

preço
mínimo

3,150
2,580
3,070
2,750
2,490
2,690

preço
máximo

3,750
2,999
3,590
3,540
3,429
3,149

margem
média
0,469
0,387
0,427
0,425
0,424
0,471

preço
médio
2,852
2,425
2,803
2,554
2,458
2,477

desvio
padrão
0,118
0,036
0,077
0,076
0,078
0,052

preço
mínimo
2,624
2,373
2,647
2,390
2,353
2,353

preço
máximo

3,116
2,523
2,833
2,684
2,780
2,684

2,941 0,008 2,930 2,950

Espirito Santo
Goiás
Maranhão
Mato Grosso

103
106
75
85

2,877
2,995
2,849
3,156

0,119
0,114
0,125
0,149

2,590
2,690
2,550
2,899

3,210
3,289
3,140
3,490

0,406 2,471 0,113 2,174

0,387 2,462 0,075 2,321
0,447 2,709 0,089 2,519

87

60
23
270
1229
45
38

3,145
3,135
2,881
2,811
2,907
2,889

0,083
0,060
0,121
0,123
0,118
0,139

2,950
2,990
2,569
2,449
2,660
2,650

3,360
3,240
3,528
3,150
3,099
3,190

0,536
0,605
0,427
0,417
0,412
0,505

2,609
2,530
2,454
2,394
2,495
2,384

0,027
0,034
0,081
0,076
0,058
0,035

2,576
2,500
2,324
2,120
2,404
2,356

2,728

2,570
2,844

3,142 0,091 2,869 3,259 0,517 2,625 0,061 2,500 2,795

Minas Gerais
Para
Paraíba
Paraná
Pernambuco
Piauí
Rio de Janeiro
Rio Grande do
Norte
Rio Grande cio

466
140
68

315
270
70

315

66

t A A

2,896
3,042
2,828
2,810
2,769
2,930
2,881

2,984

i nin

0,118
0,177
0,108
0,104
0,103
0,110
0,149

0,097

(\ IA

2,597
2,700
2,580
2,499
2,427
2,666
2,099

2,690

-t c{\(\0

3,500
3,000
3,049
3,000
3,140
3,299

3,099

T -icn

0,387
0,481
0,358
0,425
0,348
0,422
0,434

0,440

n çni

2,509
2,561
2,470
2,385
2,421
2,508
2,447

2,544

T Aia

0,073
0,058
0,059
0,082
0,076
0,052
0,079

0,053

n no7

2,370
2,496
2,360
2,270
2,297
2,378
2,306

2,405

•> 10

2,689
2,710
2,615
2,639
2,698
2,543
2,696

2,587

t QQ~7

Rondonia
Roraima
Santa .
São Paulo

Tocantins
O cálculo do preço médio foi ponderado de acordo com as vendas de combustíveis informadas pelas distribuidoras
à ANP no ano de 2013, por meio do i-SIMP (Sistema de Informações de Mo vi m e,n taça o de Produtos).

Data de Emissão : 12/02/2015
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Site melhor visualizado com o Microsoft Internet Explorer

Em caso de dúvidas na utilização do sistema, entre em contato com o

Centro de Relações com o Consumidor da ANP - Telefone 0800 - 970 0267 6?
E autorizada a reprodução total ou parcial dos dados publicados nesta página, mediante menção obrigatória da fonte
(endereço eletrônico e data de acesso) de forma clara e visível.

ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis





éCSA SLP
SISTEMA DE LEVAf

Você está em » Home » Semanal - Resumo l » Estado »

Síntese dos Preços Praticados - BRASIL

sumo I - Gasolina R$/l

estado

Acre
Alagoas
Amapá
Amazonas
Bahia
Ceara
íMnrn
rederal
Espirito Santo
Goiás
Maranhão
Mato Grosso
'Ifc ' '
cio Sul
Minas Gerais
Para
Paraíba
Paraná
Pernambuco
P iau i
Rio de Janeiro
Rio Grande do
Norte
Rio Grande do
Sul
Rondonia
Roraima
Santa Catarina
São Paulo
Sergipe
Tocantins

n" de postos
pesquisados

50
95
27
114
422
228

80

179
254
142
142

129

967
184
118
561
325
101
727

113

614

94
33

383
2366

54
58

preço
médio
3,624
3,272
3,191
3,472
3,470
3,251

3,452

3,293
3,399
3,379
3,273

3,460

3,262
3,358
3,089
3,243
3,228
3,204
3,411

3,273

3,300

3,511
3,357
3,322
3,100
3,209
3,409

1 H,\o

padrão
0,210
0,160
0,210
0,182
0,213
0,138

0,013

0,149
0,141
0,152
0,207

0,122

0,152
0,280
0,180
0,131
0,145
0,102
0,188

0,133

0,165

0,114
0,083
0,147
0,157
0,149
0,183

\l a\j *_-uii3i

preço
mínimo

3,380
2,920
2,960
3,100
2,850
3,012

3,430

2,890
2,350
2,965
2,970

3,000

2,799
2,820
2,820
2,799
2,870
2,820
2,999

2,950

2,897

3,169
3,210
2,889
2,660
2,899
2,990

O cálculo do preço médio foi ponderado de acordo com
à ANP no ano de 2013, por meio do i-SIMP (Sistema de

J11UUU1

preço
m á x i m o

4,080
3,519
3,600
4,110
3,920
3,800

3,490

3,660
3,790
3,560
3,780

3,624

3,650
4,080
3,390
3,510
3,699
3,410
4,519

3,820

3,690

3,830
3,514
3,688
3,643
3,499
3,690

as vendas

margem
média
0,658
0,616
0,470
0,682
0,849
0,535

0,425

0,528
0,405
0,702
0,567

0,733

0,548
0,573
0,443
0,549
0,608
0,647
0,604

0,531

0,617

0,526
0,678
0,557
0,542
0,578
0,613

preço
médio
2,966
2,656
2,721
2,790
2,621
2,716

3,027

2,765
2,994
2,677
2,706

2,727

2,714
2,785
2,646
2,694
2,620
2,557
2,807

2,742

2,683

2,985
2,679
2,765
2,558
2,631
2,796

ric^u L

desvio
padrão
0,105
0,072
0,029
0,137
0,092
0,071

0,002

0,111
0,102
0,114
0,059

0,105

0,095
0,091
0,097
0,098
0,120
0,040
0,117

0,115

0,136

0,162
0,049
0,130
0,111
0,058
0,143

de combustíveis informadas
Informações de Motf nnentação

'isiriDuiuoia
preço

mínimo
2,793
2,485
2,673
2,530
2,490
2,540

3,024

2,601
2,769
2,463
2,630

2,540

2,500
2,629
2,460
2,350
2,440
2,495
2,547

2,497

2,474

2,708
2,630
2,460
2,237
2,568
2,545

preço
máximo

3,182
2,852
2,766
3,100
2,962
2,942

3,029

2,950
3,099
2,923
2,910

2,935

3,009
3,037
2,921
2,979
2,841
2,629
3,190

2,952

3,001

3,100
2,846
2,94<r:
2,943X
2,828 p

2,946
pelas distribuidoras

de Produtos).

Data de Emissão : 12/02/2015





Site melhor visualizado com o Microsoft Internet Explorer

Em caso de dúvidas na utilização do sistema, entre em contato com o

Centro de Relações com o Consumidor da ANP - Telefone 0800 - 970 0267

E autorizada a reprodução total ou parcial dos dados publicados nesta página, mediante menção obrigatória da fonte
(endereço eletrõnico e data de acesso) de forma clara e visível.

ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
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AUTO POSTO PONTO 20 LTDA. - EPP ^
CNPJ(MF) 13.583.253/0001-87

PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2015

PROCESSO N° 115-007/2015

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

LOTE 01 -GASOLINA

LC

ITEM

1.1

DESCRIÇÃO

Gasolina Comum (conforme
especificações regulamentadas
pela Resolução ANP n° 57, de
20.10.2011)

UNID.

Litros

QUANT

380.000

PREÇO
UNITÁRIO

R$ 3,51

PREÇO TOTAL

R$1.333.800,00

TOTAL GERAL R$ 1.333.800,00 (hum milhão trezentos e trinta e três mil e oitocentos reais)
DTE 02 - ÁLCOOL HIDRATADO - ETANOL

ITEM

2.1

DESCRIÇÃO

Álcool Hidratado - Etanol
(conforme especificações
regulamentadas pela
RESOLUÇÃO ANP N° 7, DE
09.02.2011).

UNID.

Litros

QUANT

45.000

PREÇO
UNITÁRIO

R$ 2,79

PREÇO
TOTAL

R$125.550,00

TOTAL GERAL R$ 125.550,00 (cento e vinte e cinco mil quinhentos e cinquenta reais)
LOTE 03 - ÓLEO DIESEL S10

ITEM

3.1

DESCRIÇÃO

Óleo Diesel S10 (conforme
especificações regulamentadas
pela RESOLUÇÃO ANP N° 65, DE
09.12.2011)

UNID.

Litros

QUANT

450.000

PREÇO
UNITÁRIO

R$ 2,99

PREÇO TOTAL

R$1.345.500,00

TOTAL GERAL R$ 1.345.500,00 (hum milhão trezentos e quarenta e cinco mil e quinhentos
reais)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Declaro que estão incluídos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com impostos,
taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto.

Boca da Mata - 12 de Fevereiro de 2015.
AUTO r x - r ~ -̂A .. ^ /, > -zr

l^sÇj.tJ *<J- £-lX4r^*7

tílEGO DE FREITAS
SÓCIO-ADMINISTRADOR

i

v.d ; CPF: 073.594.244-70

Rodovia Al 215, s/n - Povoado Perí-Perí, Zona Rural, Boca da Mata/Al. CEP 57.680-971





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

• BOCA^MATA

PROCESSO N°: 115-007/2015
PROCEDIMENTO LICITATÓRÍO: Pregão Presencial n° 003/2015-SRP
OBJETO: Licitação para registro de preços de combustíveis automotivo

TERMO DE ADJUD/CACAO

Por esfe Termo, tendo em vista o que consta do procedimento
licitatórío em epígrafe e considerando as disposições da Lei n° W.520/2002 (art. 4°,
inciso XX), ADJUDICA-SE o objeto da licitação aos licitantes vencedores, na
seguinte conformidade:

LOTE 01 - GASOLINA
COMUM, LOTE 02 - ÁLCOOL
HIDRATADO (ETANOL)e LOTE
03-ÓLEO DIESEL S10

AUTO POSTO PONTO 20 LTDA
(CNPJ 13.583.253/0001-87)

R$ 2.804.850,00 (dois
milhões, oitocentos e
quatro mil, oitocentos

e cinquenta reais)

CPL, em 12 de fevereiro de 2015.

Bergson
Prego

Leite

R U A L A D I S L A U C O I M B R A , N° 1 0 2 , C E N T R O . B O C A D A M A T A - A L A G O A S
E - M A I L : c p l b o c a d a m a t a . a l @ h o t m a i l . c o m





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

BOCA

PROCESSO N°: 115-007/2015
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Pregão Presencial n° 003/2015-SRP
OBJETO: Licitação para registro de preços de combustíveis automotivo

RELATÓRIO FINAL DE LICITAÇÃO

Atendendo solicitação constante na inicial, por meio de ofício expedido peia
Secretaria Municipal de Administração, após autorização do Exmo. Sr. Prefeito através de
Despacho constante nos aufos, abriu-se o procedimento lic/fafórío Pregão Presencial n°
003/2015-SRP, objetivando o registro de preços para aquisição de combustíveis automotivos,
na forma do Termo de Referência e da Estimativa de Preços apresentados pelo interessado
solicitante, acostados à inicial.

A Minuta do Edital da licitação foi submetida à apreciação da Procuradoria
Jurídica e devidamente aprovada, através de Parecer presente nos autos; o Aviso da
Licitação foi publicado nos Diários Oficiais da União e do Estado de Alagoas e no Jornal
Tribuna Independente, bem como afixado no Quadro de Avisos desta Prefeitura, conforme
comprovantes anexos aos autos; e o Edital de convocação foi disponibilizado 'aos
interessados através do e-ma/7 cp/bocadamato.a/@hofmaií.com.

Decorrido o prazo para impugnações ao Edital, não se registrou a enfrada de
nenhum instrumento da espécie nesta Comissão, inexísfindo assim qualquer pendência que
obstasse o regular prosseguimento do certame.

A sessão pública para recebimento, abertura e julgamento das Propostas de
Preços e Documentos de Habilitação inicia/mente marcada para /0/02/20Í5, foi adiada e
ocorreu em 12/02/201, totalizando 01 chamada havendo a participação da ítcitante
relacionada na ata circunstanciada lavrada na oportunidade, constante dos autos.

As propostas ofertadas e a documentação aberta, apresentadas peias empresas
participantes, encontram-se presentes nos aufos.

Após os procedimentos relatado na Ata da sessão, decíarou-se vencedora do
certame a empresa abaixo na seguinte conformidade:

LOTE 01 - GASOLINA COMUM,
LOTE 02 - ÁLCOOL HIDRATADO
(ETANOLje LOTE 03 - ÓLEO
DIESEL S W

AUTO POSTO PONTO 20 LTDA
(CNPJ i 3.583.253/0001 -87)

R$ 2.804.850,00
(dois milhões,

oitocentos e quatro
mil, oitocentos e

• ' •

E. não havendo interposição de recurso por parte dos l/c/fantes, adjudicou-se o
objefo da licitação, conforme Termo de Adjudicação lavrado pelo Pregoeiro constante
autos,

R U A L A D I S L A U C O I M B R A , N° 1 0 2 . C E N T R O , B O C A D A M A T A - A L A G O A S
E - M A I L : c p l b o c a d a m a t a . a l @ h o t m a i l . c o m





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MAf A

de Âieifacaet BOCA > MATA

ísfo posto, encaminhamos os aufos à Procuradoria Gerai para análise e emissão de
parecer quanfo a fase exferno.

Após, remefam os aufos ao Gabinefe do Prefeito para fins de homologação, nos
fermos do artigo 4°, inciso XXII, da Lei n° 10.520/2002.

CPL, em 12 de fevereiro de 2015.

Bergson ftacatlferLeite
Pregoe/to

R U A L A D I S L A U C O I M B R A , N° 1 0 2 , C E N T R O , B O C A D A M A T A - A L A G O A S
E - M A I L : c p l b o c a d a m a t a . a l @ h o t m a i l . c o m





ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA

faat d» 'WtwUúfá BOCA K ATA

Processo Administrativo n" 115007/2015.
Modalidade: Pregão Presencial Paru Registro t/e Preç os SRP n" 003/1015.

Ohjeto: Eventual Aquisição tk' combustíveis automotivos para Hegi-slr? .'e Preço

Parte interessada: Secretaria Municipal de Administração.

PARECER PCM GAB N" 0169/2015.

EMKNTA: FASI: E.vrKtvv. 'IJOCHSSO L M I A U ^ K
MOOAI.IDADI: PRIXJÃO PARA F :CÍISTRO DI, Pui^u-.
EVF.NTIIAI AQI ISK, \ D COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS
DlCRI TO MUNICIPAL N" 786/2M 1. LFI COMI LIA'! N l'A!i

123/2006 E SUBSIDIARIAN [• vTK LFI R.c6í. 1M

CONTINUIDADE. CONTRA TAÇÂÍ).
l EVIÍNTIIAI. A(.'UISI(,^() DL COMBUSTÍV
AUTOMOTIVOS.
II-MATI-RIAL DISPONÍVI l NO Ml KCADO.

Cuida-se de processo licilatório sob a modulid; d: Pregão, na forn i

Presencial, do tipo menor preço, que tem por objeto o registro de ptecos parir i-\ i
aquisição de combustivcis automotivos, visando atender as necessidades do Município de

Boca da Mata. Alagoas.

O presente procedimento administrativo fora d:flagr; d a partir do Olício n '

024/2015-SMA. de l? de janeiro de 2015, da lavra do Sei rr.ário Municipal ;íc

Administração.

O pedido exordial veio instruído com o U-rmo -lê referencia, em que

constam as descrições dos produtos, quantidade exigida, unicade d - medida, justificativa.
classificação dos bens comuns, forma de fornecimento, avaliação d ) custo, recebimento <:

critério de aceitação do objeto. obrigações das partes, controle da e>e< jção e das inf'raç "v-
sançòcs e das sanções administrativas.

Ademais, com o pedido inicial também veio o levantamento de preços dis

combustíveis- gasolina, ctanol e diesel SIO- praticados 10 Brasil, rcali/ailo no site cia Agênci;»

Nacional do Petróleo. Gás Natural e Biocombustfveis - APN (http://\\mv.anp.uov.hr/preco/).

apresentando o cálculo/preço mcdio em cada Ksladu do Brasil.

A tramitação do pedido, ora em analise, foi vaíid;jii:nte autori/ada pelo
Excelentíssimo senhor Prefeito.

A Comissão Permanente de Licitações acostou .10 caderno processi::tl

administrativo as Portarias de nomeação, ocasião em que lançou c termo de aberUra Ji.1

Rua Ladislau Coimbra, ns 20, Ceniro,
Boca da Mata, Alagoas - CEP. 57680-000

P mbmata.pgm@gmail.cpm
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procedimento licitatório, acompanhado da minuta do edital de pregão pivsencial para n;g SÍK
de preços, do termo de referência, da ata de registro de preços e .Jo contrito de aquisição.

Na fase interna, instada a se manifestar, esta Procuradoria Ge-ai <1<:

Município emitiu o Parecer P(iM CAB n" 0093/2015 se poskionandc pelo prosseguimento

do leito, posto que sobredita fase obedeceu aos trâmites legais aplicávtis à espécie.

A secretaria solicitante no pedido inaugural inforn a "... que os recurso*

pari! a eventual contratação do sen-iço possuem dotação orçamentaria própria e serão

certificados por ocasião de cada contratação, nos termos do $2" do art. 6° ao Decreto

Municipal n" 786/2013".

IJn estrita observância ao disposto na Lei FeJeral n° lí.666/93, que disp.V

sobre as Licitações e Contratos Administrativos, o aviso de licitação bi publicado no Diáii-

Oficial deste Bsíado de Alagoas, no Diário Oficial da União e nu Jorntl l ribuna Independem.;

e no Quadro de Avisos da Prefeitura de Boca da Mata, todos co-n edita») do dia 28 de janeiro

de 2015.

Contudo, em decorrência do adiamento da sessã > Hiblica do pieserfi:

Pregão para 12 de fevereiro de 2015 às I4:30hs. fora pubiie.ido o referido adiame ito no

Diário Oficial deste Eistado de Alagoas, no Diário Oficial d;. União ; no Jornal Tribunx

Independente e no Quadro de Avisos da Prefeitura de Boca da Mata, t xios com edição do di..

l O de fevereiro de 201 5.

Não houve interposição de impugnação ao edital de ptegão presencial paru

registro de preços n11 003/2015 - SRP.

Na data designada para a abertura tia sessãt públ c;, ou seja, dia K! :

fevereiro de 2015, às 14 horas e 30 minutos, compareceu 01 (uma) '-jr presa interessada na

disputa, a qual foi inicialmente habilitada por atender os requ sitos ;s .ibelecidos no ecit.il.
sendo a mesma:

l ALTO Pt ISTO POSTO 2» l TDA. i i s - • ira no CNP /.\ soU n

I.V.SH3.25.V'HHl|-H~, rt-prust-nrani p t . i DIKiO Dl l KHITAS.

O Pregoeiro e equipe de apoio deram início à íberturi Jo envelopo co ik-nJ;
a proposta, a qual foi julgada classificada.

A l mpresa AUTO POSTO PONTO 20 LTDA EPP. inscrita m>

CNPJ/MF sob n" 13.583.253/0001-87. apresentou toda a documentarão exigida no edital,

sendo, portanto, considerada habilitada e declarada vencedoia. preferindo o Pregoeiro i
adjudicação.

Rua Ladislau Coimbra, n° 20, Cerrro,

Boca da Mata, Alagoas - CEP. 5768D-000

p m b m a t a. p g m j®gm a i.l_-.ço_rn
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^ ^ ^ ^ ^ ^A Comissão Permanente de Licitação, por sua vi/., lançou nos a. ihv, o

relatório final de licitação.

L JM
Não há no presente leito recurso a ser apreciado. V c*- £**/

\ /E, no essencial, o relatório.

II- DA F U N D A M E N T A Ç Ã O JURÍDICA.

De início, cumpre salientar que a análise desta Procuradoria Ju r íd i c i
resume-se ao exame da legalidade dos atos, devendo a conveniência ; i oportunicade s e r e i i j
analisadas pelo Administrador Público.

CABE SALIENTAR QUE o REFERIDO OPINATIVO ESTA SENDO APRECIADO
PELO PROCURADOR GERAL EM SUBSTITUIÇÃO DESTI: JURÍDICO, NOMEADO POR MMO I»A
PORTARIA INTERNA PGM N" 001/2015, A QUAL SEGUE EM ANE\O.

Superada as prefaciais dantes indicadas, passo a anal: si- do procedimento.

Os autos retornaram correlamenle, a esta Procuradoria, respeitando c
comando legal inserto no art. 38, caput. da Lei 8.666/93.

Ait. 38. () procedimento da licitação será ii i ciado com u alie-or. d

processo administrativo, devidamente ;i miado, protocolado t numerai t

contendo a autorização cespeoiva, a indicação >in nta de seu objem t1 ( ! •
recurso próprio para a despesa, c ao cjual sefão junt id -s oportunamente:

Parágrafo único. As minutas de editais dt . licitação, bem como as
dos contratos, acordos, convénios nu ajuste i__ . evem ser previ ;yr ÉUXO

examinadas e aprovadas por assess >ria ju- i t ca da Admiiii*.tnu.:ãn.

(negrito e jírifo nosso)

A modalidade escolhida no processo de licitarão eri ca, ou seja. Sistema
de Registro de Preços - SRP é um procedimento fimdíimentad< no ai t. 5, da Lei Federal ".
8.666. de 21 de j unho de 1993. tra/cndo importante forma de ccnlraiaoã-j pelo Poder PJbl iu , .
na medida em que constitui um procedimento licitalório especial pti.-a eventual e tutun;
contratação peia Administração.

Assim, por ser efetivado a partir de uma concorièn:Ía ou pregac, com
sclcção da melhor proposta, possibilita a participação de todos os rai i iculares , garanti i d f >
destarte, o duplo escopo almejado pelo Legislador: VAN IA.IOSID \DI-, i s > N O M I A .

Sobre o precitado Sistema de Registro de Preços, importante frisar a>
pr inc ipa is normas da Lei de Licitações e Contratos da Administração Público - 8.666/93 - e

Rua Ladislau Coimbra, n" 20, Ou m,
Boca da Mata, Alagoas - CEP. 5768(1-000

pmbmata.pgm@gmail com
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do Decreto Municipal n" 786. de 3 l de janeiro de 3013. q LU: Regul; menta o Sislemn ,

Registro de Preços em nosso Município, respectivamente:

Art. 15. As compras, sempre que ;)ossíve , c l ;verao:

I - atender ao princípio da padn nvacão, que imponr-n

compatibilidade de especificações téciiicis e de d^senipenli'..

observadas, quando for o caso, as condições de :;ianutenção. assistènci t

técnica e garantia oferecidas;

II - ser processadas a_tr.i\s _ d e si* tenia_d ; itgistrojle preços;

(...)

§ l" O registro de pregos será precedi Io de ampla pesq-.iisa d-.

mercado.

§3" O sistema de registro de preços E t r á regulamentado^'.)!

d_e_ç_reto, atendidas as peculiaridades r» gionai- , bservadas ;s seguinu ;

condições:

I - seleção feita mediante concorrência;

II - estipulação prévia do sistema de tontrole e atualizaçflo do-

preços registrados;

III - validade do registro não MI p ^n.o_r_a_ m i ano.

§ 4" A existência de preços registrados i Tu ob_r_Í^a_a Admm,str;iciio

a firmar as contratações que deles poderão ad jj, ficando-lhe facuhitla i

utili/ação de outros meios, respeitada j legislarão relativa às lie ta<;õr.*i.

sendo assegurado ao beneficiário do rej istro p elt rência cm i^iiiildat^ C".

condições. ( i u - ^ r i r < i ^ c t > n t r K tn^sos)

Art. l- As contratações de servidos e a iq.isicão de b.:ns, .mi idi

efetuadas pelo Sistema de Registro de Pre< oe - SRP, no àiii!->ito (i '

administração pública mimicipa) direta autárquica e fundacional, tu n

especiais, empresas públicas, sociedai es de ;c nomia misia e der.Mi-

entidadcs controladas, direta ou indirctament ' ido MnnÍcí])io de ;3n<M

da Mata, obedecerão ao disposto neste 'Jecretc .

Art. 2- Para os efeitoí deste D* creto, ia: adoladas as s

definições:

I - Sistema de Registio de Prei-os - c m j into de procedimrnlo-

para registro formal de preços relativos à prestação de ser. iças e

aquisição de bens, para contratações finuras;

II • ata de registro de pr-;ços - locumento viticuh tiv ,

obrigacional, com característija de compromis-io >ara futura <-oiiti.Uni;ím,

em que se registram os preços, fornecedor» s, órgãos par icip^nies o

condições a serem praticad is, confo -me as t isposições contitlas no

instrumento convocatório e piopostas a >resent id >s;

III - órgão gerenciado- — Secn-t iria Mi n ripai de AdrninÍMraca .

que é o órgão da admitiist -ação púMica mu cipal respcnsa\el pé l '

condução do conjunto de procediim iitos r a r i registro de preços

gcrenciameiito da ata de registro de pre;os dei t rcorrente;

IV - órgão participanlc - órgà > ou eut Jade da administr;'i,íi',

pública municipal que participa dos procedir ic /tos iniciais do !-is t i n i

de Registro de Preços e integra a ata de registro iV preços; e

Rua Ladislau Coimbra, n9 20, Cemro,
Boca da Mata, Alagoas-CEP. 576811-000

p m b m ata. pg rr\(£*£rn_s\\ Lc01m
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V - órgão não participante - óryão ou 'iv-dade da a
pública que, não tendo participado dos procedimentos inic:ais i';s
licitação, atendidos os requisitos desta i orma, a> adesão à at;i de -egisn-,

de preços.
Art. 3" O Sistema de fíegistro de Preç-is ]>oderá ser udon.dt r . ; i -

seguintes hipóteses:
I - quando, pelas c;Tactenitu as do bom ou serviço, houver

necessidade de contratações frequentes
II - quando for conveniente a aquisiçãt cV bens com previsão u:

entregas parceladas cm contratação de ícrviçot n minerados por unidade
de medida ou em regime de ti.refa;

III - quando for conveniente a aquisição c i i : bens ou a contratação
de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, au .;
programas de governo; ou

IV - quando, pela natureza do objett , ~ão for possível dt-fi;i i i
previamente o quantitativo a ;-er deman lado pt Ia Administrarão.

Art. 6- A licitação para registro de pi t -cos será realizad i n >
modalidade de concorrência, do tipo menor p;cço, nos teimo» d J !..<:;
n" 8.666. de 1993. ou na modalidade de pregão, nos termos da Lei i )
10.520j_de 2002, e será prt-i-t-dída de ain ilu pés [ i i : ia de mcrt/.ulo m • • • r
e grifos nossos)

Dentre suas características mais impoitantos, destaca- -c a qualidade dt ser
futura e eventual a contratação pelo (iestor. não sendo a Administração, ^e imediaUi. obrigada
a contratar. Por outro lado. o SRP garante ao licitantc vencedor, pelo p-a /oda Ata cê Rcg Mu
de Preços, a garantia de contratação da proposta mais vantajosa, caso se configure a demanda

A leitura atenciosa das normas, acirmi reprodiizidas, k "a à conclusão q.ie •
Sistema de Registro de Preço é est imulado pelo Legislador ao a f i r m a r - j i r as compras d-v;r.if.
ser processadas por este sistema.

Por sua vez. o Decreto Munic ipa l n" 786, de 31 d ^ janeiro de 201. í, que
Regulamenta o Sistema de Registro de Preços neste município de Boca da Mata. Alagou^
previsto no art. 15. da Lei n° 8.666/1993, elenca as hipóteses em que o SRP preferencia mer.u
será adotado.

No presente caso concreto, cabe ao P -efeito V u n i c i r a ! . autoridade superior.
ao receber o leito da Comissão Permanente de Licitação: / - - (htenniiw o retorno tio> eu,iti\ con\\-uo ikj irregularídades, caso c Mas sejam supríveis; II - im a-iífar o pnh •et/iwitíu,

no lodo ou em parle, se estiver inquinado de vícios insanáveis III - revogar o ccrltune pó"
rtiiào í/e ordem administrativa; ou II' homologar o ato de .-esullt do final do Pregoeiro,
considerando implicitamente a legalidade do procedimento odministn f i •-->.

Rua Ladislau Coimbra, n- 20, Centro,
Boca da Mata, Alagoas - CEP. 57680-000
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Em regra, cabe a Procuradoria Geral Munichal, óígi > de assessorem.*ntc
direlo do Poder Executivo, a análise jurídica, de modo a se vislu ibrar se os pra/ox
publicações, propostas e documentos estão dentro das exigências da Lei de Licitações c
Contratos Administrat ivos e alterações posteriores, visando, sobretudo, resguardar
Administração Pública, bem assim aos participantes, o estrito oumpr rronto dos deveres e o
resguardo dos direitos.

NO CASO EM ESTUDO, PELO QUE SL TEM DOS AUTOS, VERIFICA-SE <yUI

FORAM OBEDECIDAS TODAS AS FORMALIDADES LEGAIS PERTINENTE?. NOTADAMEN PE NO

QUE Dl/ RESPEITO ÀS PUBLICAÇÕES DOS AVISOS DE LICITAÇÃO NA IMPRENSA O F I C I A I , E FM

J O R N A L DE G R A N D E CIRCULAÇÃO, OS PRAZOS M í W MÓS ENTRE A PI BI ICAÇÃO E A SESSÃO

PÚBLICA E OBEDIÊNCIA AS REGRAS POSTAS NO EDITAL.

OBSERVA-SE, TAMBÉM, QUE A EMPRESA VENCEDORA ATENDEU ,\
EXIGÊNCIAS LEGAIS E EDI1 ALICIAS, MORMENTE NO QUE D!Z RESPHTO À APRESENTAÇÃO

DOS DOCUMENTOS REFERENTES À HABILITAÇÃO J U R Í D I C A , R E G U L A R I D A D E FISCAL l

TRABALHISTA, QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.

III - IM CONCLUSÃO.

Ante todo o exposto, esta Procuradoria Girai do Município, por SL;:.
signatária representante. OPINA PELO PROSSEGUIMENTO Do PRESENTF FEITO, pois todas ̂
formalidades legais foram obedecidas, devendo o presente pro;edim<:n.,> licitalório seguir j i
consideração do senhor Prefeito, para a sua regular HOMOLOGARÃO, paia ao depois coivocar
a Empresa AUTO POSTO PONTO 20 LTDA, inscrita no CNPJ/MI sob n 1

13.5X3.253/0001-87, vencedora para eventual aquisição de combwtí tcis automotivos, ni>
valor total de RS 2.804.850,00 {dois milhões, oitocentos e quatro mil. oitocentos e cinquwia
reais), para a celebração da Ata de Registro de Preços ri° 003/2015.

POR DERRADEIRO, RECOMENDA-SE QUI. SEJAM OBSERVADAS AS
EXIGÊNCIAS RELATIVAS ÀS DEVIDAS PUBLICAÇÕES NA IMPRESSA OFICIAL E/Ol
JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.

Eis o parecer, salvo melhor juízo.

Remeta-se o presente feito à consideração e decisão do senhor Prefeito,
evoluindo, em seguida, a Secretaria competente para as demais e leiais providências.

Ciência aos interessados.

Boca da Mata/Al,. 13 de fevereiro do 20!5.

Rua Ladislau Coimbra, n" 20, Centro.
Boca da Mata, Alagoas - CEP. 5768D-000

pmbmata.pgm@gmail.com
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Rua Ladislau Coimbra, n° 20, Centro,
Boca da Mata, Alagoas - CEP. 57680-000
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faial do *)H#*u*fÁfifo BOC

PORTARIA INTERNA PCM N° C01/2M5

Dispõi soimi v s iu . i i iVKÃo T í W O K v : - ! . DA
PKOí I K \DOKA Í.IKU. 1)1 í Ml \K ÍI'K) Dl Fli K V I)A

M\TA, \ PKKÍ< DO m hl A 22 DK H;\I:KHK:> i>i:
2015.

A Procuradora Geral do Município, portaria n" 25I-Í/2014, no uso dt- suas
atribuições conferidas pelo art. 13 da Lei Delegada n" 638/2013, '"a/ saber que:

Ari. l" - l:ica SUBSTABELECIDO/NOMEADO rit-irinamenie na fu.içr." de
Procurador Geral, cm .substituição, como se geral fosse, no período lê 10 ;i '.\l de fevereiro lê 20 5. o
advogado ANTÓNIO MAKX ALMEIDA LEITE, advogado regularmcnl, inscrito na OAli 'J, n"
l 1.653. também servidor deste ente municipal, ocupante nc cargo ei.i com s; ao de Assessor Jurí-.iioo
CCS. Portíiriu de Nomeação n" 320/2014.

Parágrafo Único: A substituição em questão não implica em qualquer olni^;içào
financeira para o município, mantendo-se a remuneração percebid? no Ci-r^io originalmente ocupado
pelo scr\r indicado no c<i/wf do artigo Io.

Art. 2" - A substituição aqui autorizada é de caráter excepcional e Umpv>r.írio.
podendo o substabelecido, dantes indicado, aluar administralíui c jud cit.lmente IK> iivcr.-s-x.- da
Administração Pública. IK> que for urgente c que necessite de intervenção 'Ia Procuradoria Gera' do
Município.

Art. 3" - l iça obrigatória a menção da presente portaria interna, em tod,)s os ,itos
praticados pelo substabelecido, sob pena de nulidade.

A ri. 4" - l iça a Procuradora limiar obrigada a cluncelar ou tornar sem efeito, se for
o caso. todos os atos praticados pelo substituto quando de sfu retorno as at v.dades. sempre no melhor
interesse para a Administração Pública, \isando sua Supremacia.

22.02.20lx

município.

Ari. 5° - l ^ s t a portaria entra em vigor no dia 1002.20 5. com vahVade ate o dia

Ar t . (V1 - A presente portaria leni a concordância c\pr;s-,a do gestcr muxiiii.- do

Dc-sc ciência, publique-se, registrc-sc e cumpram e ao tempo.

da Procuradora Coral do Municí lio, 0:> de fevereiro de 20', 5.

Lt:ii^rA>íí:ívlARiNí\ SILVA
PnscwJidoni (jenll dn Mu\icípio

OAR.-AI 111.1)67

RI \S \I.VOPI\TO DAM ASO. \T224-PK.A< \ l ' \ i )K I CÍCERO
IKK \ l» \\ \í,í)\ ( l.l*. 576WMHHI

< MM 12.264.396/0001-63

P;i'j;na k ti;1 l
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da BOCA MATA

PROCESSO N° 115-007/2015

Procedimento Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2015-SRP

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Face ao constante nos autos do procedimento licitatório Pregão Presencial n°
003/2015-SRP, do Tipo Menor Preço, referente ao Processo n° 115-007/2015,
HOMOLOGO, com fundamento no Artigo 4°, Inciso XXII, da Lei Federal n° 10 520/2002,
a presente licitação para que a Adjudicação nela contida produza seus efeitos jurídicos e
legais.

Retorne à Comissão Permanente de Licitações, para a adoção das medidas
necessárias à efetivacão do registro de prec05>-£uja ata deverá ter vigência de 12 (doze)
meses.

Boca da Mata/AL, 19

Cópia publicada no Quadro de Avisos desta

Prefeitura em /ff i O? l ^&/ \

RUA ROSALVO PINTO DÂMASO N? 224, PRAÇA PADRE CÍCERO BOCA DA MATA - AL
CEP : 57680-000 TELEFONE : 3279-1309 / 3279-1487 E-MAIL : bocadamata@ig.com.br
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eie Âéettecõet BOCA M ATA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° PP003/2015

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2015

PROCESSO N° 115-007/2015

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos 19 dias do mês de fevereiro do ano de 2015, o MUNICÍPIO DE BOCA DA
MATA/AL com sede administrativa na Rua Rosalvo Pinto Dãmaso, 224, Centro, Boca da Mata,
Alagoas, inscrito no CNPJ sob o n° 12.264.396/0001-63, neste ato representado por seu Prefeito, Sr.
Gustavo Dantas Feijó, brasileiro, portador da cédula de identidade n° 767035 SSP/AL, inscrito no
CPF sob o n° 524.759.994-20, no uso de suas atribuições legais;

Nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto Municipal n° 786/2013, da Lei n°
8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666,
de 1993, e as demais normas legais correlatas;

Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para
Registro de Preços n° 003/2015, conforme resultado homologado em 19/02/2015;

Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a contratação dos itens constantes na proposta
vencedora transcrita em Anexo desta Aia, conforme especificações do Termo de Referência, que
passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa
AUTO POSTO PONTO 20 LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 13.583.253/0001/87, com sede na
Rodovia Al 215, s/n°. Zona Rural, Povoado de Perí-Perí, CEP 57.680-971, no Município de Boca da
Mata/AL, neste ato representada pelo Sr. Diego de Freitas, portador da Cédula de Identidade n°
31279155 SCJDS/ALe CPF n° 073.594.244-70, cuja proposta foi classificada em l ° lugar no certame.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto desta Ata é o registro de preços para aquisição de combustíveis automotivos
(LOTES 01 - GASOLINA COMUM, 02 - ÁLCOOL HIDRATADO (ETANOL) e 3 - ÓLEO DIESEL S10),
visando atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Boca da Mata, conforme
descrição, quantidades e preços descritos em Anexo(s).

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firViar a\contrataçÕes que
deles poderão advir, facuttando-se a realização de licitação específica parfs a contratação
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferêncio^de fornecimento em
igualdade de condições.
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2. CLÁUSULA SEGUNDA-DO VALOR

2.1. O valor global desta Ata é de R$ 2.804.850,00 (dois milhões, oitocentos e quatro mil,
oitocentos e cinquenta reais), distribuídos da seguinte forma:

N° LOTE

01

02

03

DESCRIÇÃO DO LOTE

GASOLINA COMUM

ÁLCOOL HIDRATADO (ETANOL)

ÓLEO DIESEL S10

VALOR TOTAL

R$1.333.800,00

R$ 125.550,00

R$ 1.345.500,00

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

3.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração.

3.2. São participantes os seguintes órgãos:

3.2.1. Gabinete do Prefeito;

3.2.2. Órgãos de Assessoramento;

3.2.3. Secretaria Municipal de Articulação Política;

3.2.4. Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças:

3.2.5. Secretaria Municipal de Assistência Social;

3.2.6. Fundo Municipal de Assistência Social;

3.2.7. Secretaria Municipal de Infraestrutura;

3.2.8. Secretaria Municipal de Saúde;

3.2.9. Fundo Municipal de Saúde;

3.2.10. Secretaria Municipal de Educação;

3.2.11. Fundo Municipal de Educação;
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3.2.12. Secretario Municipal de Cultura;

3.2.13. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Promoções e Juventude;

3.2.14. Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo;

3.2.15. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;

3.2.16. Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito;

3.3. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, np que couber,
as condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal n° 786/2013, e na Lei n° 8.666, de
1993.

3.3.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento,
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este não prejudique as
obrigações anteriormente assumidas.

3.3.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão
exceder, ppr órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na
Ata de Registro de Preços.

3.3.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá
exceder, na totalidade, ao qulntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do
número de órgãos não participantes que aderirem.

3.3.4. Em caso de eventual inadimplemenío contratual, caberá ao órgão aderente a
responsabilidade pela imposição de penalidade ao fornecedor faltoso, comunicando o fato
ao órgão gerenciador.

4. CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, o contar da data de sua
assinatura.

4.1.1. É admitida a prorrogação excepcional da vigência da Ata nos terVios do\o
Municipal n° 786/2013, desde que o prazo total de vigência, computada a prorrogação, não
ultrapasse 01 (um) ano.
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5. CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas
no artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

5.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados,
cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos
fornecedores.

5.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

5.3.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado;

5.3.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e

5.3.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

5.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o
órgão gerenciador poderá:

5.4.1. 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

5.4.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

5.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação
mais vantajosa.

5.6. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata
de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DQ REGISTRO

6.1. O fornecedor terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo
específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:

6.1.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
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6.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o
contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.1.3. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;

6.1.4. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

6.1.5. Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de
Preços.

6.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de
fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de
caso fortuito ou de força maior.

6.3. Ern qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do
registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES

7.1. A contratação com fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será
formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de
despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no artigo 62
da Lei n° 8.666, de 1993, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Municipal n°
786/2013.

7.1.1. As condições de fornecimento constam do Termo de Referência anexo ao Edital e da
Ata de Registro de Preços, e poderão ser detalhadas, em cada contratação específica, no
respectivo pedido de contratação.

7.2.0 órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada
contratação, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou
instrumento equivalente, ou assinar o Contrato, se for o caso, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.

7.2.1. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do
fornecedor e aceita pela Administração.

7.3. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco eor cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

7.3.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes p^derãí^exceder
o limite de 25% (vinte e cinco por cento).
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7.4. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.

7.4.1. É vedada a subcontratação parcial, exceto nas condições autorizadas no Termo de
Referência ou na minuta de contrato.

7.5. A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, ern
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

7.6. Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da
Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências
verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando
ciência à Administração.

8. CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

8.1. Cada contrato firmado com a fornecedora terá vigência de acordo com as disposições
definidas na minuto de contrato ou instrumento equivalente, ou, na omissão deste, pelo prazo
de até 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura ou retirada do instrumento, nos termos
do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

8.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes
à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição
em restos a pagar.

9. CLÁUSULA NONA - DO PREÇO

9.1. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.

10. CLÁUSULA DEZ - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. A Contratada obriga-se a:

10.1.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta,
acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da
marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

10.1.1.1. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o c^o,"cto manual do
usuário, com uma versão ern português, e da relação da rede de a\stènoiçi técnica
autorizada;
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10.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os
artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

10.1.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da
Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no
prazo máximo fixado no Termo de Referência, o produto com avarias ou defeitos;

10.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto
da presente licitação;

10.1.4. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro] horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;

10.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

10.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada,
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

10.1.7. Não permitira utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10l u.1.8. Responsobilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

10.2. A Contratante obriga-se a:

10.2.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

10.2.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento definitivos;

10.2.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
servidor especialmente designado;

10.2.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.
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11. CLÁUSULA ONZE - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO QBJETO

11.1. Os bens serão recebidos:

a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com
as especificações constantes do Edital e da proposta.

b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações
constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará no prazo
máximo fixado no Termo de Referência.

11.1.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo.

11.2. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com
as especificações técnicas exigidas.

12. CLÁUSULA DOZE - DO PAGAMENTO

12.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada.

12.2. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

12.2.1. O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.

12.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ónus para a Contratante.

12.4. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta aos sítios oficiais, para verificar a
manutenção das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso,
autenticado e Juntado ao processo de pagamento.

12.5. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, meofanfe
em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada
outro meio previsto na legislação vigente.
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12.6. Será considerada data do pagamenfo o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.

12.7. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

12.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórias proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano,
aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

l = índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data
do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

13. CLÁUSULA TREZE - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

13.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao
qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo
dará ciência à Administração.

13.1.1.0 representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução do contrato.

13.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabitidade da Administração ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 aã Lei n° 8.666, de 195

13.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências re!acior\adas cVn a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização daXfaltas Y>u
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defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.

14. CLÁUSULA CATORZE - DAS INFRACÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. Comete ínfração administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, a
licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação:

14.1.1. Não assinar a Ata de Registro de Preços, não retirar a nota de empenho, ou não
assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta ou da Ata
de Registro de Preços;

14.1.2. Apresentar documentação falsa;

14.1.3. Deixar de entregaras documentos exigidos no certame;

14.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;

14.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;

14.1.6. Cometer fraude fiscal;

14.1.7. Fizer declaração falsa;

14.1.8. Ensejara retardamento da execução do certame.

14.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das ínfrações discriminadas no subítern
anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do íicitante;

b. Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até
cinco anos;

14.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as derrfa&^anções.

14.3. Comete infração administrativa, ainda, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993,
10.520, de 2002, a Contratada que, no decorrer da contratação:

14.3.1. Inexecutar total ou parcialmente o contrato;
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14.3.2. Apresentar documentação falsa;

14.3.3. Comportar-se de modo inidôneo;

14.3.4. Cometer fraude fiscal;

14.3.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços
ou no instrumento de contrato.

14.4. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará
sujeita, sern prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação;

b. Multa:

b.1. Moratória de até 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 30 (trinta) dias;

b.2. Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada
com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o
valor total do contrato.

c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Boca da Mata,
pelo prazo de até dois anos;

d. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até
cinco anos;

e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedido sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;

14.4.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as

14.5. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento d« con\atar
com c órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subifem açterior\as
empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:
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14.5.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de tributos;

14.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

14.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.

14.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

14.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do ínfrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

14.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor do Órgão, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando
for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.

14.8.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10
(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente.

14.9. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou,
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

15. CLÁUSULA QUINZE - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Edital e Anexos do Pregão
Presencial para Registro de Preços n° 003/2015 e a proposta da empresa.

15.2. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n° 10.520, de 2002, do
Decreto Municipal n° 786/2013, da Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, da
Lei Complementar n° 1 23, de 2006, e da Lei n° 8.666, de 1 993, subsidiariamente.

15.3. O forp pana dirimir questões relativas à presente Ata será o da Comarca de Boca da Mata,
Estado de Alagoas, com exclusão de qualquer outro.

Município de Mata/AL, 19 de fevereiro de 2015.

Representante do Órgão

Processo n° 115-007/2015
Pregão Presenciai n° 003/20 15-SRP

R&pSresentante da Empesa
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ANEXO l DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° PP003/2015

Este documento é parte da Ata de Registro de Preços acima referenciada, celebrada entre o
Município de Boca da Mata/AL e a empresa AUTO POSTO PONTO 20 LTDA EPP, cujos itens e
respectivos preços estão a seguir descritos na proposta de preços anexada, em face da
realização do Pregão Presencial n° 003/2015-SRP.

Processo n° l f 5-007/2015
Pregão Presenciai n° 003/2015-SRP Pag. í 3/13





AUTO POSTO PONTO 20 LTDA. - EPP
CNPJ(MF) 13.583.253/0001-87

PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2015

PROCESSO N° 115-007/2015

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

LOTE 01 -GASOLINA

ITEM

1.1

DESCRIÇÃO

Gasolina Comum (conforme
especificações regulamentadas
pela Resolução ANP n° 57, de
20.10.2011)

UNID.

L :x>s

QUANT

380.000

PREÇO
UNITÁRIO

R$ 3,51

*

PREÇO TOTAL

R$ 1.333.800,00

TOTAL GERAL R$ 1.333.800,00 (hum milhão * -er os e trinta e três mil e oitocentos reais)

ITEM

2.1

DESCRIÇÃO

Álcool Hidutuuu - Ftannl
(conforme especificações
regulamentadas pela
RESOLUÇÃO ANP N° 7. DE
09.02 2011}.

UNID. QUANT

45.000

PREÇO
UNITÁRIO

R$ 2,79

PREÇO
TOTAL

R$125.550,00

TOTAL GERAL R$ 125.550,00 (cento e vinte e < inc< mil quinhentos e cinquenta reais)
3TE 03 - ÓLEO DIESEL S10

ITEM

3.1

DESCRIÇÃO

Óleo Diesel S10 (conforme
especificações regulamentadas
pela RESOLUÇÃO ANP N° 65, DE
09.12.2011)

UNID

' TOS

QUANT

450.000

PREÇO
UNITÁRIO

R$ 2,99

PREÇO TOTAL

R$ 1.345.500,00

TOTAL GERAL R$ 1.345.500,00 (hum milhãc tre entos e quarenta e cinco mil e quinhentos

reais)

VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias

Declaro que es^ão incluídos todos os msumor que o compõem, tais como as despesas com impostos
taxas frete aeguros"e quaisquer outros aue incidar ia t jntratação do objeto

- • ' . : • ' • " •

Boca da Mata - 1 evereiro de 2015.

- -
ÍIEGO ;; E F DEITAS

SÓCIO-AOVIWSTRADOR
CPF: (FV59;.244-70

Rodovia Al 215, s/n - Povoado Perí-Peri, / -m: Rural, Boca da Mata/Al. CEP 57.680-971
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ato de Registro de Preços n° PP003/2015 - Processo n° 115-
007/2015 - Pregoo Presencial n° 003/2015 - Fundamentação
Legal: Lei Federal n° 10.520/2002, Lei Federal n° 8.666/93 e
Decreto Municipal n° 786/2013 - Fornecedor Registrado: AUTO
POSTO PNTO 20 LTDA EPP (CNPJ n° 13.583.253/0001-87)
Objeto: Registro de preços para aquisição de combustíveis
automotivos •• Valor Global: R$ 2.804.850,00 (dois milhões,
oitocentos e quatro mil, oitocentos e cinquenta reais)
Vigência: 12 (doze) meses.

Cópia publicada no Quadro de Avisos

desta Prefeitura em [V / Q£/ 20/íT'.

Servidor r

R U A L A D I S L A U C O I M B R A N° 1 0 2 , C E N T R O , B O C A D A M A T A
E - M A I L : c p l b o c a d a m a t a . a l @ h o t m a i l . c o m
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1H1 O Maceió • terça-felra
l O 12 de maio de 2015

Edição Eletrônica Certificada Digitalmente
conforme LEI N° 7.397/2012

Diário Oficial
Estado de Alagoas

MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
EXTRATO DE ATA DK REGISTRO DE PREÇOS

A t u de Registro de Preços n" PPOOl/2015-l - Processo n° 113-007/2015 - Pregão
Purscittnil n° 001/2015 - Fundamentação Legal Lei Federal n° 10.520/2002, Lei
K-da.il nu 8í*6W3 e Decreto Municipal n° 786/2013 - Fornecedor Registrado
f l :NTRO AUTOMOTIVO MON AM l TDA MF, (CNPJ n" 09.002 715/000 U5«)-

Obicio registro de preços para contratação do serviço de manutenção preventiva,
a.nema e assistência técnica para os veiculos e maquinas, com reposição/

louKcimenlo de peças/acessorios (LOTES 01 - SERVIÇOS/PEÇAS VEICULOS
U-VBS/PASSElOe LOTE 03 - SERVIÇOS/PEÇAS MAQUINAS) - Valor Globn

R t, 4Í6 000 00 (uuatroccntos e trinta e seis mil reais) - Vigência 12 (do/c) mese;,
Protocolo 157 U6

MUNICÍPIO Dl- HOCA DA MATA
L\ R A I O DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

\t.i de K u t i i M r o de Preços n" PP001/20I5-2 - Processo n" 113-007/20I5 - Pregão
Presencial n" UOI/20IS - Fundamentação Legal Lei Federal n" 10 520/2002. Lei
l oleia! n" S MifrW e Decreto Municipal n" 78W2013 - Fornecedor Registrado J
HAI IS IA COMÉRCIO h ShRVIÇOS LTDA ME (CNPJ n" 10 589 321/0001-27)
- (ihieio registro de preços para contratação do serviço de manutenção preventiva,
corretiva e assistência técnica para os veículos e máquinas, com reposição/
Torneamento de peças/acessórios (LOTE 02 - SERVIÇOS/PEÇAS VKÍCULOS
1IPO CAMINHÃO. ÕNlliUS. VANS E OUTROS) - Valor Global R$ 224.200,00

(du/entos e \e e quatro mi l e duzentos reais) - Vigência 12 (doze) meses
Protocolo l?7117

AGUAS MINERAIS DO MORDES 11-. L I D A -
00) - Objeto: registro de preços para aquisiçã
(LOTE 01 - ÁGUA MINERAL) -Valor (ilobal
-Vigência 12 (d*v.e) meses

Protocolo 157123

MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata uV Registro de Preços n° PP003/2015 - Processo n° 115-007/2015 - Pregão
Presencial n" 003/2015 - Fundamentação Legal: Lei Federal n° 10.520/2002, Lei
Federal n° 8.666/93 e Decreto Municipal n° 786/2013 - Fornecedor Registrado:
AUTO POSTO PNTO 20 LTDA EPP (CNPJ n° 13.583.253/0001-87) - Objeto:
Registro de preços para aquisição de combustíveis automotivos - Valor Global: RS
2 804 850,00 (dois milhões, oitocentos e quatro mil, oitocentos e cinquenta reais)
•Vigência 12 (doze) meses.

Pi-olocoU) 1S7IFJ

MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
EXTRATO DF, CONTRATO

Ci.rurjio n" PPOOS/2015 - Processo n" 115-009/2015 - Pregão Presencial nj

005.2015 - I-umlameniaçao l egal Lei Federal n11 10 520/2002 c Lei Federal n"
' - l ornecedor Registrado l |-,LMA P DA SILVA RESTAURANTE Ml:

I M n 10 2%.8S3/QOOI.82) - Objeto prestação de serMços continuados de
rnecimento de refeiçfto (LOTE 01 • REFEIÇÃO) - Valor Global R$ 1951X10,00

<VCMU> ti noventa e cinco mil reais) - Vigência 12 (doze) meses

PniHifiilo 157119

MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
l A l R A I O Dl: ATA DE REGISTRO Dli PREÇOS

-Ic Registro de Preços n" PPOIO/20I5-I - Processo n" 115-012/2015 - P.eua,

í^*J^S™2*-***>&: " *•** « lOsiSSS
Kl k

MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
A l l * DE ATA DE REGISTRO DE

)'rcsen,-ial n"OlO/20l5.SRP- '"^ " 'V°cesso n

l ei 11,'ileral n

, Dl

MUNICÍPIO Dl: HOCA DA M A l A
Aviso de Adesão a Registro de Preços

Processo n" 113-00^2015
Face ao constante nos autos do presente processo, LTXT.AKO a Adesão a Aia de
Registro de Preços n" 004/2014 do Município de Manulha/AL. celchrad;i com a
empresa PR1SMUL - POSTO RIO SÀO MIOUliL LTDA - CNPJ 12 2W> f>07' l>OOI-
05. u.ue tem como objelo a aquisição de 01 (uma) ambulância A presente ailcsno
fundamenta-se no §7° do An 21 do Decreto Municipal n* 7X^/201.i. diploma
regulamentador do An 15 da Lei Federal n" 8 OWiW

Gustavo Dantas l e i K »
Prefeito

Protocolo 1 5 7 I 2 4

MUNICÍPIO DP HOCA DA MAlA
F.Mrato de Contraio

Contraio n" 113-009/201 5 - Processo n" 113-009/2')15 - Adesão a Ala de Ke^tsiro
de Preços n° 004/2014 da Prefeitura Municipal de Maravi lha - Fundamentação
Legal Deetclo Municipal n" 78W2013 (ari 21. i;7") qnc regulamenta o Ar i 5 da
Lei 8 666VW - Contratado: PRISMEL-POSTO RIO SÃO MIGUEI l . l H A t C N P J
n" 12,266.607/OOOl-05)-Objeto aquisição de O l (uma) ambulância - Valur gl ibal
R$ 55 00f),00 (unquenui e cinco mil reais t • Vigência 31 do de«mbro de 2

Prolooilii 1571 Z$

MUNICÍPIO I)H HOCA DA MAlA
Aviso de l lomologaçao

Pregão Presencial n" 001/2015-SRP
Processou0 113-007/201S

Face 'M constante nos autos do procedi mento liciimuno Pregão Presencial n"
OOI/20I5-SRP, do Tipo Menor Ptcço. reícrcnie ao Processo n" l l3-(»>7/: i.OI iv
HOMOLOGO, com fundamento nu Artigo 4°. Inciso XXII. da l ei l-edeul n"
10 520/2002. a presente licitação para que a Adjudicação uda contida proi!i;.\ ;ci:-,
efeitos jurídicos e legais

o Dantas Feijo
Prefeito

Pn.locolo 1571 ít.

MUNICÍPIO DL: BOCA DA MATA

Aviso de Homologação
Pregão Presencial n° 003/2015-SR11

Processo n* 115-007/2015
s nos autos do procedimento licitatóno Pregão Presencial n°

«o Iipo Menor Preço, referente ao Processo n° 115-007/''015
com íundamemo no Artigo 4°, Inciso XXII da Lei Federai n°fcricitóçao^aqwB^^a°^^^^

Gustavo Dantas Feijó
Prefeito

MUNICÍPIO DhbOCADAMAK
Aviso de Homologação

cgSo Presencial n"tt)5/2ui5
Processo n° H 5-009/2015

procedinii-nio licitutorm
— ..,...,..v,,,,, i-ivy-u. referente ao pror

com lunOamcnl» no Artigo 4" lnciso XXII
preseme l,c,u,çao para u.ue ;, Ad.idicaçao ,
jurídicos e legais M tl yi1 Piwiu/, i sei^ v-u-iu,s

Gustavo Dantas K-IIO
'reteili

Pr«lu/.,

MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA

1'regao Presencial n" o 10/2015-SR

HXTRA^npClP^íEBOCADAMATA

t-tstavo DÍ'antas Feijo
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