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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Scctetania 'Wtuiticifial de BOCA JÁ M ATA

Ofício n° 029/2015-SMA

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

Exmo. Senhor Prefeito,

Solicitamos a abertura de procedimento licitatorio objetivando o registro
de preços de pneus e afins, conforme especificações e quantitativos
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 arí. 6° do Decreto Municipal n°
786/2013.

Atenciosamente,

Fernando Augusto de Arauji
Secretário Mun. Adminisíi
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ANEXO l

TERMO DE REFERENCIA

BOCA^MATA

l .OBJETO

l.l. Registro de preços para aquisição de pneus e afins para atender às necessidades do
Município de Boca da Mata, conforme especificações e quantitativos estabelecidos abaixo:

LOTE 01 - PNEUS 1
ITEM

LI

1.2

1.3

1.4

: .5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

PNEU 165/70 R13

PNEU1 75/70 R13

PNEU 165/70 RU

PNFU 1/5/70 k M

PNEU 185/70 R U

PNEU 205/55 RI 6

PNEU 255/75 R15

PNEU 205/75 R 16C

PNEU215/75R15

PNEU 175/70 R1484T

UND.

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

QUANT.

65

150

65

300

65

65

65

80

40

60

LOTE 02 -PNEUS II
ITEM

2.1

?.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

').V

•> K)

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

PNEU 900.200

PNEU 900.200 RADIAL

PNEU 12.4-24 6 LONAS

PNEU 18.4-30 10 LONAS

PNEU 7.50-1 6 8 LONAS

PNEU 14.9-24 8 LONAS

PNEU 18.4-34 10 LONAS

PNEU 7.50-16 10 LONAS

PNEU 80/1 00- 18

PNEU 90/90-18

UND.

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

QUANT.

200

200

45

45

45

45

45

4.'>

70

70

LOTE 03 -PNEUS III
ITEM

3.1

3 2

3.3

3.4

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

PNEU 2. 75-18

PNEU 12.5/80-18

PNEU 19.5L-24

PNEU G686 MSS 10.00R20

UND.
UND

UND

UND

UND

QUANT.

70

'0

70

40

RUA ROSALVO PINTO DAMASO N* 224, PRAÇA PADRE CÍCERO BOCA DA MATA - AL
CEP : 57680 000 TELEFONE : 3279-1309 / 3279-1487 E-MAIL : adm j3refeÍtura_bm<H>hotmaÍi.





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Sevtcfatúi ttCtuticéfiat de dcUnétUtáuição-

L7
3.5

1.6

3.7

3.8

3.9

PNEU G677 MSD

PNEU 12.5/80-18

PNEU 17.5/25

PNEU 14-0024-G2

PNEU 7. 50-16

UND

UND

UND

UND

UND

40

40

40

40

40

LOTE 04 - PNEUS IV
ITEM

4.1

4.2

4.3

A. A

A ')

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

PNEU 275/80 R22,5 SIMPLES

PNEU 185R14C

PNEU 900/20 SIMPLES

PNLU 900/20 RADIAI

PNEU 900/20 BORRACHUDO

PNEU 1 100/22 R22

PNI M 275/80 R:-1:1 S RADIAI

PNEU 275/80 R22,5 BORRACHUDO

PNEU 215/75 R 17,5 RADIAL

PNEU 215/75 R17.5 SIMPLES

PNEU 215/75 R! 7,5 BORRACHUDO

UND.

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

QUANT.

100

700

110

110

110

60

100

100

90

90

100

LOTE (
ITEM

5.1

5.2

5.3

5.4

.S., S

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

)5 - CAMARÁS E PROTETOR
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

CÂMARA DE AR 12.5/80-18

CÂMARA DE AR G677 MSD

CÂMARA DE AR G686 MSS 10.00 R20

CÂMARA DE AR 7.50-1 6

CÂMARA DE AR 900/20

CÂMARA DE AR 14-0024-G2

CÂMARA DE AR 1 100/22 R22

CÂMARA DE AR 17.5/25

PROTETOR 900/20

PROTETOR 1100/22

UND.

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

QUANT.

40

40

40

AO

'ASO

40

60

40

250

60

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.

1.3. Os bens deverão ter prazo de garantia mínimo de 12 (doze) meses, prevalecendo o prazo
de garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor, caso maior.
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1.4. Os pneus deverão ser originais e novos, de boa qualidade e 1a linha, sendo vedada a
utilização de pneus recondicionados e/ou recauchutados, bem como seus similares.

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.
Outrossím. 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.

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 direía 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 iicitação a urn 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 prazo de entrega não superior a
03 (três) dias, contados a partir da solicitação.

4.2. Os bens deverão ser entregues na sede do órgão solicitante, no endereço indicado na
solicitação, no horário das 08 horas às 17 horas.

5. AVALIAÇÃO DO CUSTO

5.1. O custo estimado será apurado a partir da média aritmética de orçamentos recebidos de
empresas pertencentes ao ramo de atividade relacionado com o objeto.

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 eletrôníco constantes no
respectivo Edital, nos termos do Acórdão 1153/2013 do Plenário do TCU.
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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.

b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações
constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 60
(sessenta) dias 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 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 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 ern 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 (dois) dias, 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;
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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;

7.1.7. 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;

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 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 à 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.
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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 norne 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 infracão 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 inidôneo;

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.
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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 as 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 o 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. l. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de l O
(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.
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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 Arau]
Secretário Mun. Admini
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PROCESSO N° 0115-012/2015

Interessado: Secretaria Municipal de Administração

Assunto: Registro de Preços para Aquisição de Pneus e Aafins

DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO

Considerando a carência de pneus, necessária para o
exercício das atribuições desta municipalidade, DETERMINO que o
Departamento de Compras providencie a pesquisa de mercado com, no
mínimo, 03 (três) empresas distintas.

Em seguida, 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° 786/2014.

Sigam os autos à CPL pa/a as providências de praxe.

Boca da Mata/AL, neiro de 2015.

eijo
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de

COTAÇÃO DE PREÇOS

BOCA^MATA

-DADOS DA EMPRESA
Razoo social:

SAMARA ALMEIDA DE SOUZA

Endereço completo:

AV. JUXA SAMPAIO, 900-A , BARRO DURO

E-mail:

PABLOPNEUS@HOTMAIL.COM

CNPJ:

12.606.803/0001-73

Fone/fax:

82-3338-5324

Responsável:

PABLO GRIZ - DIRETOR E PROPIETÁRIO

Celular:

82- 9972-7899

2 - PLANILHA ORÇAMENTARIA

LOTEÍ

ITEM

1.1

1.2

1,3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1 .11

)1 - PNEUS 1

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

PNEU 165/70 R13

PNEU175/70R13

PNEU 165/70 RI 4

PNEU 175/70 R14

PNEU 185/70 R14

PNEU 205/55 RI 6

PNEU 255/75 R15

PNEU 215/75 R17,5 BORRACHUDO

PNEU 205/75 RI 6C

PNEU 215/75 R15

PNEU 175/70 RI 4 84T

VALOR TOTAL DO LOTE 01 RS J^S.^Cnc

UND.

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

Q

QUANT.

65

150

65

300

65

65

65

75

60

40

30

PREÇO
UN1T.
186,00

188,00

280,00

268,00

255,00

370,00

753,00

850,00

624,00

—

325,00

PREÇO
TOTAL

J<3.O<?O CO

oí -> î CO OO

J Q - vÇO Cfj

ZOÚOLQO

jÊ^fttScQ

M, Q5O.QO

tâ 13Q,co
S^LteD&o

—

ilsofiQ

LOTEÍ

ITEM

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

)2- PNEUS II

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

PNEU 900.200

PNEU 900. 200 RADIAL

PNEU 12.4-24 6 LONAS

PNEU 18.4-30 10 LONAS

PNEU 7.50-16 8 LONAS

PNEU 14.9-24 8 LONAS

PNEU 18.4-34 10 LONAS

PNEU 7.50-16 10 LONAS

PNEU 80/1 00- 18

UND.

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

QUANT.

200

200

45

45

45

45

45

45

70

PREÇO
UNIT.

950,00

1.275,00

1.360.00

2.535.00

470,00

1.910,00

3.270,00

500,00

1 32,00

PREÇO
TOTAL

JIQ.COÇ^QO
&S3LJ3DOOO

èy-sc^oc
ll<i trí^nri

tâLJSu^so

J^ÍJSO.or:

•2 ̂ .«Soo. no

ĵ̂ OcO





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

de BOCAo/MATA

2 10

2.11

2.12

2.13

; u
2.15

, 16

2 . 1 7

2.18

2 19

-.20

2.21

2.22

2.23

2.24

2.25

2.26

2.27

2.28

2.29

PNEU 90/90-18

PNEU 2. 75-18

PNEU 12.5/80-18

PNEU 19.5L-24

PNEU G686 MSS 10.00 R20

PNEUG677MSD ,

PNEU 12.5/80-18 '

PNEU 17.5/25

PNEU 14 0024-G2

PNEU 7.50-16 / f

PNEU 275/80 R22.5 /

PNEU 185R14C

PNEU 900/20 SIMPLES

PNEU 900/20 RADIAL /

PNEU 900/20 BORRACHUDO /

PNEU 1 100/22 R22

PNEU 275/80 R22.5 RADIAL

PNEU 275/80 R22.5 BORRACHUDO

PNEU 215/75 RÍ7,5 RADIAL

PNEU 215/75 R17.5 SIMPLES

VALOR TOTAL DO LOTE 02 RS c2_J/9 oQcV

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

00

70

70

70

70

20

20

20

20

20

20

60

30

60

60

60

60

80

80

80

80

1 40,00

1 20,00

1 .470,00

2.800,00

1 .460.00

-

1.470.00

3.500.00

2.460,00

470,00

1 .660.00

365,00

950,00

1.275.00

1.275,00

1 .573,00

1 .600,00

1660,00

850,00

810,00

9 £00,00

S. ̂  ca no
Jctí-^CDfTO

4Í&O2XD

2M 2CC'.oc

<a<*<voc,oc
70CDOjCC

[49,300,00

9. -$00,00

9<?É,GD,C^

JO.SSctcC

-̂ "1 Oro nrt

^ S oo na

"í 6. S CP.OO
9V.3So,oc

JJS.ccĉ cc
/&2.SGD,rc

Ó&.Ctc,co

£<> Soo, m

L O T E ,

ITEM

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

.\

3.7

1.8

3,9

3.10

)3 - CÂMARAS E PROTETOR

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

CÂMARA DE AR 12.5/80-18

CÂMARA DE AR G677 MSD

CÂMARA DE AR G686 MSS 10.00 R20

CÂMARA DE AR 7.50-16

CÂMARA DE AR 900/20

CÂMARA DE AR 14-0024-G2

CÂMARA DE AR 1 100/22 R22

CÂMARA DE AR 17.5/25

PROTETOR 900/20

PROTÍ IOR 1100/22

VALOR TOTAL DO LOTE 03 RS A2.-4OD.no

UND.

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

QUANT.

20

20

20

20

200

20

60

20

200

60

PREÇO
UNIT,
195,00

-

95,00

65,00

90,00

250,00

100,00

265,00

40,00

50,00

PREÇO
TOTAL

á Soo, oo

J-CiCfeÔD

J. 3 00,00

J-S^QS^ao

£?-X£2Q_fiC

é. CCO rt~J

B 300,00

S.CCO.CD
B CQOvCC

1.1. Os pneus deverão ser originais e novos, de boa qualidade e 1° linha, sendo vedada a
utilização de pneus recondicionados e/ou recauchutados, bem como seus similares.





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

de

3-CONDIÇÕES
Validade da proposta:

60 (sessenta) dias

Forma de pagamento:

Até 30 (trinta) dias

Local e daía:

{ftT\filf<lUQ

Assinatura do responsável

Carimbo CNP J

rÔNpj 12.606.80310001-73
SAMARAALME.D/.DESOU-ÍA

Av jucá Sampaio, 900

BalTO Ouro -CEP 570.0-600

™Maceió





.

i-3 l^amwo
.4 PNEU 175/70 RU

PNEU 175/70

LOTE 02-PNEUS

i ÍIEM PREÇO™ PRÇO
UNIT. IOIAI

18.4-34 m LONAS

'" . • . OQ ÍB (HÃO VENDEMOS)





PNEU 185RUC (8ÍONAS

28 PNEU 215/75 R17.5 RADIAL

LOTE 03 - CÂMARAS £ f ROTETOR

ÍTSM

3.3 í CAMAS A DE AS G68é MSS

3.4 CÂMARA DE AR 7.50-1 6

PROTETOR 1100/22

VALOR IOTAÍ DO IOTI 03

1,1, Os

UNO

TOTAl

!« nn
i •AJ.ÍjH**

MfDIDA^

3,100,00





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

.-.*«/ v >

BOCA<»MATA

.3-CQN.pl.ÇÔES.
Voltejada do proposta;

40 (sessenta) dias

Torma de pagamento:

Até 30 (trinta) alas

Locai e data:

MACBÓ, l

Assínatura^stp-responsável;

RENOVAD
Adria
Vend@dC>r/PrÒcurador

^^^-mm

Carimbo CMPJ

240.05294*3
.TDA

. Ped
Foce «CEP

«•«••
*»*-'





Qíf
ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

de

COTAÇÃO DE PREÇOS

l - DADOS DAJMPRESA.
! Razoo social:

Endereço completo:

E-mai!:

Responsável;

Fone/fax:

Celular:

2 - PLANILHA ORÇAMENTARIA

LOTE 01- PNEUS 1

t ITEM

1.1

1.2

i .3

M

i, 5

1.6

1.7

i.a
1.9_"

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

PNEU 105/70 RI 3

PNEU 175/70 R 13

PNEU 165/70 RU

PNEU 1 75/70 R14

PNEU í 85/70 R U

PNEU 205/55 RIO

PNEU 255/75 RI 5

PNEU 205/75 R 1 ÓC

PNEU215/75R15

i 1.10 j PNEU 175/70 R14 84T

UND,

UND

QUANT. PREC°^«««i. UNfT TQTAL

65 JW.OO J$,VX>.Q0

UND 150 ãQ^^oo 3O. 3cqoC
UND AS 3oO\oo jQ^^&.oc
UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

300 ^^3,c30 ^c,. ^a?j<2c
65 £,}G,OO ^.^tiO.oC

65 139i,õõ as. í §0,00
65 366, oC> ^^.^0*,Ct

ao &t\Q{QO $A.àao{oC
40

60 3,1^% &O £Q.Sf&.õ3

VALOR TOTAL DO LOTE 01 RS dM*_63í2jJ-*2

LOTE C

ITEM

2.1

ir

2 -PNEUS II

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

PNEU 900.200

PNEU 900.200 RADIAL

1 U 12.4-24 ó LONAS

PNEU 18.4-30 10 LONAS

2.5 j PNEU 7. 50-16 8 LONAS

2.6 1

"ãJlj.
2.8 1

2.9 |

2.10 :

PNF.U 14. 9-24 8 LONAS

PNEU 18.4-34 10 LONAS

PNEU 7. 50-16 }0 LONAS

PNEU 80/100-18

PNEU 90/90-18

UND.

UND

UND

QUANT^ • UNIT. TOTAL
200 i <\\O^QG jt\tt.ç&>tO0

200 ÍJ,^S3,cO 55G .(õcodO
UND 45 J*3%O,00 6a.-/Q0,0C

UND 45 |4- S*| ff, CO Jjt\.C4>0,oO

UND

UND

45 ^)g=l(OO ^Í.^OoO:

45 \Jvtf 2,$, Ou *3&:"táo}cC

UND 45 j 3 02&2)<X>l/í,V^cÍOtoC

UND j 45 J SX>tOo' J>3 £00;C9

UND 70 )^tQO\JO-0\0^

UND 70





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

de BOC ATA

VALOR TOTAL DO LOTE 02 R$

LOTE 03 -PNEUS III

ITEM

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

PNEU 2.75-18

PNEU 12.5/80-18

PNEU 19.5L-24

PNEU GÓ86 MSS 10.00 R20

PNEU G677 MSD

PNEU 12.5/80-18

PNEU 17.5/25

PNEU 14-0024-G2

PNEU 7.50-1 6

UND.

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

QUANT.

70

70

70

40

40

40

40

40

40

PREÇO
UNIT.

J3P,oO
J.^SicO

<2-*n,oo
J.^yO.OO

—

j.^%0,00

3- S20,cO

,2.<í&7ta3

41SteO

VALOR TOTAL DO LOTE 03 RS J * C, O<í , °) 5o, OO

PREÇO
TOTAL

«f, ÍOO.oO

J0$ 450, oO

m moo
5^. &£>,&

* —
S4?. Jc0,oíP

J^V.%00,00
°f\.too,oC
yfl.^icfcjoí

•

LOTE 04 -PNEUS IV

ITEM

4 . !

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

47

4.8

4 . V

4. IO

4. l l

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

PNEU 275/80 R22.5 SIMPLES

PNEU 185R14C

PNEU 900/20 SIMPLES

PNEU 900/20 RADIAL

PNEU 900/20 BORRACHUDO

PNEU HOO/22R22

PNEU 275/80 R22,5 RADIAL

PNEU 275/80 R22.5 BORRACHUDO

PNEU 215/75 R17,5 RADIAL

PNEU 215/75 R17.5 SIMPLES

PNEU 215/75 R 17.5 BORRACHUDO

UND.

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

QUANT.

100

/ ( ) ( )

1 10

110

1 1 0

60

100

100

90

90

100

PREÇO
UNIT.

J*(,fotoO

ZtS.oo
°\C5,oO

J-&K.CO

},-tfStoO

j-5í3,cO
S*(e3OtQ0

J.ÍSO.OO

%*0,00

$20,OO

VALOR TOTAL DO LOTE 04 RS J.^OG, ^3O }$O

PREÇO
TOTAL

j&S.HocjoO

^^.S3D,fiO

Kfr-i&t00

J^L^OC

l^.^<&

Qfr - <*&>&
)<03..QX>><&

m.&o<°3
^-ácO,cC?

13 ?CQOC

LOTE 05 - CÂMARAS E PROTETOR

ITEM

5.1

5.2

5.3

5.4

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

CÂMARA DE AR 12.5/80-18

CÂMARA DE AR G677 MSD

CÂMARA DE AR G686 MSS 10.00 R20

CÂMARA DE AR 7.50-16

UND.

UND

UND

UND

UND

QUANT.

40

40

40

40

PREÇO
UNIT.

o20S,oo
. —

jQS.oo
}5,<X?

PREÇO
TOTAL

%.&&,<&

^.000,^0

3.00,0?





-

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

de BOC

5.5

5.6

57

->.8

5.9

/ - . I O

CÂMARA DE AR 900/20

CÂMARA DE AR 14-0024-G2

CÂMARA DE AR 1 100/22 R22

CÂMARA DE AR 17.5/25

PROTETOR 900/20

PROTETOR 1100/22

UND

UND

UND

UND

UND

UND

250

40

60

40

250

60

J CO ,00

^0,0^
JJO,oo
ais, co

5b,oO

(O,0O

VALOR TOTAL DO LOTE 05 RS %i Scc> , O^

3S.QBDtOO

)O^GO,00

6-6a?,a9
) i.ooo.oO

)£.Sc&l<&
3-6co,cO

1.1. Os pneus deverão ser originais e novos, de boa qualidade e 1a linha, sendo vedada a
utilização de pneus recondicionados e/ou recauchutados, bem como seus similares.

3-CONDIÇÕES
Validade da proposta:

60 (sessenta) dias

Local e data:

j C

Assina tuna do responsável:

Forma de pagamento:

Até 30 (trinta) dias

Carimbo CNPJ

"iNSC. NO CAD. ICMS 1

1 240.97148-5 '
BEVENDEDOfiA DE PNEPS TC LTDA

AV FERNANDES !SMA, \W FAfiOL
M A C E I Ô - A L - CEP í)7.tó?.Q(JO

CNPJ 03.339.821/OOU2 26





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

BOC A«M ATA

MAPA DE PREÇOS

No

1
2

3

FORNECEDORES

RENOVADORA DE PNEUS OK I.TDA
REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA

SAMARA ALMEIDA DE SOUZA

CNPJ/CPF

12.268.876/0001-00
03. 339. 82 i '0002-26
12.606.803/0001-73

TELEFONE

2123-8376

3338-5324

CONTATO

ADRIANO

PABL.O

VALIDADE
DA

PROPOSTA
6d D I A S
60 DIAS
60 DIAS

OBSERVAÇÕES

Lotei- PNEUS 1

ITEM

! . ;
1.2
1.3
1.4
!_5
1.6
1.7
1.8
1.9

1 . 1 0

ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

PNEU 16570 R13
PNEU 175 7 0 R I 3
P N E U 16570 RI4
!:v r j "• u -
P N E U 185 70 R14
P N E U 205 55 R16
PNEU 255 75 RI 5
PNEU 20575 R16C
PNEU 2 15 75 R 15
PNEU 175 70 R 14 84 T

UNID

U N D
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

QUANT

65
150
65
300
65
65
65
80
40
60

PNEUS OK
Valor Unitário

RS 205.00
RS 225.00
RS 393.00
RS 380.00
RS 365.00
RS 456.00
RS 934.00
RS 756.00
RS 720.00
RS 380.00

PNEUS TC
Valor Unitário
R$ 200.00
RS 202. (Ki
RS 300.00
RS 283.00
RS 276.00
RS 392.00
RS 766.00
RS 640.00

N/C
RS 343.00

SAMARA
Valor Unitário
RS 186.00
R$ 188.00
R$ 280.00
RS 268.00
R$ 255.00
R$ 370.00
R$ 753.00
R$ 624.00

N/C
R$ 325.00

Preço Médio
Valor Unitário
R$ 197.00
R$ 205.00
RS 324.33
RS 310.33
R$ 298.67
RS 406.00
R$ 817.67
RS 673.33

RS 349.33

Valor Total
RS 12.805.00
RS 30.750.00
RS 21.081.45
RS 93.099.00
RS 19.413.55
RS 26.390.00
RS 53.148.55
RS 53.866.40

RS 20.959.80
RS 331.513,75

Lote 11 -PNEUS II

ITEM

2.1

2.2
2.3
2.4
2_5
2.6

2.7
2.8

ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

PNEU 900.200

PNEU 900.200 RADIAL
PNEU 12.4-24 6 LONAS
PNEU 18.4-30 10 LONAS
PNEU 7.50-168 LONAS

PNEU 14.9-24 8 LONAS

PNEU 18.4-34 10 LONAS

PNEU 7.50-16 10 LONAS

UNID

UND

UND
UND
U N D
L ND

UND

UND
UND

QUANT

200
200
45
45
45

45

45
45

PNEUS OK
Valor Unitário

RS 1.146.00
RS 1 .600.00
R$ 1 .776.00
RS 3.520.00
RS 796.00

RS 2.574.00

RS 3.540.00

RS 674.00

P N E U S TC
Valor U n i t á r i o
RS 970,00
R$ 1.283,00
RS 1.380,00
R$ 2.548.00
RS 482.00

RS 1.928.00

RS 3.282.00

R$ 520,00

SAMARA
Valor Unitário
RS 950.00

RS 1.275.00
RS 1.360.00
R$ 2.535.00
RS 470.00

RS 1.910.00

RS 3.270,00
RS 500.00

Preço Médio
Valor Unitário
RS 1 .022 . 00
RS 1.386.00
RS 1.505.33
RS 2.867,67
R$ 582.67

RS 2.137.33

RS 3.364.00

RS 564.67

Valor Total
RS 204.400.00
RS 277_200.(KI
RS 67.739.85
RS 129.045.15

^RS 26.220.15

N<^ 96.179.85

R^b-C^Ç 1.380.00

R$^$.^5.4IO.I5





•> 9
2 . ! ( )

PNÍ L 80 100-18 •"

PNEU 90 90- 18
UND
1 ND

70

70
N/C í RJ£> M3.00
N/C Y(

RS 132,00
RS 140,00

RS 977.575,15

Lote Hl -PNEUS Hl

ITEM

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

3.8

3.9

ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

PM-.l' 2.75-18
PNEU 12.5 80-18
PNEU I9.5L-24
PMU G6S6 MSS 10.00 R20

PNH G6"7 MSI)

PM 1 . 12 .5 80- IS

PNEU 17.5 25

PNEU !4-0024-Ci2

PNEU 7.50-16

UN1D

UND
UND
UND

UND

UND

l NI)

UND

UND

UND

QUANT

70

"M

70

l ! >

40

40

40

40

40

PNEUS OK
Valor Unitário

N/C
RS 1.842.00
RS 4 . 1 7>. ()()

R$ 1.010.00

N/C

RS 1.842.00

RS 5.042.00

RS 3.022,00

RS 674.00

PNEUS TC
Valor Unitário
RS 130.00
RS 1.485.00
RS 2.817.00
RS 1.480,00

N/C
RS 1.480.00

RS 5.520.00

RS 2.480.00

RS 485.00

SAMARA
Valor Unitário
RS 120.00
RS 1.470.00
RS 2.800.00
RS 1.460.00

N/C

RS 1.470.00

RS ^500.00

RS 2_460.00

Rs pn.no

Preço Médio
Valor Unitário

RS 1.599.00
RS 3.264,00
RS 1.616.67

RS 1.597.33

RS 4.020.67

R$ 2.654.00

R$ 543.00

Valor Total

RS 1 1 E93IUKI

RS 228.480.00
RS 64.666.80

RS 63.893.20
RS 160.826.80
R$ 106.160.00
RS 21.720,00

RS 757.676,80

Lote IV -PNEUS IV

ITEM

4.1

4,2

4.3

4.4

4.5

4.6

-4 ~

4.8

4.9

4 . 1 ' J

4.1 1

ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

PNEU 275 80 R22.5 SIMPLES
PM i I85RJ H

P\ 9(111 2d MMPI I-.S

PNJ 1 • > ! ) • ; 20 K \ ! > l \i : ••>•... 2n líORR U 1 1 1 IX)

i 'Ni i i ^nn ;: i.;::
PNEU 275,80 R22.5 RADIAL
PNEU 275 80 R22.5 BORRACHUDO
PNEU 2 1 5 - 7 5 R17.5 RADIAL
PM 1 /215 75 R17.5 SIMPLES
PM. U 215 75 RI7.5 BORRACHUDO

UNI D

UND

UND

UND

UND

UND
1 NI)
I N I )

1 NI)

UND
UND

UND

QUANT

100

-1)0

1 10

[ 1 0

00

100
100
90

90

100

PNEUS OK

Valor Unitário
RS 2.140.00

RS 477.00

RS 1.079.00

RS 1.600.00

RS 1.146.00

RS 2.197.00

RS 2.140.00

RS 2.150.0(1

RS 110,00

N/C

RS 1.060.00

PNEl S TC

Valor Unitário
R$ 1.680.00
RS 385.00
RS 965.00
RS 1.295.00
RS 1.295.00
RS 1.583.00
RS 1.620.00

RS 1.680.00
RS 870.00

RS 820.00
N/C

S A M \ R \r Unitário

RS 1 .660.00

RS 365.00
RS 950.00

RS 1.275.00
RS 1.275.00
RS 1.573.00
RS 1.600.00

RS 1.660.00

RS 850.00

RS 810.00
RS 850.00

Preço Médio
Valor Unitário
RS 1.826.6"

RS 409.00

RS 998.00

RS 1.390,00

RS 1.238.67

RS 1.784.33

RS l_786.6_7_

RS 1.830.00

RS 610.00

Valor Total
RS 182.667.00

RS 286.300.00
RS 109.780.00
RS 152.900.00

RS 136.253.70
RS 107059.80

RS 178.667.00

RS 183.000.00

RS 54.900.00

RS 1.391.527,50

Lote V - CAMARÁS E PROTETOR

ITEM

?
;.2

5.3
5.4
5.5

ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CAMARÁ DE AR 12.5 80-18

CAMARÁ DE AR G677 MSD

CÂMARA DE AR G686 MSS 10.00 R20
CAMARÁ DE AR 7. 50-16

CAMARÁ DE AR 900/20

UNID

l NI)

UND
UND
UND

UND

QUANT

tn
10

40

40

250

PNEUS OK
Valor Unitário

RS 55.00
N/C

RS 155,00
RS 90.00
RS 140.00

PNEUS TC
Valor Unitário
RS 205,00

N/C
R$ 105.00
RS 75.00
RS 100.00

SAMARA

Viilor Unitário
RS 195.00

N /C
RS 95,00
RS 65,00
RS 90.00

Preço Médio
Valor Unitário
RS 1 5 1 .67

RS II 8.33 v

RS 76.67

RS 110.00

Valor Total
RS 6.066.80
-

VR$ 4.733,20
N^ C% 3.066.80
RS§£ A ^27. 500,00





5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

C A M A R Á l)t; AR M-OÍT-I-G"1 A
CÂMARA DE AR ) 100 22 R22

CÂMARA DE AR 17.5/25

PROThTOR 900 20

PROTETOR 1 1 0 0 2 2

UND

UND
UND
UND

UND

40

60

40

250

60

RS 343,00
RS 195,00
RS 388,00

RS 26.00

RS 35.00

_R^p) 260.00

RS M 0.00
RS 275.00

RS 50.00

RS 60.00

RS 250.00
RS 100.00
RS 265.00

RS 40.00

R$ 50.00

RS 284.33
RS 135.00
RS 309.33

RS 38.67

RS 48.33

RS M. 373.20
RS 8.100,00'
RS 12.373.20

RS 9.667.50

RS 2.899.80

RS 85.780,50

folfo Barros

Responsável Setor de Compras

Boca da Mata/AL. 12 de fevereiro de 2015
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DESPACHO

Após realização da pesquisa de mercado, antes de remeter à Comissão Permanente de
Licitação, encaminho os autos à Secretaria Munic ipa l de Administração para conhecimento de que
alguns itens não foram possíveis apresentar cotações de preços e demais providências..

Boca da Mala. 12 de fevereiro de 2015.

MíufléMtí Ifãrros
Responsável Setor de Compras





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Setnefania Ttfaxéetfiat de /íd*Ktttiàúiata.o

PROCESSO N° 115-012/2015
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DESPACHO

Considerando que para alguns itens não foi possível obter preços e na busca de dar
celeridade ao processo licitatório, faz-se necessário a exclusão desses itens.

Assim, após refeito o Termo de Referência, remetemos, novamente, os autos ao Gabinete
do Prefeito para demais deliberações.

Boca da Mata/AL, em 12 de fevereiro de 2015.

Fernando Augusto de Arai
Secretário Mun.
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ANEXO l

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

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

LOTE

ITEM

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1 G

1.7

1.8

1.9

01 - PNEUS l

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

PNEU 165/70 R13

PNEU175/70R13

PNEU 165/70 R14

PNEU 175/70 R14

PNEU 185/70 R14

PNEU 205/55 R16

PNEU 255/75 R15

PNEU 205/75 R16C

PNEU 175/70 R1484T

VALOR TORAL R$ 3C

UND.

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

1.513,75

QUANT.

65

150

65

300

65

65

65

80

60

VALOR
UNIT.

197,00

205,00

324,33

31033

2<m 67

406,00

817,67

673,33

349,33

VALOR
TOTAL

12.805,00

30 /',>0 00

21 0«1 45

93099,00

19.413,55

26.390,00

53 148,55

53 866,40

20.959,80

LOTE 02 - PNEUS II

ITEM

7 1

2 2

2 3

2.4

2.5

2 6

2.7

2.8

2.9

2.10

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

PNEU 900.200

PNEU 900.200 RADIAL

PNEU 12.4-24 6 LONAS

PNEU 18.4-30 10 LONAS

PNEU 7. 50-16 8 LONAS

PNEU 14. 9-24 8 LONAS

PNEU 18.4-34 10 LONAS

PNEU 7.50-16 10 LONAS

PNEU 80/100-18

PNEU 90/90-1 8

UND.

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

QUANT.

200

200

45

45

45

45

45

45

70

70

VALOR
UNIT.

1.022.00

1 386 00

1 505 33

2.867,67

582,67

2.137,33

3.364,00

564,67

1 022,00

1.386,00

VALOR
TOTAL

204.400,00

277.200.00

67.739,85

129.045,15

26.220.15

96179,85

151 380,00

^!i410 15

201 400 00

277.200,00

VALOR TORAL RS 977 575.15

LOTE 03 -PNEUS III
ITEM ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO UND. QUANT. VALOnV VALOR

RUA ROSALVO PINTO DAMASO N* 224, PRAÇA PADRE CÍCERO BOCA DA MATA - AL
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

PNEU 12.5/80-18

PNEU 19.5L-24

PNEU G686 MSS 10.00 R20

PNEU 12.5/80-18

PNEU 17.5/25

PNEU 14-0024-G2

PNEU 7. 50-16

VALOR TORAL R$ 7£

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

7.676,80

70

70

40

40

40

40

40

UNIT.

1 599 00

3264.00

1.616,67

1 597,33

4.020,67

2.654,00

543,00

TOTAL

111.930,00

228 480,00

64.666,80

63.893,20

160.826,80

106.160,00

21.720,00

LOTE 04 - PNEUS IV

ITEM

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4 8

4.9

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

PNEU 275/80 R22,5 SIMPLES

PNEU 185R14C

PNEU 900/20 SIMPLES

PNEU 900/20 RADIAL

PNEU 900/20 BORRACHUDO

PNEU 1 100/22 R22

PNEU 275/80 R22,5 RADIAL

PNEU 275/80 R22.5 BORRACHUDO

PNEU 215/75 R17.5 RADIAL

UND.

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

QUANT.

100

700

110

110

110

60

100

100

90

VALOR
UNIT.

1 826.67

409,00

998,00

1.390,00

1.238.67

1 784,33

1786,67

1.830,00

610,00

VALOR
TOTAL

182.667.00

286.300,00

109.780,00

152.900,00

136.253,70

107.059,80

178.667,00

183.000,00

54.900.00

VALOR TORAL R$ 1.391.527,50

LOTE 05 - CÂMARAS E PROTETOR

ITEM

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5 6

5.7

5.8

5.9

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

CÂMARA DE AR 12.5/80-18

CÂMARA DE AR G686 MSS 10.00 R20

CAMARÁ DE AR 7.50-16

CÂMARA DE AR 900/20

CÂMARA DE AR 14-0024-G2

CÂMARA DE AR 1 100/22 R22

CÂMARA DE AR 17. 5/25

PROTETOR 900/20

PROTETOR 1100/22

UND.

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

QUANT.

40

40

40

250

40

60

40

250

60

VALOR
UNIT.

151,67

118,33

76,67

110,00

284,33

135,00

309,33

38,67

48,33

VALOR
TOTAL

6.066,80

4.733,20

3.066,80

27.500,00

11.373,20

8.100,00

12.373,20

9.667,50

2.899,80

VALOR TORAL R$ 85.780,50
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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.

1.3. Os bens deverão ter prazo de garantia mínimo de 12 (doze) meses, prevalecendo o prazo de
garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor, caso maior.

1.4. Os pneus deverão ser originais e novos, de boa qualidade e 1a linha, sendo vedada a utilização de
pneus recondicionados e/ou recauchutados, bem como seus similares.

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.

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 descompasses 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 Lei n°
10.520, de 2002.

4. FORMA DE FORNECIMENTO

4.1. O fornecimento será efetuado de forma parcelada, com prazo de entrega não superior a 03 (três)
dias, contados a partir da solicitação.

4.2. Os bens deverão ser entregues na sede do órgão solicitante, no endereço indicado na solicitação, no
horário das 08 horas às 17 horas.

5. AVALIAÇÃO DO CUSTO

5.1. O custo estimado será apurado a partir da média aritmética de orçamentos recebidos de empresas
pertencentes ao ramo de atividade relacionado com o objeto.
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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 eletrònico 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

b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital
e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 60 (sessenta) dias 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 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 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
(dois) dias, o produto com avarias ou defeitos;
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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;

7.1.7. 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;

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 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 à
Administração.

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

10. DAS INFRAÇÕES 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 inidôneo;

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.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;
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c.1. Ta! 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.

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, levara 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.

RUA ROSALVO PINTO DÂMASO NS 224, PRAÇA PADRE CÍCERO BOCA DA MATA-AL
CEP : 57680-000 TELEFONE : 3279-1309 / 3279-1487 E-MAIL : adm^prefeitura bm@hotmail.com
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10.8. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no Edital.

Boca da Mata/AL, em 12 de Fevereiro de 2015.

\

Fernando Augusto de Arai
Secretário Mun. Administ

RUA ROSALVO PINTO DAMASO N<2 224, PRAÇA PADRE CÍCERO BOCA DA MATA - AL
CEP : 57680-000 TELEFONE : 3279-1309 / 3279-1487 E-MAIL : adm_prefeitura_bm@hotmail.com
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PROCESSO N° 0115-012/2015

Interessado: Secretaria Municipal de Administração

Assunto: Registro de Preços para Aquisição de Pneus e Aafins

DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO

Considerando a carência de pneus, 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 continuidade do certame, na
forma do Termo de Referência apresentado com as devidas alterações.

Sigam os autos à GPL para-as providências de praxe.

Boca da Mata/AL, 13 te fevereiro de 2015.

Gus

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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PORTARIA N1-'460/2014

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

C PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA. ESTADO DE ALAGOU
ufco de suas atribuições legais contenda pelo art 44 inciso IV da Lei . . : • •
iVíunicipal, e

Considerando que a servidora cie provimento de cargo efctivo Adna Antunes do
Almeida matrícula n° 0813 membro da Comissão Permanente de Licitações :
•numcipio se encontra ot1 licença rviiornidade

Considerando, ao fim que a Lei Federal n° 8666 de 21 de junho de 1993 • n
5 . ,.;rí 51. dispõe que a Comissão Permanente ou Especial de Licitações será
composta de. no mínimo 03 (três) membros sendo pelo menos 02 (dois; • : . - •
^•j:: vidoros qualificados pertencentes aos quadros pei manentes dos órgá;

• ação responsava pela l icitação

RESOLVE:

Art. 1". NOMEAR a sorvidoia oo orovirrenio de ca gc eíel . Crisuar:.-

Honoraío dos Santos Souza matricula n" 1154 para compor a Comis

!'["•;manente do Licitação oeste município enquanto perdurar o afastai!••.-.- r-

temporário da servidora Adna Antunes do Almoida que se encontra de licença

"Art.2°. Considerando a Sub^.-1 ao ní(-Mi;;ionada no ailiyo acima
•'^idos os seguintes sorvidoie^ para comooi a Comissão Pennane^:
çao e suas respect ivas (unções, quais sejam

• i;
1'icrgson Araújo Leite -- Presidente

iirine Honoraío íios Santos Souza -- Mernbr:

António Eratdo Go-nes J;i Si!vrj Membro

HUA ROSA! V: ) '^}\\\O (:Afvl.'\SO rg" 22-1 PRAÇA ! JAC!Rí f K" t f-ÍO ÍÍO( A UA M A T A Al

Cí.P ^/ÒMJ 000 l U! FQNf: J 2 79-1 309 / U V) MH/L -MAH ijOLHir^irtir;'!}-, COI ; b>



UVÇVUW-
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Art. 3°. Os servidores António Eraldo Gomes da S vá e Cnstiane

íos Santos Souza atuarâo como ' ; . . . de Apoio, sendo desig id
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do

egoeiro o servidor Bercjson Ataujo Leite, nos termos da Lei nu 10 520/200^

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

Gabinete do Prefeito do Município de/B\ca da Mata, Estado de Alagoas, aos
(M tlias'do mês de anosto do ano de

GUSTAVO KJANTAS FEUO
PRB^EITO

Publicada, Registrada e Arquiva Já pela Secretaria Municipal cio
Administração, em 04 de agosto de 20/4

FERNANDO AUGUSTO DE
Secretario

R O S A L V O PIIMTO DÂMASO N? 22-3, P R A Ç A PADRT CíCI KO BOCA DA MATA - Ai

CbP: S/b»U O O O T t L E F O N E : 3279-1309 / J ^ 7 ' Í - 1 4 8 7 L MAlL - botamni-n.? iji.cofi :jr
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PROCESSO N°: 115-012/2015
INIFRI SSALX r. Secretaria Municipal de Administração
ASSUNTO: Licitação para registro de preços de pneus e atins

Termo de Abertura de Procedimento Licitatório

Por este Termo, AUTUA-SE o presente processo, da inicial aos documentos
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, art. 3° da Lei n°
/ 0.520/2002, bem como no Decreto Municipal n° 786/20í 3.

Ato contínuo, abre-se o procedimento licitatório Pregão Presencial n°
OW/2015-SRP (Art. í°da Lei 10.520/2002), para registro de preços poro aquisição de pneus
e afins, que se regerá pela Lei Federal n° 10.520/2002, pelo Decreto Municipal n° 786/2013,
e, subsidiariamente, pela Lei n° 8.666/93, assim como pela legislação correlata.

Outrossim, JUSJIFICA-SE a não utilização do pregão na forma eletrônica peia
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
art. 38, da Lei 8.666/93.

CPL em 19 de fevereiro de 2015.

Ber
Presidente

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 i ® h o t m a i l . c o m
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EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL N°
01 0/201 5-SRP

OBJETO:

Registro de preços pá
aquisição de pneus e afins

SESSÃO PÚBLICA:

ra XX/XX/20XX

i XXrXXhs
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de

Razão Social:

Nome Fantasia:

Endereço:

Fone[s}/Fax:

Contato:

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2015-SRP

PROCESSO N° 115-012/2015

CNPJ N°:

E-mail:

Celular(es) coníato:

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 Liciíante,

Caso este Edital tenha sido adquirido por meio eleírônico, solicito a V. Sa preencher o recibo de
entrega acima e rerneíê-lo ã 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.

XX
Bergstín Araújo íeit

Pregoeiro j
~~~^.^'

Processo n° l J5-OI2/20J5
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PROCESSO N° 115-012/2015

EDITAL PE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 010/2015

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 Edital 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

1.1. O objeto desta licitação é o registro de preços para aquisição de pneus e afins, 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. 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

Processo n° ÍJ5-012/20 15
Pregão Presenciai n° 010/2015-SRP Pag. 3/24





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

(M á
BOCA*MATA

eventuais descompassas na entrega dos produtos que resultam ainda em prejuízo aos usuários
da rede pública de serviços.

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

1.5.1. ANEXO l - Termo de Referência

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

1.5.3. ANEXO III - Minuta de Contrato

1.5.4. ANEXO IV - Modelo de declaração relativa ã proibição do trabalho do menor (Lei n°
9.854/99)

1.5.5. ANEXO V - Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação
(incisa VII do artigo 4° da Lei n° 30.520, de 2002)

1.5.6. 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 .5.7. 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;

Processo n° 115-012/2015
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2.2.9. Fundo Municipal de Saúde;

2.2.10. Secretaria Municipal de Educação;

2.2.11. Fundo Municipal de Educação;

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 participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade
relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que

Processon° /l5-012/2015
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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:

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.

3.3. 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 licitaníe 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" Íl5-0f2/2015
Pregão Presencia/ n° O 10/2015-SRP Pag. 6/24





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

'P0uK4*te*tte de Âtafatõet BOCA0''

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 urn 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 licitaníe 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 ÍEPP1, 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;

•c
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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
MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL
PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2015-SRP
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)
CNPJ N° XXXX

ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL
PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2015-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 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
MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL
PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2015-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 licitante 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, indicando marca, fabricante,
modelo, tipo, procedência e demais dados pertinentes, 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 insurnos que o compõem, tais
como as despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na
contratação do objeío.

6. l .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
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

aceitação, por parte do licitante, das

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 irreguiaridades 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.
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/Íjf±

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 licítante 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° 1 1.488,
de 2007 (COOP), será observado o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar n° 1 23, 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 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 subitem anterior.

8.4.4. Caso sejam identificadas propostas de lícitaníes 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. O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à
compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação e sua
exequibilídade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.

9.2.0 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.

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.
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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.

9.4.1. 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 inabilitação, a documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar será verificada.

10.2.1. Os documentos poderão ser apresentados ern 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:

l0.3. l. Relativos à Habilitação Jurídica:

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:
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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 loca! 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 traía
oart. 1 07 da Lei n° 5. 764, de 1971;

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

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 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 licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;

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;

Processo n° 115-012/2015

Pregão Presencial n° 010/2015-SRP Pag. 13/24





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

'PeuHCUt&tte BOC ADAM ATA

f. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, mediante certidão negativa de
débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos às contribuições providenciarias
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° 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 à Qualificação Econõmico-Financejrg;

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;

b. Comprovação de que possui capital social mínimo equivalente a 10% (dez por cento)
do valor total ofertado, através de certidão expedida pela Junta Comercial da
respectiva sede.

10.3.4. Relativos á 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
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.
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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 1 1.488, de 2007.

10.4.1. No caso de inabilitacão, 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 rnicroempresa 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.

10.8.2. A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior 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 ã fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização
fiscal para a abertura da fase recursol.

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.
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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 . l . 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° l .

11.1.3. A proposta final deverá conterá 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, tais como marca, modelo,
tipo, fabricante e procedência, 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 microernpresa 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
lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões do recurso, ficando os
demais licitantes, 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.
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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,
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 daía 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.
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16. 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. l. 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.

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.
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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 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.

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/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/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.
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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.

22.6. 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 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:

365

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 objeío 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 INFRACÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

24. l . Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 1 0.520, de 2002, a
liciíante/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;
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24.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

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

24. l .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 subifem
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;

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

24.3. As infrações e sanções relativas a atas 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 carater 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.

Processo n" /15-0/2/20/5

Pregoo Presencial n°OIO/20Í5-SRP Pag. 21/2-4





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

BOCA A M ATA

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 corn 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, o sessão será automaticamente transferida para o
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 licitatório poderá revogá-
lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduto, devendo anulá-lo por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente
fundamentado.
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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 liciíaníe devidamente credenciado, de próprio
punho ou reduzida a termo na ata da sessão pública;

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 ajuízo 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 eletrõnico, através de
solicitação enviada ao e-mail cplbocadamata.al@hotmai!.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.
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25.19. Nos casos omissos aplicar-se-ao 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.
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ANEXO l

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

l.l. Registro de preços para aquisição de pneus e afins para atender às necessidades do
Município de Boca da Mata, conforme especificações e quantitativos estabelecidos abaixo:

LOTE 01 - PNEUS 1
ITEM

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

l.ó

1.7

1.8

1.9

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

PNLU 165/70 R13

PNEU175/70R13

PNEU 165/70 R14

PNEU 175/70 R14

PNEU 185/70 R14

PNEU 205/55 R16

PNEU 255/75 R15

PNEU 205/75 R16C

PNEU 175/70 RI 4 84T

UND.

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

QUANT.

65

150

65

300

65

65

05

80

60

LOTEÍ
ITEM

2.1

2.2

2.3

'IA

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

)2- PNEUS U
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

PNEU 900.200

PNEU 900.200 RADIAL

PNEU 12.4-246 LONAS

PNEU 18.4-30 10 LONAS

PNEU 7.50-1 6 8 LONAS

PNEU 14.9-24 8 LONAS

PNEU 18.4-34 10 LONAS

PNEU 7.50-16 10 LONAS

PNEU 80/100-18

PNEU 90/90-18

UND.
UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

QUANT.

200

200

45

45

45

45

45

45

70

70

LOTE 03 -PNEUS III
ITEM

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

PNEU 12.5/80-18

PNEU 19.5L-24

PNEU G686MSS 10.00R20

PNEU 12.5/80-18

PNEU 17.5/25

UND.
UND

UND

UND

UND

UND

QUANT.

/O

70

40

40

40
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3.6

3.7

PNEU 14-0024-G2

PNEU 7.50- 16

MJND
UND

40

40

LOTE 04 -PNEUS IV
ITEM

4.1

4.2

4.3

4.4

4.; !>

4.6

4.7

4.8

4.9

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

PNEU 275/80 R22, 5 SIMPLES

PNEU 185R14C

PNEU 900/20 SIMPLES

PNEU 900/20 RADIAL

PNEU 900/20 BORRACHUDO

PNEU 1 100/22 R22

PNI U 275/80 R22 S k' AH! Al

PNEU 275/80 R22.5 BORRACHUDO

PNEU 215/75 RI 7,5 RADIAL

UND.

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

QUANT.

100

700

110

110

110

60

100

100

90

LOTE 05 - CÂMARAS E PROTETOR
ITEM

5.1

V;

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

( AMARA DL AK 12.5/80-18

CÂMARA DE AR G686 MSS 10.00 R20

CÂMARA DE AR 7.50-16

CAMARÁ DE AR 900/20

CÂMARA DE AR 1 4-0024-G2

CÂMARA DE AR 1 100/22 R22

CÂMARA DE AR 17.5/25

PROTETOR 900/20

PROTETOR 1100/22

UND.
UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

QUANT.

40

40

40

250

40

60

40

250

60

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.

1.3. Os bens deverão ter prazo de garantia mínimo de 12 (doze) meses, prevalecendo o prazo
de garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor, caso maior.

1.4. Os pneus deverão ser originais e novos, de boa qualidade e 1a linha, sendo vedada a
utilização de pneus recondicionados e/ou recauchutados, bem como seus similares.

2. JUSTIFICATIVA

Processo n° 115-012/2015
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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.

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 objeío 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 descompasses na entrega dos produtos que resultam ainda em prejuízo aos usuários
da rede público 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 prazo de entrega não superior a
03 (três) dias, contados a partir da solicitação.

4.2. Os bens deverão ser entregues na sede do órgão solicitante, no endereço indicado na
solicitação, no horário das 08 horas às 1 7 horas.

5. AVALIAÇÃO DO CUSTO

5.1. O custo estimado será apurado a partir da média aritmética de orçamentos recebidos de
empresas pertencentes ao ramo de atividade relacionado com o objeto.

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 1 153/2013 do Plenário do TCU.

6. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

6.1. Os bens serão recebidos:
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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 até 60
(sessenta) dias 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 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. Efefuar 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 urna 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 (dois) dias, 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. l .5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
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7. l .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 dezasseis 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;

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 outrqs 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 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 à 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 propostos, 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
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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 inídôneo;

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 Federai ou municipal.

d. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até
cinco anos;
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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 subiíem 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 caráíer 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° PP01Q/2015-X

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 010/2015

PROCESSO N° 115-012/2015

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 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° 010/2015, 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 pneus e afins (LOTE(S)
VENCIDO(S) PELA EMPRESA), visando atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Boca
da Mata/AL, conforme descrição, quantidades e preços descritos em Anexo(s).

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
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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. 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;

3.2.8. 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;

3.2.12. Secretaria Municipal de Cultura;
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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
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. Ern caso de eventual inadimplemenío contratual, coberá 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.

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 1 993.
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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 á 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 à revogação
da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação
mais vantajosa.

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

ó. 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;

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;
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6.1.4. Por razoes 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).

7.4. É vedada a subcontratação total do objeío do contrato.

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

w- 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.

TO. 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;

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

para o

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
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.

14. CLÁUSULA CATORZE - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei
licítante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação:

10.520, de 2002, a

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;
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14.1.2. Apresentar documentação íalsa;

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 corn 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;

14.3.2. Apresentar documentação falsa;

14.3.3. Comportar-se de modo inidôneo;

14.3.4. Cometer fraude fiscal;

14.3.5. Descumprír 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:
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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 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:

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 carater educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
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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° 010/2015 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 i 993, 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.

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

Representante do Órgão

Representante da Empresa

Processo n° M5-OI2/2015
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ANEXO l DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° PP010/2015-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°
010/2015-SRP.
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ANEXO

MINUTA DE CONTRATO

PROCESSO N° 115-012/2015

CONTRATO N° PP010/2015-X

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE XXXXXX (LOTE(S) A
SER(EM) CONTRATADO^)) 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°
115-012/2015, e o resultado final do Pregão Presencial n° 010/2015-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 OBJETO

1.1. O contrato tem como objeto o aquisição de pneus e afins (LOTE(S) A SER(EM)
CONTRATADO(SJ), visando atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Boca da
Mata/AL, 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° 010/2015-SRP, com seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA.
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2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL, DA QUANTIDADE E DO PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL

2.1. O fornecimento será efetuado de forma parcelada, com prazo de entrega não superior a
03 (três) dias, contados a partir da solicitação.

2.2. Os bens deverão ser entregues na sede do órgõo solicitante, no endereço indicado na
solicitação, no horário das 08 horas às l 7 horas.

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 detalhadarnente 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 ern 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 corn as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

3. l .6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nern subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceío 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. l .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 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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A. CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO

6.1. O valor do contrato é de R$ X X X X (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 Fisçal/Fatura pela CONTRATADA.

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

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

8.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fisçal/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 semeadoras. 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 ern 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 daía do efetivo pagamento, à taxa de 6% [seis por cento) ao ano,
aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = lx N x VP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

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

(6 l 100)
365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data
do eíetivo 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 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 um representante da
Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do
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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 inidõneo;

13. l .4. Cometer fraude fiscal;

13.1.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital e no contrato.
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13.2. A Contratada que cometer qualquer das infraçoes 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. Compensatóría 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;

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.

Processo n° ! 15-012/2015
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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 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, sern justa causa e prévia comunicação à
Administração;

14.1.6. a subcontratação total ou parcial do seu objetc, 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 15-012/2015
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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 á
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 descumprimenío 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
cláusulas 14.1.1 a 14.1.12, 14.1.166 14.1.17;

Processo n° / (5-012/20/5
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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 - PÔS 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

1A.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
prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

•
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17. CLAUSULA 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°:

Processon° M5-OÍ2/20I5
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ANEXO DO CONTRATO N° PP010/2015-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, ern face da realização do Pregão Presencial n° 010/2015-SRP.

Processo n° 115-012/2015
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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° 010/2015

PROCESSO N° 115-012/2015

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° 010/2015 da Prefeitura Municipal de Boca da Mata.

Local e data

(assinatura)

Processo n" i/5-012/2015
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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° 010/2015

PROCESSO N° 115-012/2015

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° 010/2015 da Prefeitura Municipal de Boca da
Mata.

Local e data

(assinatura)

Processo n° 115-012/2015
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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° l l .488, DE 2007

(colocar em papel timbrado da licitante)

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 010/2015

PROCESSO N° 115-012/2015

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:

i 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

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

de 15 de junho de 2007;

gozando, assim, do regime diferenciado e favorecido instituído peia referida Lei Complementar,
para fins de participação no Pregão Presencial para Registro de Preços n° 010/2015 da Prefeitura
Municipal de Boca da Moto.

Local e data

(assinatura)

Processo n" f 15-0)2/2015
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ANEXO VII

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

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 010/2015

PROCESSO N° 115-012/2015

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 do

(responsável p/ informações)

Processo n° M5-OÍ2/20I5
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Processo Administrativo n" 115012/2015.
Modalidade: Pregão Presencial Para Registro de Preços SRI' ti°OIO/':015.
Objcto: Aquisição de pneus e afins.

Parte interessada: Secretaria Municipal de Administração.

PARECER PGM GAB N" 0183/2015.

EMKNTA: FASK I N T K K N A . PR.K.T:SSO LKTIATÓRIO.
MODAI I D A D I . P R I - X i À O PARA Rl iGISTRO Dl ' P l í l^Ov

AyiHSIÇÀO !)!•. PNR-S l A R N S . Dl'CRETO Ml N I U P A I N'

786/2013, LFI C(>MPU:MI ;MAR 123/2006 l

SUBSIDIARIAM! NTi; L i . f 8.666 93 RFQUISITOS 1,1 C I A I S

ATENDIDOS. Dl H:RIMi;N!O.

l - AQUISIÇÃO DF-: P N I - U S i-. AFIN s.
II- BI;NS Dispo^ivi is N( Mriít ADO.

Vieram os presentes autos a esta Procuradoria Geral do Município para
análise inic ia l da solicitação da Secretaria Municipal de Administração para abertura de

procedimento licitatório objetivando a aquisição de pneus e nfins.

O presente procedimento administrativo Iara d ;f i agrado a partir do
Ofício n° 029/2015-SMA, de 15 de janeiro de 2015, que vê o ins i r i ida com o termo de
referência em que consta o objeto, especificação do i t^m. jjstitlcativa, forma de
fornecimento, avaliação dos custos, recebimento c critério de aceitação do objcio.
classificação de bem comum, obrigações das partes, controle da execjçs.o dos serviços e das
infrações e das sanções administrativas.

A Secretaria interessada ainda trouxe aos autos a pesquisa de mercado.
mediante as cotações apresentadas por três empresas.

A tramitação do pedido, ora em am lise. 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 icrmo de abertura de
procedimento licitalório. acompanhado da minuta do edital de pregão presencial n '
010/2015-SRP, do termo de referência, da ata de registro de prcç.-s e do contrato de
aquisição, encaminhando, ato contínuo, o presente procedimento administrativo a este
Jurídico Municipal para análise in ic ia l .

Rua Ladishiu Coimbra, n" 20, centra
Hocatlii Mata, A lagoas- (F, P. 57680-000

Pm b ma ta.pgm'gjgmail.com
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É, no essencial, o relatório.

II - DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

De início, mister esclarecer que o presente opinativo tem o condão de

analisar tão somente a legalidade dos atos a serem praticados, verificando a existência ou não
da possibilidade jurídica do pleito, entretanto, não se analisa a conveniência e oportunidade,
eis que é ato discricionário da Administração, tendo o presente tão somente função opinativa.

não sendo, então, vinculante ao gestor.

Superada a prefaciai, passar-se-á a análise do pleito propriamente dito

Os autos foram corretamente enviados a esta Procuradoria Jurídica para

análise da legalidade do procedimento, de acordo com o que dispõe o art. 38, parágrafo único

da Lei n° 8666/93, a saber:

Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura
de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e
numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu
objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados
oportunamente:

(...)
Parágrafo único. As minutas de editais dejicitação. bem c omp as

dos contratos, acordos^ convénios ou ajustes devem ser previamente
examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração.
(negrito c grifo nosso)

Destarte, em regra, na presente fase processual, cabe a Procuradoria Geral.

órgão de assossoramento direto do Poder Executivo, a análise jurídica, de modo a se
vislumbrar se a minuta do Edital e do Contrato atendem os requisitos previstos na Lei de

Licitações e Contratos, a teor do que dispõe o art. 38, Parágrafo único, conforme

anteriormente citado.

Convém salientar, que a análise da fase interna leva em consideração os

aspcclos jurídicos da minuta do Edital, da Ata de Registro de Preços e da minuta do Contrato.

sendo que pontos relativos aos aspectos técnicos da prestação dos serviços são da
competência da Secretária responsável/solicitante que conhece a necessidade da utilização dos

mesmos.

O Sistema de Registro de Preços - SRP é um procedimento fundamentado
no art. 15. da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993. trazendo importante forma cie
contratação polo Poder Público, na medida em que constitui um procedimento licitalório
especial para eventual e futura contratação pela Administração.,

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

Pm bmala.ji2.m@gmail.com
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No Município de Boca da Mata o Sistema de Registro de Preços é regulado
pelo Decreto Municipal n° 786, de 31 de janeiro de 2013, em que se encontram elencudas as

hipóteses em que o SRP preferencialmente será adotado.

Urge salientar, ainda, que a instrução processual destes autos está em
cmsonânaa tom o disposto no Decreto Estadual n° 3.548 de 1° de janeiro de 2007, no que
refere à fase interna do certame, ou seja. consta dos autos a justificativa da contratação; o
Termo de Referência, contendo descrição detalhada do objeto, orçamento estimativa de
c//.v/íw e reg-as referentes ao fornecimento do objeto e ao pagamento; garantia de
disponibilidade orçamentaria; designação do pregoeiro e equipe de apoio; minuta do edital
e respectivos anexos. Certo é que o devido procedimento lieitatório 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 em nossa Carla
Magna, bem como legislação infraconstitucional de regência, vg. Lei 8.666/93.

Em sendo assim, cumpre consignar que a fase interna obedeceu ao trâmite
legal, tendo em vista que as minutas do Edital e do Contrato atendem, em linhas gerais, as
exigências &. Lei 10.520/2002. do Decreto Municipal 786/2013. Lei Complementar
123 2 >06 e si bsidiariamente da Lei 8.666/1993.

Adite-se, também, que dentre os deveres de todo gestor público está o de
atender aos princípios constitucionais da economicidade (art. 70, caput da (7vW<V. c os
princípios correlatos da finalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

III - DA CONCLUSÃO.

Ante a todo o exposto, esta Procuradoria Geral do Município, por sua
signatária representante. OPINA pela REGULARIDADE e CONTINUIDADE do
PRKC.ÂO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 010/2015. cis que, cm estrita
obscn ânc ia a;>s ditames legais, aplicáveis a espécie.

Eis o parecer, salvo melhor j u í/o.

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

Ciência aos interessados.

Boca da Mata/AL. 24 de fevereiro de 2015.

UARiNHO

OA

ILVA
l(Á'a Cifrai Jo Município
7)67- Portaria n"258 2014

Rua Ladislau Coimbra, n" 20, centro
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2015-SRP

PROCESSO N° 115-012/2015

Razão Social:

Nome Fantasia: CNPJ N<

Endereço: _ _________^___

Fone[s)/Fax: _ _____ E-mail:

Contato: __ 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 "letro 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 cplbocadarnata.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 Araújt
Pregoe^o j
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PROCESSO N° 115-012/2015

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N' 010/2015

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 Edital e seus Anexos.

Data da abertura da sessão pública: 10 de março de 2015

Horário: 13:00hs (treze horas - horário local)

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

1. DQ OBJETO

1.1. O objeto desta licitação é o registro de preços para aquisição de pneus e afins, 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. 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
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eventuais descompasses na entrega dos produtos que resultam ainda em prejuízo aos usuários
da rede pública de serviços.

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

1.5.1. ANEXO l - Termo de Referência

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

1.5.3. ANEXO III - Minuta de Contrato

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

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

1.5.6. 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

1.5.7. 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 Asses s ora mento;

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;

Processo n° 115-012/2015
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2.2.9. Fundo Municipal de Saúde;

2.2.10. Secretaria Municipal de Educação;

2.2.11. Fundo Municipal de Educação;

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 participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade
relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que
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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:

3.2.1. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente
decretadas, ou ern 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.

3.3. 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 desíe 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 aios 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 ÍME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP). 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;
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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
MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL
PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2015-SRP
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)
CNPJ N" XXXX

ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL
PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2015-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 ! (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
MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL
PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2015-SRP
SESSÃO EM 10/03/2015, ÀS 13:00 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 licitante às
sanções previstas neste Edital.

A. 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, indicando marca, fabricante,
modelo, tipo, procedência e demais dados pertinentes, 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 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 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 subitem anterior.

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.A. Somente após o procedimento de desempate fictício, quando houver, e a
classificação final dos liciíantes, 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. 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.

9.2.0 liciíante 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 liciíante 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.

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.
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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 classiticada ern 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 corn 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 ern 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. l. Relativos à Habilitação Jurídica:

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;
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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) 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. 1 07 da Lei n° 5. 764, de 1971;

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

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;

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
liciíante;
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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 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 licitaníe 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 à Qualificação Económico-Fínanceira:

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;

b. Comprovação de que possui capital social mínimo equivalente a 10% (dez por cento)
do valor total ofertado, através de certidão expedida pela Junta Comercial da
respectiva sede.

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
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 direta ou indireta de menores,
conforme Lei nc 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto n° 4.358, de 2002, conforme
modelo anexo a este Edital.
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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 inabilitação, 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.

10.8.2. A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior 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.
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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, datílografada 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 readequacão 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, tais como marca, modelo,
tipo, fabricante e procedência, 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
lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões do recurso, ficando os
demais licitantes, 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.
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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,
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.
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16. 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.

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 objeío do contrato.

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

17.5. 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.

17.6. Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por urn 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.
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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 ò 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 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.

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.
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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.

22.6. 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 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
moratórias proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efeíivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano,
aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = I x N x V P

EM = Encargos Moratórias a serem acrescidos ao valor originariamente devido

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

= Ji/JOO]
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 efetivarnente 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;
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24.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

24.1.4. Não mantiver a 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. l .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;

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 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.
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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 aio 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 afetara 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
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 licitatório 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.
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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;

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 ajuízo 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 disponibílizado 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.
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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, 24 de fevereiro de 2015.

Bergsón Aroújo-leite
Pregoeiro
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TERMO DE REFERÊNCIA

l.OBJETO

l.l. Registro de preços para aquisição de pneus e afins para atender às necessidades do
Município de Boca da Mata, conforme especificações e quantitativos estabelecidos abaixo:

LOTE 01- PNEUS 1
ITEM

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

PNEU 1 65/70 R13

PNEU 1 75/70 R13

PNEU 165/70 R14

PNEU 175/70 RI 4

PNEU 185/70 R14

PNEU 205/55 RI 6

PNEU 255/75 R15

PNEU 205/75 R16C

PNEU 175/70 RI 4 84T

UND.
UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

QUANT.

65

150

65

300

65

65

65

80

60

LOTE 02 -PNEUS II
ITEM

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

PNEU 900.200

PNEU 900.200 RADIAL

PNEU 12.4-24 6 LONAS

PNEU 18.4-30 10 LONAS

PNFU 7.50 16 8 LONAS

PNEU 14.9-248 LONAS

PNEU 18.4-34 10 LONAS

PNEU 7.50-16 10 LONAS

PNEU 80/1 00- 18

PNEU 90/90- 18

UND.

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

QUANT.

200

200

45

45

45

45

45

45

70

70

LOTE 03 -PNEUS Hl
ITEM

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

PNEU 12.5/80-18

PNEU 19.5L-24

PNEU G686 MSS 10.00 R20

PNEU 12.5/80-18

PNEU 17.5/25

UND.
UND

UND

UND

UND

UND

QUANT.

70

70

40

40

40

Processo n" 1Í5-OI2/2015
Pregão Presencial n° 010/20 Í5-SRP Pag. i/7





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

'P&tmaxeitfe de

3.6

:\.i
PNEU 14-0024-G2

PNEU 7.50-1 6

UND

UND

40

40

LOTE 04 -PNEUS IV
ITEM

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

F ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
PNEU2/V80R2Z5SIMPLLS

PNEU 185R14C

PNEU 900/20 SIMPLES

PNEU 900/20 RADIAL

PNEU 900/20 BORRACHUDO

PNEU 1100/22 R22

PNEU 275/80 R22.5 RADIAL

PNEU 275/80 R22,5 BORRACHUDO

PNEU 215/75 R17.5 RADIAL

UND.

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

QUANT.

100

700

110

110

110

60

100

100

90

LOTE 05 - CAMARÁS E PROTETOR
ITEM

5.1

5.2

5.3

V4

5.5

5.6

5.7

5.8

5 .y

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

CÂMARA DE AR 12.5/80-18

CÂMARA DE AR G686 MSS 10.00 R20

CÂMARA DE AR 7.50-16

CÂMARA DE AR 900/20

CÂMARA DE AR 14-0024-G2

CÂMARA DE AR 1 100/22 R22

CÂMARA DE AR 17.5/25

PROTETOR 900/20

PROTETOR 1100/22

UND.
UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

QUANT.

40

40

40

250

40

60

40

250

60

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.

1.3. Os bens deverão ter prazo de garantia mínimo de 12 (doze) meses, prevalecendo o prazo
de garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor, caso maior.

1.4. Os pneus deverão ser originais e novos, de boa qualidade e 1° linha, sendo vedada a
utilização de pneus recondicionados e/ou recauchutados, bem como seus similares.

2. JUSTIFICATIVA

Processo n° í 15-0 12/2015
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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, corn 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
iíens que possuem mesma natureza e guardam relação direta entre si, não ocasionando assim
restrições na concorrência, na medida ern 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 prazo de entrega não superior a
03 (três) dias, contados a partir da solicitação.

4.2. Os bens deverão ser entregues na sede do órgão solicitante, no endereço indicado na
solicitação, no horário das 08 horas às 1 7 horas.

5. AVALIAÇÃO DO CUSTO

5.1. O custo estimado será apurado a partir da média aritmética de orçamentos recebidos de
empresas pertencentes ao ramo de atividade relacionado com o objeto.

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 1 153/2013 do Plenário do TCU.

6. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

6.1. Os bens serão recebidos:

Processo n" 115-012/2015
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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 até 60
[sessenta) dias 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 corno 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 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;

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 (dois) dias, 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 á 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;
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7, l .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 quqlquer 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;

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 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 à 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 tratq 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 inadequqdo ou de quqlidqde
inferior, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilídade 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 corno 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.

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:

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

10.1.2. Apresentar documentação falsa;

10.1.3. Comportar-se de modo inidôneo;

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 ínexecução 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;
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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;

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 objeíivos 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 ern consideração a
gravidade da conduta do infraíor, 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 daía 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 PREÇOS N° PP010/2015-X

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 010/2015

PROCESSO N° 115-012/2015

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 Dâmaso, 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 nc 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° 010/2015, 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 pneus e afins (LOTE(S)
VENCIDO(S) PELA EMPRESA), visando atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Boca
da Mata/AL, conforme descrição, quantidades e preços descritos em Anexo(s).

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
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pretendido, 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. CLAUSULA TERCEIRA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

3. l. 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;

3.2.12. Secretaria Municipal de Cultura;
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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
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.

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 1 993.
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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;

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;
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6.1.4. Por razoes 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 corn 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 ern 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
inicia! 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).

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.
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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 1 993.

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. l . 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 deíalhadamente 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;

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 subiíem 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;
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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 o 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 quotorze 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.

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

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.
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b. Definitivamente, após a verificação da conformidade ^bm 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 ern 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, mediante depósito
em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por
outro meio previsto na legislação vigente.

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
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
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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 Moratórias a serem acrescidos ao valor originariamente devido

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

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

13. CLÁUSULA TREZE - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

13.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante do 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. O representante da Contratante deverá ter a
acompanhamento e controle da execução do contrato.

experiência necessária para o

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
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
licitante/Adjudicaíária que, no decorrer da licitação:

da Lei n° 10.520, de 2002, a

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;
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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) Ítem(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;

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, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

Processo n° M5-OÍ2/2015
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a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não apatetarem
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 às penalidades de suspensão de licitdr 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;

14.5.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por rneio 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 o 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 dd conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
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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° 010/2015 e a proposta da empresa.

15.2. Nos casos omissos apiicar-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.

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° PP010/2015-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°
010/2015-SRP.
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ANEXO

MINUTA DE CONTRATO

PROCESSO N° 115-012/2015

CONTRATO N° PP010/2015-X

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE XXXXXX (LOTÊ(S) A
SER(EM) CONTRATADO^)) 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 Dâmaso, 224,
Centro, Boca da Mata, Alagoas, inscritofa) 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°
115-012/2015, e o resultado final do Pregão Presencial n° 010/2015-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 pneus e afins (LOTE(S) A SER(EM)
CONTRATADO(SJ), visando atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Boca da
Mata/AL, 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° 010/2015-SRP, com seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA.
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2. CLAUSULA SEGUNDA - DO LOCAL, DA QUANTIDADE E DO PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL

2.1. O fornecimento será efetuado de forma parcelada, corn prazo de entrega não superior a
03 (três) dias, contados a partir da solicitação.

2.2. Os bens deverão ser entregues na sede do órgão solicitante, no endereço indicado na
solicitação, no horário das 08 horas ás 17 horas.

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, ern 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, corn urna versão em português, e da relação da rede de assistência técnica
autorizada;

3.1.2. Responsabiíizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os
artigos 12, 13, ]8e26, 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 subcontrafar 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 contraio.

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 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 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. CLAUSULA 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 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 N xVP

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 irreajustáveis.

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 um representante da
Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do
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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 INFRAÇÕES 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. l. l. Inexecutar total ou parcialmente o contrato;

13.1.2. Apresentar documentação falsa;

13. l .3. Comportar-se de modo inidõneo;

13.1.4. Cometer fraude fiscal;

13.1.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital e no contrato.
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13.2. A Contratada que cometer qualquer das infraçoes 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 subifem 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;

i
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° 115-012/2015
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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 intrator, 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
ouírem, 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° lJ5-OÍ2/20I5
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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. 05 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;

14.1.1A.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 arnpla defesa.

14.3. A rescisão deste Contrato poderá ser:

14.3.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nas
cláusulas 14.1.1 a 14.1.12, 14.1. lóe 14.1.17;

Processo n" 115-012/2015
Pregão Presencial n°010/2015-SRP Pag. 9/12





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

'P&ttKG.tteKte de

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 serio
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 extraio deste Contrato na
Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no
prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
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M. CLAUSULA 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'

Processo n° 115-012/2015
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ANEXO DO CONTRATO N° PP010/2015-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° 010/2015-SRP.

Processo n" 115-012/2015
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L/

ANEXO IV

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

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 010/2015

PROCESSO N° 1)5-012/2015

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 n0 010/2015 da Prefeitura Municipal de Boca dq Mata.

Local e data

(assinatura)

Processo n" í i 5-0 i 2/20 í 5
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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° 010/2015

PROCESSO N° 115-012/2015

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° 010/2015 da Prefeitura Municipal de Boca da
Mata.

Local e data

(assinatura)

Processo n° 115-0)2/20Í5
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ANEXO VI

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

(colocar em papel timbrado da licitante)

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 010/2015

PROCESSO N° 115-012/2015

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:

a 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

LI 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° 010/2015 da Prefeitura
Municipal de Boca da Mata.

Local e data

(assinatura)

Processo n" 115-0/2/2015
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ANEXO VII

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

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 010/2015

PROCESSO N° 115-012/2015

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)

Processo n" í 15-012/2015
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AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL n° 01 Q/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° 010/2015-SRP, Tipo Menor Preço, que tem como objeto o registro
de preços para aquisição de pneus e afins.

O recebimento e a abertura dos envelopes ocorrerão no dia 10
de março de 2015, às 13:00hs (treze horas), 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

?^ioti?&/r.desta Prefeitura em

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
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Ediçílo Eletrònica Ccrtilicuda Digiialmunie amlbnnc 1.El N" 7.347/2012 Ano 103 - Número 37

Diário dos Municípios
Prefeitura de Boca da Mata Prefeitura de Coruripc

Ml MCII-IO Dl. BOCA FIA MATA/AI.
AVISO»! I ICITAÇÀO

!'({! i. \ CRI. SI XCIAL N" 1)09/2015-SRP

MoJ.ilpdade/N" Picgilo PiesenciLil n" OÍW201 5-SRP-Tipo Mcmii Preço- Onjelo
Registro dc 1'rei.os paia aquisição de material de limpe/a, higienizacâo, copa e
co/inha c dc-sciiiiàM-ii - D.ua/Horario 10 de marco de 2015 às 09 OOhs (no\

>
hoiasl- Local Rua l.adislau Coimhrii, n" 102. Centro - T.diUil e Informações No
eiidcu-ço acima, de 1)8 às 13 horas cm dias úteis, ou mediante solicitação enviada
aoe-iiMil Lplhoc.idanuiUt íil <'1iotm,nl tom

IlurjíMin Araújo Leile

Pregoeiro

MUNICÍPIO m: ROCA DA MATA/AI
AVISO DF LICITAÇÃO

1'KLCiÃO PRLSr-NCIAL N" 010/2(11 5-SRP

\1mJ.il id.iile.N" Pic;.;:'io Piesaickil n" D10/201 5-SRP- 'l ipo Mcnoi Prcc» - Ohjeto
ResiiMio dc Picços para ai|ui>içào de pneus e ufins - Diila/l Imano 10 de marco
ik- 2ti\r> as Li i)0h> (UCA; liorasl - Lotai Rua l aJi.slau Coimbra, n" 102, Ccnito
- l ditt i l L- Iniiinn.ivões ^n cndcrevc acmiii, de OS ús 13 horas em dias úteis, ou
iDuli.iMif si>!i(.iliii,âo i-nvMila w> (.•-niLid cplbocadainaia.al n hotmail com

Hetuson Arauio Leite
Pregoeiro

Protocolo 137431

Prefeitura de Campo Alegre

\A MUNICIPAL DL t'AMi'O ALLORL
I.DIIA1 Dl INTIMAÇÃO COM PRAZO LEGAI

NO i iHCAÇÀo IM: INICK » DF APURAÇÃO COM ATRIBUIÇÃO DL PRAZO
PARA nu i SÁ
PROCKSSO ADMINISTRATIVO n.ldl/2014

PRA/OPARACOMPAKI-CIMI.NTO 05 DIAS
PKA/OCARA APRI SI NI \ \ DF I)IH:SA l O DIAS

l MPRKSA INVl-..vniiAlíA RRUNAKA COMPRCIO l- REPRESENTAÇÃO
l l DA - Ml-!. CNIM 13 774 259/'MlOIO4
0 MrNinPio ni C\MPO MI ÍÍRI-. POR MFIO DA COMISSÃO
I'1-RMAMHNTI-. IM-! ( ORRLIÇÃO CONTRATUAI (CPCC). FA7 SABFR
A IODOS OS (ílll VIU! M O PRI SI NTI. IDITAi OU HH l 1' IVIKIM
CONHI-CIMI-N'10 Ql'h. NÃO 'l l N DO CONSLGUIDO INTIMAR A
1 MPRI SÁ N(t INDI.KI-ÇO INDICADO. O PRLSLNIT: I-.DITAI AURI
1'RA/oi 'ARAoui'AI MPRESA INVESTIGADA POR POSSÍVEL INFRAÇAO
CONTRATUAL APRl SI NTFSfADI l LSA
IRISAMOS 01 il. ACASO CONSTATADA INFRAÇ.ÀO CONTRATli.AI
IMMVI.l.. A l MI'RI.S\, IT.R SUSPKNSO O DIRLMO DL l IC ' I1AR
COMO Ml Nl( ll'lo( 1'MUi.ADOoti NÃO COM OUTRA SANÇÃO DA l IT

<> i

DORíHVAI DA SILVA VIANA JÚNIOR
PRFSIDI N I I D \CPCC

(S2) Í275-1747
1'rotncolo

PRl-TLITIÍRA MUNICIPAL DF CORURIPI.-AI

AVISO Dl l ICÍIAÇÃO 1'RLCÍÀO PRFSFNCIAL N" 08/2015

OBJLTO AUUISIÇÃO DC MA H RIAIS Dl: CONSTRUÇÃO l OCA L

DATA Sala de Reuniões da ComissSo dc Licitação, siluada à Rua l lunaiio
Peixoto, 2W-- Centro- Corunpe/AL. no dm Kl de Março de 2015 às 09 00 horas

INFORMAÇÕES o l ditai enconira-sc a disposição dos interessados, das os (más

12 00 luua.-i. naScdedaSecretanode frúnsito,Transporte c Suprimentos Coiunpi-
25 de Fevereiro de 2015 Cai ki Vanessa Ramos Domingos Vctoso - Pregoeira

Protocolo 137414

Prefeitura de Craibas

Prefeitura Municipal dcCraihas

CN PJ OK43t)549/(rttO|-'m

Decreto N° 08/2014

Dl Cl ARA Dl: ITÍLIDADF PUBLICA, PARA FINS DE DF-SAPROPRIAÇÃO
1'ARCIAI O IMOVKI OIJF FSPFCIFICA. Al INCLiriDAS SUAS

BENFEITORIAS

0 PRFIFIIO DL CRAÍHAS/AI nu uso das atiihuieòcs ĵuc lhe conlère os

dispôs i U vos da let Orgânica Municipal, e lendo em vista o disposto o art 5°,altiiea
m do Decreto Lei n" í -t.5 de 21 de |unho dc 1^41. DFCRHTA

Art. l'1 - l iça declaiado de utilidade publica, pia fins de desapiopriaçao parcml

de ''6,25 m1 (noventa e seis virgula vinte e cinco metros quadrados! do imóvel

rural situado no Povoado Lagoa Nova. nesic Mumcmio dc Crailxis limitando-se

peia l-tcnic cnm a Rodovia AL - 4S6; I undos com José Odilon Ferreira da Sil\a,

1 ,ulo Dncitocom NíiscnncnLo Alana/io dos Santos, l ado l ,si|iie(do com Veiónica

Toma/ de Lima. com arca total de %.2,'i m; (noventa e seis virgula vinte c cinco)

Art 2l - O inunel relendo no artigo .mteiior destmar-se-a a ampliação da Fscola

Municipal Alonso Ahtcu, situada no Povoado Lagoa Nma. /ona rural. Craíbas/AI

Art 3C - As de.-.pesas decorrentes da dc-Mipropi ução que lusa este Decreto correrão

|x>r conla dedoiacilf i>icanientarii) piopna consignada no orçamento em vigência.

Ari 4° - Fica auton/ada a declaração dc urgência da de.saniopnacâo. quando da

propositura da AcBo Judicial, se neui.--s.iiM paralinsde imissSo provisória na i^osse

do imóvel de que irata i*ste Decictu.

Ari 5° - Fste Decido entrará em \r na dat.i dc sua purtlicacíí»

(iahineledo Pictcno de Craiha,i-AL, em .11 10 2014.

BRUNO AI BI lol íl-RQUE DE FARIAS SANTOS

Prefeito

Protocolo l J7402
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l.duraçao - Lli.-mi.-nlo de Despesa: l ' «O. .10.1111 (K)l(RPl c 016(FN-
DLl Vidência do conlmln .11 de dc/cmbro de 2015 Assinam: Ro-
drigo Damas-eeno Caia» pelai ONIRATAN11. c Carlos Albcno Fer-
reira Lopes C ON l RATADA Jarauacá/AC. 2.1 de livreiro de 2IH5.
Rmlri^o DamaM-tmt (alão Prefeito

KST4DO DE ALAGOAS
PREFhlTURA M l IN [(.'[PAI. Dl: BOCA DA MATA

.VMSOS DF I.K I I K U>
F>HI.(.\ i-ui srstui. N" M':ois -M<r

I'ipo Menor Preço, Objclo: Registro. de Preços para aiiiiisiç.lo do
DBIoti.il de limpe/a, hiyicm/aíao. copa c eivintui o descartáveis -
Daui'Horaiio II) do morçu do 2HIÍ ,'is (W-nohs (nino horas i - Loc.il'
Rim l :ulis1:m Coimbra n' 1(12. C eniro - Fdunl o Inlbrimooes. Nu
emlcic,,!' .iL.m.i. de 11S ás P noi.is om dias úleis. nu mediante so-
!iciL,«,j'ii> c i r. liiJa -111 o-Miiiil cplhociiilaiiuuuilui hotmail cm»,

PREFEITURA Mi;NICIPAl. DE TARTARUGALZINHO

1'RKSiVV IAI N" SHI'

l i pó Menoi Frevo. Objcio Rcf islro de Preços para aquisição de
pneus L- alins - [JiLlii,ILirãno II) de marco de 2015 ai l.l:»0hs (l.o/e
hor.iM • l .«ai. RLI.I Ladislau Coimbra. n' KC, Centro - Edilal e
InliirmartVs No endereço acima, de I1H ás II horas cm dias úlcis. rai
inod Mino snliciiatfo enviada .10 c-mail cp1bocadamala.al(<fíhol.

1'líKll.iniRA MUNICIPAL. DL ( OKURIPI.

AMSO nr: I.K n \c\
CRLfpÃO 1'ULSLM LU. N" ».'2(M5

OLJJETO: AQUISIÇÃO DL MAU RIAIS DL CONSTRUÇÃO LO-
C'A L D ATA: Sul" do Reuniões da Comissão de Licilaçan, situada à
RIIÍI Horiano Pei\oto. 266 - Ceniio - C oriiripo/AL, no dia 10 de
Março de 2"15 .is OsHXt horas INFORMAÇÕES: O Edilal encomra-
-.0 á disposição dos interessados, das OH-tKI às 12:110 horas, na Sede da
Seorclana de Trãnsilo. Iransporlc e Suprimentos.

PRITI-.mUÍA MUNICIPAL DL-; PÃO DE AÇÚCAR

RETIFICAÇÃO

PRI FEITORA MUNICIPAL DF PIAÇARUÇU

,\MS<I m: i K n HÃO
PUI i,\(i rKi:sF\c!\ M" vxns

na Prata S9n l-iJirn.i-.ni do [iorja, s.n, (entro. PiaçubuíU/AL, na tais
il.i ( i»mi«iío Permanente de l icilacio das IrniOOmifl as nnOmmr

PKI-TI-ITVRA MUNICIPAL DE PORTO CALVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AMSO IH; CHAMADA PI lll.K -V >~ l.'2»lí

A Srcrclaria do L\luc:içao torna pública a l"' Ch.uninlj l'u-
V.i i' ii. i .k]m.iç;io do dcncnis Almieniicios dirciamonlc da Agri-
liui-a Familiar. itcsiiiwd™ a Mimcniav»» Escolar. oonlnrme Lei

l '117 3(1(19 o Resolução: C D F NDI nr :6. do l 7 do junho do 2(11 1.
osli nados aos (IruiHi4. Torman do Aijneullores Familiares o de l"n>-

rt-s. do uno incnor preço |n>r I 1 I M . L-NI.I iltK-uiiiL-ni.i^m ik- h.i-

I.FI.IÍ.IO n i é .1- I4í»lh.s do ,li.i :i,H12(MÍ Mjnoro- inliwmaçocs
r.i» ohudn. iuiil'1 a ComissiUi de Litiuçao. na WhlMI ,is l2hlXlmin,
i sede da CroJeiiuia Municipal de Porin C'alvoiAL. na Rua Dr
nionin Dona. IS-C'cFiiro. na oul.ido do CORTO CALVO. Estado do

Alago

U»NA DC SDliZA VANDLRLCY
! ' . • - . , li;- u- J . l l'l

AVISO »!•, MfTIAt /AO
1'HKCÃO PKfsi-iM l M. \ ;'2IH5

A Prelfilura Municipal de Saliihn. por inlenuodio da sou
projjociro. designada airavcs da portaria N! IIKI);20l.l de IIS de lo-
vcreiro de 21)13, Lorna púhlttu que se ontiinlra à dupiisiçao dl»
inicrcs^ados. no Pródio Sedo desla Prdcilura. situada à Ru.i Amiíliii
Pomes. s/'n. Cintro ncsla cidade, o Prcgíío Presencial n° 02/201 S,
rolerenio à AquiMçflo de mnlcrial de intbrmálica. destinados a ma-
nuicnciln das ati-.idndcs das Sccrciarias Municipais do Município de
Saiuha. com diita ilc ahcrluni dos enu-lnpcs comendo as proposins de
preço o documenlacao. marcada para n ^ha Kl de março do 2IHV •i»,
«•111 horas, o edital poderá sor rciiriido no ondorcço íioima men-
cionndn.

AMMI M. \iiJiitK •-«;.«
PREGÃO l'KKSr>C!AI.

K MOMOi.o<;\(;-\f)
IS/IIIM-CI-I./FMV

Processo n" 2()IJ%M.14
\M Municipal de Tarlaruyal^inhn tninunica ao li-

citanic que o conamc em referencia: PRCCiÃO PRESENCIAL N!

015/2014-fPL'PMT OBJETO' Aquisição de Maiorml Pcrmanonic c
Lquipamonlos. rcali/ado no dia 2W l I'2(H 4. Foi HOMOLOGADA
polo ohcle du Pixlcr Escculivn desin Munioipalidado. em II de fe-
vereiro de 20 1 í, londo sido adjudicado os iions 4- MOTON l VELA-
DORA Ri W95.W, 5-PÁ CARREGADEIRA' RI 337.00(>,(M). (.-
IHAtOli [)[. LS I I IHA RI 401 W<».flO: 7-ROLO COMPACTA.
DOR. líí 1ÍI5.I*Í(I,DO a hcnanlc THATORMAQ C'C)MLRt IO E RI -
PRESENTAÇAO LTDA-rpP. CNP.I 10,226. 14s/0i)i)i -55, com o va-
lor loial de RS l M(»S4J,0<I. consiwnic discriminado no ohjcio do
relendo ocrmnic lioiiauino. em oonlormidade tom as espoo ificaçflcs o
cimdiviVs eviraiLis nus Aios l'ioeessu:iis Comunico ainda quo us
ilcns l -CAMINHÃO CARGA SECA. 2-MlfRO-ONIBUS; 1-MINI-
VAN. «-CAMINHÃO BASÍ'L'LANTr(2). não foram adiudicados.

FSTADO DO AMAPÁ
PRL-Kt:!TURA MUNICIPAL D(-l LARANJAL DO JARI

,SL:CHI-:TARIA DH ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

\visn OF I,K-||,\(-ÃO
IOMADA in: piu.ijus N- i-^in^rfi.sn/s^MM-TML.i

í) MUNICÍPIO DL LARANJAL DO JARI, alraves de sua
comissão permanente de licitação do Compro. Serviços c Obras -
{'PLCSO/SHMAP, consiiiuida ooniormc dispOc o Dccrcio N1-
[)i;7/2014-GAB/PM[ J. DE m de Mai» de 2ÍI14. lorna publico, paru
conheci meu lo dos inicressitdos, i|uc rcali/am a licilaçío na moda-
lidade de TOMADA DE PREÇOS N3 001/20IVCPI.CSO/SC-
MAI';PMLJ, Mih o regime do ctccuçllo emprcil.ida por preço global.
lipo menus preço. Ohjolo1 Reforma da Escola Municipal Torc/a Teles
no Município Do Laranjal Do Jari'AP. conforme prriielos. nrçamcnios
e especificações anexas. SESSÃO DE ABERTURA: A Comissão
Permanente De Licitação De Compras. Serviços e Ohras recebera
propostas, envelopes n" 01 c n" (12, cm scss.to pública a ser reali/ada
na Sccrclaria Municipal De Administração L Plancjamcnlo. loca-
li/ado na Av. Tancredo Neves, N° 2425, Bairro Agreste. Sala da
CPLCSO. Ncslii Cidade de l arari|:il do JarrAP, NO DIA 12 01 211 1 í
AS KlhlOinm. INFORMAÇÕES COMPl. EMENTARES' O Edital
poderá sor examinado c, em havendo mlerc"?, oblido junlo a Co-
missão Pcrmancnle de Licitação de <'ompras. Serviços e Ohras -
CPLC'S(JíSLMAP/PMLJ. siluada na Av. Tancrodo Ne.es, N" 2425.
Bairro AgrcMc, CEP 6S. 120- 1)00, nesla oídade de Laranja] do Jari/AP.
em dias ÚLeis, nos horários de tlNhOOmin AS 12h(X(min. sondo lor-
nceido, juntamente com os respectivos anexos.

l ar.nij:!! ilt. J-u-i. !« iie k-icrcm. de 201 í.
MANIIEI HIRAN MA1A SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL E DO TRABALHO

IVISO

A srCRHTARIA MUNICIPAL Dl-l ASSISTÊNCIA SO-
i l \\ UM |I( MiM MM M M iSI us-indo .1. MM- i ribuiçte
IcfBiis ijuc lhe ião conlcridas polo art. N" 222, da Loi Orgânica do
Munieipio de Macapá, no uso e go/o de suas atribuições, pelo prc-

An l". Tornar sem efeito o Aviso do Homologação do Pre-
!tao notrónico n"- 006/2014, de 14 de janeiro de 2015 - SCMAST.
tornando- o NULO. foi publicado no DIÁRIO OFICIAI DA UNIÃO.
Scçao l. Pagina lf>2. N' 111. qumla-feira 15 de janeiro de 21115.
ilocnrrenie do I'reg3u I-.lelrfmico para Rcgislr» de Preços n: ODh/14,
cfx Adjudicou as l.mprcsJis classillcadas em seus lotes Objelo1

CONTRATAÇÃO DC CMPRLSA LSPLC IALIZADA EM L(X'A-
CÃO DL VEÍCULOS AUrOMtJlORLS. C'OM ADICIONAL DE
MOTORISTA. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E C ORRfTIVA.
SEM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL para suprir as ne-
cessidades da Sccieliiriii Municipal de AssiMència Social e do Tra-
balruvSLMAST E PARA OS PROJETOS CRAS, CASA ABRKIO
MAlíl IVA AlíAÚJO.1 i AMA, CRIAS l1 PBF. SRP pcncncome »
sr-1'RI IARIA MLINIC'IPAl l>[ ASSISTÊNCIA SOCIAL C DO
IKAliAI HO. dcsia Unidade íederadn

Ari 2" - MOIIVO: Dose b ss i H caça o da ! iupresj I'MA S[ H-
\, OS [ IDA- I:,I'P - CNPJ. l7.6M)65«/(M)<íl-22

An .1" - Este entrará cm vrgor na dnln do sua publicação.
revogadas as disposições OFII contrário

M

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNIC.TPAI DE LÁBREA

E:\TRAION M: C:OMHAKIS

PREGÃO PRESENCIAL N- IMII/IOIS Panes: 1'releiiura Municipal
de Láhrea e D.L. DAMASCENO - ME.Objclivo Contratação de
empresa ospeciali/ada para o Fornecimento de Material Did.ilieo-
nscolJir. pura iilendcr as necessidades da Rede Municipal do Ensinodo
Município de LabreaiAM. Valor (Jlobal do Lote vencedor 01 im-
noriam na ijuanua Jc RS 656017.40 (Soisceiiios e ciiUjuema e seis
mil. de/tsseie içais e liuareniii ccnlavus). Pra^o: .101) (Trc/cnlos) dias.
Láhrea, 24dc leicreim de 20l5.Cvaldo de Sou/j Gomes Preleilo
M', ucip .

PRCCiÃO PRCSENCIAL N' (KI1/20IS Parles: Profcitura Municipal
ric Lábrea e ELIPAPER COMÉRCIO D[ AttTICiOS DL PAPtLA-
j ( l \n - Ml Objcmo i ,in raiaçao 10 empresa ttfcãe ,/ ,: i
para o Fornccimemo do Maienal Diddlico-Escolar. para atender as
necessidades Ja Rede Municipal de Ensinodo Município de Lá-
brea.AM Valor Global dos l oi es \encedores 02 e 01 importam na
quantia de R$ 1WI 712.511 ([rc/emos e oiienta mil, setoeentos e no-
venta e dois reais o cinquenta centavos) Praro- KHI (Trc/cnlos) dias

Municipal

•w iso n t HOMOIIH.VA u» i, uni m< AÍ. \
I*KF:C.ÃO PRESENCIAL v i/iois

O heleno Municipal de Láhrea. no uso de suas atribuições
leiuis RESOLVE, l - IIOMOl IX, AR Jl deliberação do PREÍiOiT.IRO
c EOUIPE DE APOIO, eonlorme consta do Processo do Pregão
Presencial iv IXI1OOI5. para Contratação de empresa espceiali/ada
para o Fornecimento de Malenal D iddt iço-Escolar, para atender as
necessidades da Rede Municipal de T.nsinodo Município de Lá-
brca/AM. II - ADJUDICAR" Lote 01.com valor global de RS
6S6.(II7.4(I (Seiscentos e cinquenta e seis mil. dcscsscic reais e qua-
renta centavos), em Itivor da F.rma:D.L DAMASCENO-ME. com
CTF/CNPJ/MF N' 2.1.02* S4MW01-24. situada à Avenida 14 de
maio. n; Í3Í2 - l entro - LábreaíAM.c os Lotes 02 e Ilí. com valor
ylobal de RS 3M0.7<)2.;i> (Tre/cntos c oitenta mil. setecentos e no-
venta c dois roais e cinquenta cemavos). em lavor da Firma^LI-
PAPUIÍ COMERCIO OU ARTICiOS DL PAPELARIA LTDA - ME.
, , " i , 1 l'l i SP Ml N" , 1 • ! ' • 1114 - M s '. i Ku. luilííl '

17 - Lírio do Vale - Manaus/AM. O Valor tilohnl dos Itens ven-
cedores importam na quantia de RS l.O.lfi.StUJ.TO (UM MI-
LHÃO.TRIN'IA l SUS MIL. OITIXTNTOS E NOVE RLAIS E
N0\ MA ( l M WOSl

PREEEITLHiA MUNICIPAL DE MANACAPURU

Kxrxv i f ) nt: K.KMO VDIIIMI

t;SPÈC'ir L DATA Segundo Termo Aditivo do Contrato n'
24S;:i)l3. celebrado em :U<ON,20I4. PARTÍCIPES PRCFCITURA
MUNICIPAL DE MANACAPURU e EXPANSÃO SERVIÇOS DF.
rVGENIlARIA ITDA. CNPJN' !2.2W.04(vO(X)l-86. C'LÁUSULA
PRIMEIRA DO OHJETO: O termo adiluo leni o escopo prorrogação

oitenta) dias a partir de Dl de setembro do 2014 findando cm 1)1 de
marco de 2()ls, CLÁUSULA SEGUNDA: DO AMPORO LEUAL A
prnrropavan do Termo Aditivo ampara-se nn artigo 57.5 l" da Lei
Federal n" M nfitvsll <. omhinado com a C lausula terceira do contraio
n' 24Í 2011 PRAZO' IWI (oeino c oitenta) dias corridos, contados a
partir do dia (11.04.2014 a 01,01,'015. Manacapuru-AM. 21 de Agos-
to ile 2014. JA7IEL NUNES Dr Al EN( AR Preleilo Mmiicip.,1 ,lc
Manaoapuru Orlando (iiuilhciio Cuiadc Nelo. Responsável pela V\-
!'-\NSÀO SFRVK.OS DE ENGENHARIA l.TDA

E.sic documcnio pode ser vcritloado no endereço elcirõnico http://www.in.pn brauieniicuiiuoJiunl.
nelo cixlitto 0010201502251X1160
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Sáo Miguel dos Campos

• ' ,h £. ' L l ,r : Vil'..£lpll te

Agn<^jltu'J ' ' ' T, dr. j q'.r;ciflo r) i 'un-Mi-iiVMncnto
da dSto&açào recwn u-tdi ft PriJe=lura prnrnf-f u conteitai lodo
aiiii:: nsfàium d Vi .:i rii-f u Offl.hfita p^fi&ã flttir luf - . i^'-* N berv

São Miguel - educação
Pr.j fi!|grei>i ;n... M..|ii i : -".«^-^ a D*rTir de hdrt flconlsceal
.. 'i ,-J - • 'l n i,. i. i . MMIK pio. O avt'i'i guc se olteníle a'e Mxla
fsjf* *sifl Ictaflo no ir*nii» Juntos psla Edt,™ '̂1 vmpalilhando
íabfJís AJimdivilr«unirprQf««om coontonidom p«la0ãgla»
• dntorM daa tnOÍM ptiblcM do rtiuniLipn; r/nuH vit;i ainhotidaf .3
fpli-i-j |j-ii, 11 . ,ic jno fcct vu iltí ICl j j [jdli' Jí itlif^íLi i V : 11- ,l..i: ;j

para a mcltaifia do ptxpsw •* çnsino F jo'tjnduipf TI
j

Atalaia
-..'. MI I<L i n- MI- . '!jt'.:';-,j--j rjxriiunlus dos Liniruiíurí-dírn^Ui u
prt-sidfnt-,1 íip tlndiodCo da caTBgoiíi em Aligoii. ArrLon Mots Mendonça

• niius s-; rpiirnam h-nrpin [jfln rnjn^pi i,om nl^uns
• >[^-> dr Atalaia na^tiita dj (MErfíitura

a Preleilun
com oin-ofrps ««/"os* DOÍ ^?

,.-> pr:*físSJora!í
nSu q

da iJgu
tndfli A

•

Porto Calvo
• i ' "(«.in i rstcj t-aiti parfuna a imi dn (ifcn-rinfr -irs iiii-í

; asoon? d n la;«' Eua símana a 6ocrilL.na filadunl
! • Jis Be!i*íseli)ii, i -T i . •• i" -rr s sft-reiaim

•- : ffiwímo «ipnonrnrss
- dFSUque tómbóm

Igaci
*|. 'iiul .-..i ijrjp J* ícguridi-ltira lalutí.iem Igaaa ai-pnni«ii8 d>m>
i ii-veniríni lolanda Fwreira di Silva Era viuís 3o «i-pruleito *
' i1 . J ...... NMdor pw |Q»O Lnurinço F«n*ni. quí tluou como
polliieo rto« anos 60 O prulnitn Olivuim TOIIBS de^ipiDU

• -^í ,j,fli

Saúde
InrtijTjriiísdÈr^/B-ieiii-rk ;xiflii*}iiíMBaveiios tíjjm»ntoí
uivaram na israe dessn seguida -(ti í 'tundas com í Masiiru -1ií
EsTBiladu Saúde HufiirujeHi iUrVsiom.iika Na Mito PcliUca Hioonal
Je Sjude Intoaral da PouJî ii N*jra alrm 3e diíCUMio WWe
dopnçfl líilrjiorni-s Aidt f- ou[ri: .içoíi. vOlIAJas ã .s^^lp-cin i uipíf

Saúde- entrave
A i-r-r^euliiif dDCan»Kin E*!í-,,iM-f Igualdadí Ramal Vnldiw
Gomnfi rpbrciu o raso de UTI pioenle da tom .n.dsd* iinlinT^í'1.1
M^p"tJC5 Lm Traipu qut ndn JIUM .ranuote pva wii j Machio onde

• -w e uin KgiwnlD nvuntl -»ssi!i
FT ...nu, if.-ii s , (- • : j( ácMii t iKR*ssne de

..... Viu

Parceria
DurjnLe tni^..^^^ no ,iudi(,;iiu !;j Curibtil̂ LU Rugiunut du PsiLufogu
nofarL>l. com (• MentÉnoi mumctpB'' de iandt Jn 1' Micioiregiêg
Je Abggas. i « Yft.iiu ,j* ESIJIÍ. da SjiKf . rmdiu Rfi7sngi«)n
/p/íJDnvskfl voltou a defender a --.-r; j1 aJfíâ, jo dgs i.£rviço& de SUS
Não «logufta sã1!!." a "ilfri ^glxn^n urxdpí driír

Velho Chico
•Jillm Ch.u , i • Ia qu« Benedito Ru) BMoU i Mi

IIBIO t.lsi im Bai hdíí líi Bs.^írJ-; evrsvPTi pau i TV Qubs Airafi

>t. embidj iwiíiu dj^ l Si miiíí toa pjris urt gnv»d» p*torttriix
-. .r -r Mhe < nup a ira»» vai abonWi B r^f mira çuesWn

ria T^nep*aç.1n WM11 Ijua; Aidma feijiinilQ oprApnn Bfneflito é
auesi v--j' o avw.-i da hun>sMii3e !anlo do ponki dí visU
W;iJ ramo amt"r*níii<

Joaquim Gomes

Com chuvas, 2015 será
positivo para agricultar
Carlos Molion recomenda que produtores iniciem plantio de lavouras em maio

U«:, i.,, ,,.,;.-,., E.
l"<|" i->» --i™' •iiiHiiil.ii^rjiHihM»-

riltri-' lis im-ri
iilinli-HiKMn.

A- chnvii. (,ii,.

ll.nl |.i,».,",il.iH' jx i r IV,
fria-vimliiK ik> polfiHUl

M.l ,|ii.. r, |ir..li.l.ir ...
li |>l.inl:n :i iiítrlir ,1, «1.11.1 Produtor rural ae Al
A|Hi- irr» rlTHfc ilr n-ilufil»
'•M^miuWhiiv.H,,*,,,,.. TELEFONIA

rlruri.lciiii-l

Ligações de fixo para móvel
tr,r,i n-ciMr.-,,l=i .-,., \ln:...i- ' .

ficam mais baratas
i.iili- iln A^n.-i.lini.i Mui l|rfc HBOUOB m* luw de Ti-leíiuifc-j pin i-\i-iu|ilu ..ui j ú, \. d\j i,-iu pn-
I-.. V,i-nnnvlii!. n |in<t-iMlii .irii.i imiau i iiii|nn,n il.̂ iuni- RiO-l".|-i. itiuiiu ilifiurlrt já u«r mi
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

de BOCA

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE EDITAL

Através do presente, a empresa abaixo identificado solicita desla Comissão c
envio do Edita! do procedimento a seguir:

Modaíidade/N0:

Objeto:

Pazcio Social:

Fone / Fax:

E- ma II:

Responsável:

l oral e < In In:

. .

Assinatura do Represeníante

'

Ciclo Cairu Lida
Cairu .601 • Setor Industriai

Í C«p.:76,970-000-PimentaBucno

Este fo-'mu crio deverá
cplbocadamata.al@hotmail.com.

ser encaminhado ; • e ma.

R U A L A D I 5 L A U C O I M B R A . N " 1 0 2 C E N T R O B C 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 t i m a t a a h S h o t m a i l c o m





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

BOCA MATA

FORMULÁRIO DÊ SOLICITAÇÃO DE EDITAL

do premente, o empre~<; abaixo id-.-. iça Ia solici-a desta Comissão o
• f-oM-jl j o pioceuirt".."'! i s

Mo -.aíidode/N":

Obj.

1- ozão Social:

CNPJ:

Fone / Fax:

E-mail:

sponsá

,--\

1 ̂  • , . ^ Ks£t,- , ; /

Qí iii a3cv'o. L i í

CKJ\2 -XI- >
^T'A^V'/ú4tL- ^

7 i?
W<XKA,&-" : U^A-^v^-. '', y x^OtG.1

Loco > lata

Assinatura do Representante

b • " • i r j

r—
! CNPJ 08.:M7 230/0001-88

LG C O M É R ' J : > L •; r M E U S L T D A

Av. Memrio Marro'", '230 /•

Amares - CEP 5', ^83-410

Macflií - Al —í

tsle formulário dev. ser
cplbocadamata.al@hotmail.com.

encaminhado ao e-rnail

R U A l / X D I S L A U C O I M B R A , N ! 0 2 , C E N T R d B O C A D A M A T f l - A L A G O A S
E - M A I L : c p l h o c a d a m a l o . , • m a i l r n m





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

BO

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE EDITAL

Mr idal iadi N!::

mai!:
CUfc, (y . U . - , ,L^/} t£rO

*dLL— - v -•

oco! e data:

^

.
Assinatura da Rcpiesentanle

—í 156043^0/0001-36
ITAMO-OSL

Av Ckxrtonv ^ ' 3

Centro CEP 49 4CHMX)0

n

formulário de1. ;
cplbocadamata.al@hotmail.com.

< r\ o-moil

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
b - M A l L c p l b o c a d a m a t o a t i r h o t m a i l c o m





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

dt Â BOC ATA-'

RazõoS, :ial:

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL N° 010/201 5-SRP

PROCESSO N° 115-012 2015

Fone(s)/fax:

Contato-

E-mail:

„ Celular,, .; cor.tato

Recebe IQS, nes'a (Jc i la. cópia do instrumento conv< ai i do '\- 1 , icima identific.ada. bem
como se is resi >•• \\\.

local e data: . Í^Lde $f&ÇO_ h „

Aibid; :

Prff rcnimento com "letrg_de forma"

Senhoi l .itaníe.

Caso esl^ Éditul lenha sido adquirido |..x")r meio eletrônit. < , soik it< - ci V. S° preencher o rec:ibo de
entrenó acima e remetê-lo à Comissão Permanente di Licitação do Municício de ^ora do
Mata/Ai através do e-mail cplbocadarnata.aly holmuil.< V T I .

A não n nessa de recibo exirnt a Comissão da comuni' • n • rnclc
no Íris li k" i iento convf>r.aíóno, ben • • .i no >:Je quaisquer ini '--n"-v • .QIS.

••





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CA MATA

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE EDITAL

:fJo solicita dosla
•) do Edital

Modalidade/N0:

Objeto;

Razoo S'

CNPJ:

• Preços

idora de pneus OV

' } 212? i-

i

l ornl r mtn- '

MH

do R*

i

:

Este formulário devorei
cplbocadamata.al@hotmail.com.

encaminhado ao .

R U A I A D I S L A U C O I M S t A . N" 1 0 2 . C E N H O . S O C A D A M A T A A L A G O A S
E M A l L . c pi b o c a d a m a t a a t ** h o t m a 11 com





Confere c/ o original
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RENOVADORA DE PNEUS OK
Av. Pedro Paulmo, 454 - Poço - Maceió - Al
57.025-340 Fone: (82) 2123-8383 Fax (82) 2123-8380
CNPJ/MF 12.268.876/0001-00 LÊ: 24005294-3
(i n ia i i : iicitacao@pneusok.com br

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA, estabelecida na av. Pedro
Paulino, 454 -- poço -• Maceió/AL, inscrita do CNPJ. sob n. 12.268.876/0001-00,
representado pelo seu sócio-gerente Fernando Azevedo da Aldeia, português, casado,
industrial, CPFMF n. 005.651.804-87, RG n. 200.200.131.2914, SSP/AL, residente e
domiciliado na av. Álvaro OtacíHo, 3379, apto. 701, edifício Belize, ponta verde, CEP n.
57035-180, Maceió-AL.

OUTORGADO: Adriano Rocha Santos, Brasileiro, Casado, CPFMF n 488.533 485-34,
RG n. 4.561.762 - SSP/BA, residente e domiciliado na rua Abelardo Pontes Lima, 501,
gruta de Lourdes, CEP 57048-695, Maceió/AL.

OBJETO: Os mais amplos poderes para representar a empresa supra citada, junto aos
órgãos Públicos em geral. Para participar de processos licitatórios e suas modalidades,
para poder, requerer, assinar declarações, o contrato, formular propostas, dar lances, em
suma, praticar todos os atos legais e necessários ao bom e fiel comprimento deste mandato
licitatório.

Com validade até o dia 31 de dezembro de 2015.

Maceió, 02 de janeiro de 2015

PNEUS OK LTDA

Fernando Azeved
a presente cópiSócio-Gerente

foiostática e ne igual te
oriainai exibido, do que do

O 6 MAR. 20
timi3[iwRuruuiB'Jt;i««Kirí/ z: sz

Fone (82) 3221-5000 / £ S
^êceió-'-

— ! e
-

l Celso Sarmento Ponles de Miranda
"árias

i l .Ur • Uv " K - - — - . "N. í n
IR, Or. Luiz P- <fe Hir»oa>\«c
l 'Centro - Haceio - Alaioa;
ífer p/ Semelhança l f irna(<
ÍFERNANDO AZEVEDO DA ALDEIÍ
IHfiCEIOi 12 dp Janeiro «2015:
ÍEa Testeiunhé ,
1 /*^ '

! CELSO S. PONTES OE MIRANDA
- Tabelião Vitalício -





* -
CONSOLIDAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO
RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA.

CONTRATO SOCIAL

5 -f. ^
r*

FERNANDO AZEVEDO DA ALDEIA, português, casado sob regime de comunhão^arclaji/k
de bens, industrial, mscnto no CPF/MF sob n° 005.651.804-87, RG 2002001312914/SSWAJJ?»
residente e domiciliado à Av. Álvaro de Otacílio, 3379, Apto.701, Edifício Belise, Ponta MejxTe.
CEP 57035-180, Maceió-AL.,BERNARDINO NOGUEIRA DE LIMA, português, casado sob
regime de comunhão parcial de bens, industrial, inscrito no CPF/MF sob n" 002.644.154-34, RG
79.543/SSP/AL, residente e domiciliado à Av.Dr. António Gouveia, 1037, Pajuçara, CEP
57030-170, Maceió-AL,FLAVIO LESSA DE AZEVEDO DA ALDEIA, brasileiro, solteiro
nascido em 09/07/1965, corretor de imóveis, inscrito no CPF/MF sob n° 620.214.604-44, RG
547.744/SSP/AL, residente e domiciliado à Av. Álvaro de Otacílio, n° 3379, Apto.701, Edf
Belise, Ponta Verde,CEP 57035-180, Maceió-AL e ANTÓNIO JOSÉ CAMPOS DE LIMA,
português, casado sob regime de comunhão parcial de bens^ comerciante, inscrito no CPF/MF
sob n° 098.759.214-91 e RNE n° V139121-3, residente e domiciliado à Av. Dr António
Gouveia, n°585 Apto.701-A, Edf.Jangada, Pajucara,CEP 57030-170, Maceió-AL.súnicos sócios
da sociedade limitada, RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA, com sede na Av, Pedro
Paulino, n° 454, bairro do Poço, CEP 57025-340, Maceió-AL., registrada na Junta Comercial do
Estado de Alagoas sob o NIRE 272.0001001.1,6 inscrita no CNPJ sob n° 12.268.876/0001-00
resolvem de comum acordo, reformular seu contrato social e alterações , adaptando-as à Lei
10.406/2002, mediante as .seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA A Sociedade gira sob nome empresarial de
RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA., com sede estabelecida na Av. Pedro Paulino,
n° 454, bairro do Poço CEP 57025-340, Maceió-AL.,sendo regida de conformidade com
a Lei n° 10.406/2002 e supletivãmente pela Lei n° 6.404/76;

PARÁGRAFO ÚNICO: - É Facultado à Sociedade a qualquer tempo, ao arbítrio
exclusivo de sua administtacão, abrir, manter ou encerrar filiais e escritórios em qualquer
parte do território nacional, atribuindo-lhes ou não capital destacado, observada a
legislação vigente sobre a matéria

CLÁUSULA SEGUNDA: - A Sociedade mantém uma filial na Rua Jangadeiros
Alagoanos, n° 1351, bairro da Pajuçara, CEP 57030-000, com as atividades de Comércio
a Varejo de Combustíveis e Lubrificantes para veículos automotores e Comércio
Varejista de Mercadorias em Loja de Conveniências;

CLÁUSULA TERCEIRA: - O Capital Social é de R$2.800.000,00 (Dois milhões e
oitocentos mil reais) divididos em 2.800.000 quotas de R$1,00 (hum real) , já
integralizadas,
distribuídas da seguinte forma:

a) para o sócio Fernando Azevedo da Aldeia, 1.372.000 (hum milhão trezentas
e setenta e duas mil ) quotas de R$1,00 (hum real) no valor total de

000,00 (Hum milhão trezentos e setenta e dois mil reais)

ócio Bemardino Nogueira de Lima, l .372.000 (hum milhão trezentas
ita e duas mil ) quotas de R$1,00 (hum real) no valor total de

372,000,00 (Hum milhão trezentos e setenta e dois mil reais)

c) para o sócio Flávio Lessa de Azevedo da Aldeia, 28.000 (vinte e oito mil)
quotas de R$1,00 (hum real) no valor total de R$28.000,00 (Vinte e oito mil r-

Confere c/ o orighal
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d) para o sócio António José Campos de Lima, 28.000 (vinte e oito mil)
quotas de R$1,00 (hum real) no valor total de R$28.000,00 (vinte e oito mil
reais)

CLAUSULA QUARTA: - As quotas são indivisíveis em relação à Sociedadé^não
poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o expresso consentimento áwSrç/cios
que representa no mínimo % (três quarto) do capital social, ficando assegurado aos
demais sócios o direito de preferência nas mesmas condições e preço, impheando, em tal
situação, em alteração contratual e respectivo arquivamento;

CLÁUSULA QUINTA : - O sócio que desejar retirar-se da Sociedade deverá
comunicar aos demais, por intermédio de carta c/aviso de recebimento, com antecedência
mínima de 60 (sessenta) dias, a sua intenção de não mais continuar na sociedade;

CLÁUSULA SEXTA; - Objeto social continua sendo :
a) Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar ;
b) Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
c) Comércio a varejo de combustíveis e lubrificantes para veículos

automotores;
d) Comercio Varejista de mercadorias em loja de conveniência;
e) Recondicionamento de pneumáticos;
f) Serviços de manutenção e reparação de automóveis.

CLÁUSULA SÉTIMA: - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas
quotas, porém, todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Sócia!;

CLÁUSULA OITAVA: A Sociedade é administrada individualmente pelos sócios
FERNANDO AZEVEDO DA ALDEIA E BERNARDÍNO NOGUEIRA DE LIMA,
podendo em nome da mesma, representá-la Ativa e Passivamente em Juízo ou fora dele,
abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, requisitar íalonários de cheques, admitir e
demitir empregados, constituir advogado com a cláusula ad e extra judicia e por tempo
determinado;

CLÁUSULA NONA ;- A Sociedade poderá designar administrador não sócio, desde que
tenha aprovação mínima de dois terços dois sócios;

CLÁUSULA DÉCIMA :- Os administradores são investidos de todos os poderes
necessários para a prática dos atos de gestão, ficando vedado os avais, fianças ou outras
garantias de favor, alienar bens sem a expressa e formal autorização dos demais sócios;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA : - Os administradores declaram sob as penas da
Lei, que não estão impedidos de exercerem administração da empresa, quer por Lei
Especial ou ern virtude de condenação criminal ou por se encontrarem sob os efeitos
dela, a penas que devem, 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 deíesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade;

CLÁUSULA DÉCIMA SEG
indetermi

Socie4açje^>fèm seu prazo de duraça

, .V
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:- O exercício Social coincide com o ano civil, ou
seja, 31 de dezembro de cada ano, oportunidade em que será levantado o balanço, cujo
resultado económico positivo será distribuído entre os sócios na proporção de suas
quotas e se negativo será suportado pelo sócios também na proporção de^sjfâ^ybtas,
cabendo, nos 04 (quatro) meses subsequentes, aos sócios deliberarem sobre as contas.,;!

apresentadas; /$$
aSr*

t / /
CLAUSULA DECIMA QUARTA:- - Os sócios no exercício da gercto*ia e de cargos

na sociedade, terão direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, previamente
determinada de comum acordo, obedecendo-se sempre às disponibilidades financeiras da
sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:- -No caso de falecimento, impedimento, saída, ou
exclusão de sócio, a sociedade não se dissolverá. No mês do evento será levantado um
balanço especial para apuração dos haveres e obrigações do referido sócio, cujo saldo
será pago em 12(doze) prestações iguais, mensais e sucessivas acrescido de juros de
12% (doze por cento) ao ano, contados a partir do mês do evento e a iniciar-se 30
(trinta) dias após o levantamento do balanço especial. No caso do saldo ser negativo o
devedor pagará a sociedade nas mesmas condições. Quando se tratar de herdeiros o
pagamento será iniciado mediante a apresentação do formal de partilha ou da decisão
judicial. <0 inventariante representará o espólio até o final do inventário. Os herdeiros
legítimos poderão fazer parte da sociedade se assim lhes convier, porém, os demais
herdeiros só poderão fazer parte caso sejam aceitos pelos sócios que representam a
maioria do capital social. No caso da sociedade ficar composta de apenas um sócio, o
sócio remanescente terá 60 (sessenta) dias para recompor o quadro societário.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:- As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas
sobre o presente contrato, serão supridas ou resolvidas com base nas disposições legais c
vigentes que lhes forem aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: - Fica eleito o Foro da Comarca de Maceió-AI...
para qualquer acâo fundamentada neste contrato.

E, por estarem assim jusios e contratados, assinam o presente instrumento de
adaptação à Lei 10.406/2002, em 03 (três) vias de igual teor e forma, destinando-se uma
via para o arquivamento na Junta Comercial do Estado.

Mace 7(sete) dias do mês de janeiro de 2004.

FERNANDO
CPF 005.65 1.804-87 RG 2002001 31^.914/SSP-AL

Conteve d °

F L A > « A D E ~ A Z E V E D O D A ALDEIA"
ál4.604-44 RG 547.744/SSP/Al,

ANTÓNIO JOSÉ CAMPOS DE LIMA
CPF 098.759.214-91 RN-E^U9121-3 l-í gJCÉRTiFiCO que a presente copit

% illfotostótica ê de igual teor ac
laKlortQinalexilMdftdoquedoufé
•? r> -"^ •$ í /
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RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA
Rua:Pedro Paulino, 454 - poço Maceió - Al
Fone: (82) 2123-8383 Fax (82) 2123-8380
CGC: 12.268.876/0001-00 INSC. EST.: 24005294-3
E-mail:licitacaofõ>nneusok com br

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO
(Prefeitura Municipal de BOCA DA MATA)

A Renovadora de Pneus ok Ltda, situada na av: Pedro paulino, 454, bairro do
poço, inscrita no CNPJ n°.l2.268.876/0001-00, declaramos para fins de participação no
PREGÃO PRESENCIAL / SRP n°. 010/2015, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE ,
que cumprimos plenamente com os requisitos de habilitação, estando com os documentos
devidamente atualizados na forma da lei vigente, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores, bem como, tomamos conhecimento de todas as informações acerca
do presente certame e que aceita todas as condições nele contida para o fiel cumprimento
das obrigações.

Maceió, l O de/março

RENOV

Adriano
Vendedoí

CPF. n. 488.533.485-34
RGn. 4.561.762. SSP/BA
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RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA
Rua:Pedro Paulino, 454 - poço Maceió - Al
Fone: (82) 2123-8383 Fax (82) 2123-8380
CGC: 12.268.876/0001-00 INSC. EST.: 24005294-3
E-mail:licitacao@pneusok.com.br

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO, CUMPRIMENTO DO EDITAL, DECLARAÇÃO DE
FATOS SUPERVENIENTES E DECLARAÇÃO DE MENORES.

PREGÃO PRESENCIAL -SRP n. 010/2015, do tipo, menor preço por
LOTE (PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA).

A Renovadora de Pneus ok Ltda. situada na av: Pedro Paulino, 454 bairro
da Poço, inscrita no CNPJ n°.12.268.876/0001-00, declara, sob as penas da Lei vigente,
que atenderá as exigências do Edital no que se refere a habilitação jurídica, qualificação
técnica e econômico-financeira, e que estar regular perante a Fazenda Nacional a
Seguridade Social e o FGTS; Também cumprimos ao estabelecido no inciso Vil do artigo
4°. da lei federal n°. 10.520 de 17/07/2002;
Declaramos ainda que, até a presente data inexiste fatos impeditivos de habilitação no
referido processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores

Também declaramos para os devidos fins, do disposto no inciso V do art.27 da lei N°
8.666, de 21 de Junho de 1993, acrescido pela lei N°. 9.854, de 27 de Outubro de 1999, que
não empregamos menores de dezoito (18) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
também não empregamos menores de dezesseis (16) anos, salvo na condição de aprendiz,
nos termos do inciso XXXI11 do art. 7° da Constituição Federal de 1988. (lei n°. 9.854/99).

Declaramos ainda que do conhecimento e ciente de todas as informações acerca do
presente certame e que aceitamos e concordamos com todas as condições nele contida, para
o fiel e conhecimento das obrigações, com a obrigação de declarar ocorrências posteriores.

Responsável pela assinatura do contrato:

NOME: Adriano Rocha Santos - Brasileiro, casado - domiciliado na av. Abelardo Pontes
lima, 503 - gruta de Lourdes - Maceió/Al. (82)9972 0951
RG: 4.561.762 SSP-Ba
CPF: 488.533.485-34
CARGO: VENDEDOR (Procurador)

Maceió, l
RENOVADO

Adriano R
Vendedor-
RG. 4.561.762 SSP/BA
CPF. 488.533.485-3





DOCUMENTAÇÃO

NCIAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

PREGÃO PRESENCIAL N$ 010/2015-SRP-PROCESSO N$ 115-012/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS, VISANDO A
ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA DE BOCA DA MATA.

Av. Jucá Sampaio,900 - Barro Duro - Maceió - AL

CNPJ: 12,606.803/0001-73 INSC. EST.: 242368174

E-mail: pablopneus@hotmail.com Contatos (82) 3338-5324 / 9972-7899





FICHA DE CREDENCIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL N9 010/2015-SRP-PROCESSO N^ 115-012/2015.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E FINS, VISANDO A ATENDER AS

NESCESSIDADES DESTA PREFEITURA DE BOCA DA MATA.

Razão Social: SAMARA ALMEIDA DE SOUZA - ME.

CNPJ n° 12.606.803/0001-73.

Endereço: Av. Jucá Sampaio, n° 900 - A - Barro Duro,

Fone/Fax: (82) 3338-5324 E-mail. pablopneus@hotmaíí,çom

Pessoa para Contato: Pablo cargo: Gerente Geral,

Dados do Representante:

Representante legalmente constityíd^-%Sr ANTONIQ PAULINO MEDEIROS DA SILVA
SANTOS, portador da cédula d(e identidade n° 1.255.878 SSP/AL com o CPF/ 007.643.694-
23;

CELULAR: (82)8864*512

.NTONIO PAULINOt/lEDEIROS DA SILVA SANTOS

CPF/007.643.694-23

Representante

Av. Jucá Sampaio.900 - Barro Duro - Maceió - AL

CNPJ: 12.606.803/0001-73 INSC EST. 24236B174

E-mail: pablopneus@holrnail.coni Contatos; (82) 3338-5324 / 9972-7899





DECLARAÇÃO

Cumpre Plenamente os Requisitos de Habilitação

A Firma: SAMARA ALMEIDA DE SOUZA - MB;,, CNP J n° 12.6$6.8'03/0001-73,
sediada na Av. Jucá Sampaio, n° 900 - A - Barro DurcvJvIaceió, de ÁJagas, por seu
representante legalmente constituído, pelo Sra. SAMARA ALMEIDA DE SOUZA, com o CPF/MF
n° 043.064.764-64, DECLARA, que cumpre plenamente: :os rê^dísitos de habilitação, com os
documentos devidamente atualizados na forma da,legislacã0. vigente, qu.e^se encontram dentro
do Envelope de n° 02 - Documentos de habilitação e nos. termos do art. 4°, inciso VII da Lei n°
10.520, de 17/07/2002, licitação modalidadé;:f REQAO PRESENCIAL n° 010/2015-SRP-
PROCESSO N° 115-012/2015 , que se realizará èrp 10/03/2015, "pela Prefeitura Municipal de
Boca da Mata, Estado de Alagoas, ciente das :pienaliçlades cabiveis.

M;aceió/AL, tQ de Março de 2015.

:%SAMARA ALMEIDA DE SOUZA

CPF/043.064.764-64

RG: 1.687.797-SSP/AL

Proprietária
INSC. NO CAD. ICMS

242.36817-4

SAMARA ALMEIDA DE SOUZA - ME

Av. Jucá Sampaio, 900 - A

Barro Duro - MACEIÓ - AL

Av. Jucá Sampaio.900 • Barro Duro - Maceió - AL

CNPJ: 12606.803/0001-73 INSC. EST. 242368174

E-mail: pablopneus@hotmail.com Contatos: (82) 3338-5324 i 9972-7899





PROCURAÇÃO PARTICULAR

Pelo presente instrumento de Procuração, a empresa: SAIBRA ALMÊÍDA DE
SOUZA - ME, CNPJ n° 12.606.803/0001-73, sediada na Av. Jfiça &%paio, no:900 ~. Â - Barro
Duro, Maceió, Estado de Alagas, por seu representant@;;;;iega]mentê>constitú;ído, pelo Sra.
SAMARA ALMEIDA DE SOUZA, com o CPF/MF n° 043.06^764-04,....através de seu
representante legal, o seu procurador o Sr. Antoriíò Paulíhtí; Medeiros da Silva Santos,
portador da cédula de identidade n° 1.255.ÍJ78 SSP/AL corti o 0PF/ 007.643.694-23,
outorgando-lhe plenos poderes para Apresentar DOCUMENTOS, PRESTAR
DECLARAÇÃO DE QUE O OUTORGANTE ÉS|Á Eiyi SITUAÇÃO REGULAR PERANTE A
FAZENDA NACIONAL, ESTADUAL E MU%CIP% SEGURIDADE SOCIAL E O FUNDO DE
GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS, bem como, PgRMULAR OFERTAS E LANCES
NAS SESSÕES PUBLICAS, assinar as respectivas atas, registra ocorrências, formular
impugnações, interpor recursosy assinar Contratos, assim e formular declarações e todos
e quaisquer documentos indispensáveísiao bom e fiel cumprimento do presente mandato.

Validade deste mandátoíata o dia 31/12/2015.

M^ceíó/AL, 10 de Março de 2015.
^^k "

'»

SAMARA ALMEIDA DE SOUZA JNSC. NO CAD. ICMS

CPF/043.064.764-64 242.36817-4

RG: 1.687.797-SSP/AL
SAMARA ALMEIDA DE SOUZA - ME

Proprietária
Av. Jucá Sampaio, 900 - A

Barro Duro - MACEIÓ - AL

CEP.: 57.040-600

CNPJ: 12.606.803/0001-73

Av. Jucá Sampaio,900 - Barro Duro • Maceió - AL

CNPJ: 12.606.803Í0001-73 INSC. EST-: 242368174

E-mail: pablopneus@hotmail.com Contatos: (82) 3338-5324 / 9972-7899



RETRO

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAI, 2° DISTRITO
Av. Comendador Leão, 788, Poço - Maceió - AL - Fone: 3327-5269

RECONHEÇO por semelhança a(s) firma(s) SAMARA ALMEIDA DE SOUZA

aria Lúcia Sampaio Falcão - Oficial

Em testemunho
Maceió- 10demare&de20l5

da verdade

Roberto Wagner Sampaio Falcão - Substituto
Ana Maria S. Falcão Pereira - Escrevente



Confere c / o original





•• VTtieno Uo Dftstnvoivimwfcí, indústria e Comercio Exlenoí
Secíeiana Oo Dtsenvcjivifflenlo da Produção
Departamento Nacional Oe Rcgmlro <jo Comércio

NUMERO Q£ IDE«WCAçAo DO REGISItOOE EMPRESA - NtRE DA SEDE

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
INSiKUvÕES DF l'"EENC"lMEIfTO NO VERSO

Niii£ Q* FIlIAL tn>B-«rh«

NOVE liC ENPRfJifliO rcnmtt** t*m i

S AMAPÁ ALMEIDA DE SOUZA

BRASILEIRA

J5F 'O

ESTAOO WV1L

a;

«£0*« OS 8EHS is-

MÁRIO DENIS CAVALCANTE DE SOUZA MARIA DO CARMO ALMEIDA DE SOUZA

NASCIDO EM (dlil

' -J79

CMTKJMM númwo

1,687.797
L

0 4 3 . 0 6 4 . 7 6 4 - 6 4

.,:. ,, .'yj nçjtj (torniii 5e - VJ"« Hr i r.»o D* m.nmj

»OMICrLI t-W TW aOCRAJXKJPO - n-t, tv. «c j

RUA GENERAL JOÃO SALEIRO P1TAO

AP 703

BAIRRO t DISTRITO
PONTA VERDE 57035-190

347

CÓDIGO DO MU NIC [Pi 3
(U>o ai Junu Ccmtrcii!)

MACETO AI;.

;' J/clara. sob as penas da iei não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de
| empresário e requsr à Junta Comercial do ESTADO DE ALAGOAS;

•.:CÍ!!3OOOF.VE\TC

ATO

INSCRIÇÃO
CÒÒÍÍS DO BffiMTC

DESCRIÇÃO DO e-tNTO

HAMARA ALMEIDA DE SOU2A

, . ,

, ' -• -• - 4

BWB«O'D1ST»ito

TABULEIRO DO PINTO

1ARGO

20 .000 ,00

4 ' VlC*

• .. < i-., i.

. -O,- O l

AL BRASIL

^5A

.

l
í-.OflSfclO ELETHÔtJICO (E-MAJL!

VAtOf OO C*?IIAL (par <«on»o)

[ V I N T E MIL REAIS)

COMÉRCIO A VAREJO PE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA V E Í C U L O S
riUTOMOTORES. -:
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MÊC6te£l DEvEílStttQÍ

f Í!̂ /5T"fertdn?1
í&Zlfiapres^fàcorn?*

u- OQU fe

3*'* Dt IWCIO DAS A

00-00-000

USO EXCLLj&lVOpA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE

AU TE HTj C AÇA O BD357781

MÍRIAM FERREIRA TAB02A
SECRÊTAR10-GERAL



-'UÇií-S DE PREENCHIMENTO DO R.EGUERI^cNTG DF. EMPRcSARlG

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR O PR££NCHIIVEN TO,

i Preencher o formulário em quatro vos legíveis, â máquina ou à mão. com letra de forma, sem rasura.
J - Não preencher os campos destinados a uso da Junta Comercial.

ESTADO CIVIL - Declarar se é solteiro, casado, viúvo, separgdo judicialmente ou divorciado.
ilMELDE; BENS DO EMPRESÁRIO - Se o empresário for casado, declarar o regime de bens (comunhão parcial, comunhão universal.

o final nos aqúestos, separação de bens). A alteração do regime de bens depende de autorização judicial em pedido motivado de
ÍSs os cônjuges, a qual deverá instruir o processo.

,lt>CNTIDADE - indicar o número, a :/gía do urgia expedidor e a sigla da respectiva unidade da federação menciooados no doe urre n to de
•icntidaQe. -Síio aceitos como dccumenlo d»; identidade: cédula de identidade, certificado de reservista, carteira de idenhdade

;ional. Carteira de Trabsiho e Previdência Social ou Carteira Nacional de Habilitação (modelo com base na Lei n° 9.503, de
tí). Se o titular for estrangeiro, é exigida carteira de identidade de estrangeiro, com visto permanente

EMANCIPADO POR - Caso o Ulular seja menor da 18 e maior do 16 anos, emancipado, devera indicar a forma de emancipação e arquiva ia
cm separado, a qual <jeverá ser anlenorrnente averbada no Registro Civil. São hipóteses de emancipação: casamento; ato judicial: concessão
uos pais; colação de grau em cursu de ensino superior; exercício de emprego público efetivo, estabelecimento civil ou comercial, ou p^g
existência de relação de emprego desdo que em função de-les. o menor com 10 anos completos lenha economia própria.
DECLARAÇÃO (de desimpedimento para e^ircer atividarJe empresaria e de que nAo possui c*'ira inscrição de emp.psarioi e
REQUERIMENTO - Complementar o nome da Jur;-- r jmerpa!
CÓDIGO DO ATO E DESCRIÇÃO DO ATO - Preencher com o código e com a deserção do ato que esta sendo praticado, Conforme talM
CÓDIGO DO EVENTO E DESCRIÇÃO DO EVENTO - Preencher com o código e com a descrição do evento que está contido no ATO-, rrii"
labela abaixo.

-"^nJ^rn^-V nttfW ;?f r̂ 1̂

•

CÓDIGO DO f DE
ATO / EVENTO i
080
002

020
021
022
023
024

326
C27
028
02S
030
031
032
CO 3
024
036
037
038
039
0-<8
052
961

IN
AL

DESCRIÇÃO" DÓ ATO"
i

INSCRIÇÃO
ALTERAÇÃO

ÃO DO EVENTO

003
150
151
152

ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESAR
ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
ALTERAÇÃO DE FILIAL NA UF DA SEDE
EXTINÇÃO DE FILIAL NA UF DA SEDE
ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
ALTERAÇÃO DE FILIAL EM OUTRA UF
EXTINÇÃO DE FILIAL EM OUTRA UF
ABERTURA DÊ FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
ALTERAÇÃO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
EXTINÇÃO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
ABERTURA DE FILIAL EM OUTRO PAÍS
ALTT^CAO n~: '''' "*!. F." OUTP.O PAÍG
CXTINÇÀO DE FÍLIAL EM OUTRO PAIS
TRANSFERÊNCIA DE FILIAL PARA OUTRA UF
INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE FILIAL DE OUTRA UF
TRANSFERÊNCIA DE SEDE PARA OUTRA UF
INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE SE^' E OUTRA UF
RERRATIFICAÇAO
REATIVAÇÀO
AUTORIZAÇÃO DE TRANSr'

EXTINÇÃO
PROTEÇÃO DE NOME EMPR*"
ALTERAÇÃO 06 PROTF^"
CANCELAMENTO O'

EXEMPLO:
CÓDIGO DO ATO

002
DESCRIÇÃO DO ATO

ALTERAÇÃOO L
"."' - NOME EMPRESARIAL - Indicar o nome completo OL

(apelido ou nome como e mais conhecido) ou género
nem ser excluído qualquer dos componentes do nome.
SOBRINHO etc., que indicam uma ordem ou relação de pi.
CÓDIGO DE ATIV10ADE ECONÓMICA - Preencher cem o ,
Classificação Nacional de Atividades Económicas*- CNAE-Fis,

IDADE POR SUCESSÃO

DO EVENTO
DE NOMF. EMPRESARIAL

j, se quiser, designação mais precisa de sua pessoa
. do objeto. Não pode ser abreviado o último sobrenome,

,iOme e nSo podem ser abreviados: FILHO, JÚNIOR, NETO,

• .iMponctanta a cada ativioade descrita no O8JETO, conforme a labela de
Ordenar os códigos das alividades'indicando a principal e as secundárias. A

atividade principal corresponde àquela que proporciona maior receita esperada (quando dn inscrição) ou realizada (quando da alteração}.
12- DESCRIÇÃO DO OBJETO - Descrever o objeto (atividades 3 serem exercidas), d'-* forma precisa e detalhada, indicando o género e a

e.s|]<ioe do negocio Mão podem ser inseridos termos estrangeiros na descrição das atividades. exceio quando não houver termo
correspondente em r-ortuguôs. O objeto n'o poderá ser ilícito, contrário aos tions costumes ou á ordem pública. No caso de filial, vide
oriâ.itação no Manual de Aios de Reyií-tro du Empresário.

U DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES - Preencher com a data prevista para o inicio das atividades 3 qual não poderá ser anterior a dala da
assinatura do Requerimento de Empresário. Se o Requenrner.lo de Empresário for protocolado na Junla Comercial após 30 dias da data i!,i
sua assinatura pelo empresário, a data da Inscnçâo será considerada a data do deferimento do Requerimento pela Junta Comercial e, nosse
caso. a data de inicio de atividades n3o poderá ser anterior a essa. No caso dos eventos 029, 037 e 039, vide orientação no Manual de Atos
de Registro de Empresário.

14 - ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁKiO - Duvera aer aporta a assinatura ua firma de acordo com o nome da empresa indicado no
campo nome empres-arial.

H5 - DATA DA ASSINATURA - Indicar o dia. mês e ano em que o Requerimento foi assinado
PN\A DO EMPRESÁRIO - A assinatura deve ser a que o empresário, ou no caso do incapaz autorcado judicialmente a coníinuar p empresa, e

assistente ou representante ou gerente usa normalmente para o nome civil.
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REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
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declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária que não possui outrtrregislro de
empresário e requer â Junta Comercial do ESTADO DE ALAGOAS:
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f JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ALAGOAS
CERTIFICO O REGíSTRO EM 12/01/2011 SOB N0' 27600159906
Protocolo: 11/001810-9 DE 11/01/2011

Erapt»9a:27 l 0126147 3
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.MIMAM FERREIRA
SECRETAUIO-GERAL



;.'^£S DE PREENCHIMENTO DC REQUERIMENTO DE EMPRESAR!.

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO

,no crn ijuíKro vias leyiveis, il tnèqLiir;,:
Não preencher os campos destinados a uso aã Junta Comercial,
ESTADO CIVIL Declarar se é solteiro, casado, viúvo, separado judicialmente ou divorciado.
REGIME DE BENS DO EMPRESÁRIO ~ Se o empresário for casado, declarar o regime de bens (comunhão parcial,
participação final nos aquc-stos. separação de bt-us) A alteração do regime de bens depende de autorização judicia! em pedido motivado de
ambos os cônjuges, a qual devera instruir o processo.
IDENTIDADE - indicar o número, a sigla do órgão expedidor e a sigla da respecti/a unidade da federação mencionados no documento de
identidade São aceitos como documento de identidade, cédula de identidade, certificado de reservista, ta ri e i ca df> Kien>; l • ; •
oiofissionai. Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Carteira Nacional de Habilitação (modelo com base na Lei n 9 •
23''9/97) Se o titular for estrangeiro, é exigida carteira de identidade de estrangeiro, com vislo permanente
EMANCIPADO POR - Caso o titular seja menor de 18 e maior de 16 anos, emancipado, deverá indicar a forma do emancipação í- nrc.,^.^- a
em separado, a qual devera sei anteriormente averbada no Regislro Civil São hipóteses de emancipação casamento; a to judicial, concessão
MÓS pais; colação de grau em curso de ensino superior- exercício de emprego público efetlvo; estabelecimento civil ou comercial ou peia
existência de relação de emprego, desde que em função deles, o menor com 1Q anos compietos tenha economia própria.
DECLARAÇÃO \de desimpedimento para exercer atwiflade empresaria & db que não possui ou ira d isenção 0*4 enifjr esfrio j e
REQUERIMENTO - Complementar o nome da Junta Comercial
CÓDIGO 00 ATO E DESCRIÇÃO DO ATO - P'eencher com o código e com a desonçíio do ato que está sendo praticado, conforme tabela abaixo
CÓDIGO DO EVENTO E DESCRIÇÃO DO EVENTO - Preencher com o código e com a ctesaiçáo do evento que esta condão no ATO •. •
:abeia abaixo

iÓDÍGÕ DO~ T DESCRIÇÃO DO ÃTÕ~
DO EVENTO

CÓDIGO DO
ATO / EVENTO
080
002

020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
03C
03!
032
033
034
036
037
038
039
04 fl
052
961

003
150
151
1*9

DESCRIÇÃO
£

INSCRIÇÃO
ALTERAÇAf

»

\

t
í
t
é
l

1
•
t
F
f
t

EXTINÇÃO
PROTEÇAO
ALTERAÇÃO
í-ANr.FI AMF

ABERTURA h..
ALTERAÇÃO DE FILIAL ̂
EXTINÇÃO DE HLIAL COM SEDt i....
ABERTURA DE FILIAL EM OUTRO PAIS
ALTERAÇÃO DE FILIAL EM OUTRO PAlS

SíTIN ;ÃC VI FILIAL EM OUTRO P A1'S
TRANSFERÊNCIA DE FILIAL PARA OUTRA UF
INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE FILIAL DE OUTRA UF
TRANSFERÊNCIA Dt SEDE PARA OUTRA UF
INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF
RERRATIFICAÇAO
REATWAÇAO
AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE POR SUCESSÃO

DÊ NOME EMPRESARIAL
ALTERAÇÃO DE PROTEÇAO DE NOME EMPRESARIAL

DENME EMPRESARIAL
EXEMPLO'

CÓDIGO DO ATO
002

DESCRIÇÃO D_O ATO
ALTERAÇÃO

CÓDIGO DO EVENTO
020

DESCRIÇÃO DO EVENTO
ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

l" - NOME EMPRESARIAL - indicar o nome completo ou abreviado do empresário, aditando, se quiser, designação mais precisa ae sua pessoa
(apefido ou nome como è mais conhecido) ou género de negócio, que deve constar do objeto. Não pode ser abreviado o ufiimo sobrenome,
nem ser excluído qualquer dos componentes do nome, N3o constituem sobrenome e n3o podem ser abreviados: FILHO, JÚNIOR. NETO
SOBRINHO etc., que indicam uma ordem ou relação de parentesco

11 CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÓMICA - Preencher com o código correspondente a cada atividade descola no O8JETO conforme a tabela de.
Classificação Nacional de Atividades Económicas - CNAE-Fiscal. Ordenar o$ códigos da& auvidacfes indtcanoc a pnnctpai e as suoundin.
' ,'ioade principal corresponde aquela que proporciona maior receita esporada (quando da inscnçáo) ou realizada (quando da alteração).

12 - DESCRIÇÃO DO OBJETO - Descrever o objeto (atividades a serem exercidas), de forma precisa e detalhada, indicando o gêiv- •
esoécie do negócio. Não podem ser inseridos termos estrangeiros na descrição das aíividades, enceto quando não houver temio
correspondente em poJtuyuès O objeto n3o podará ser Ilícito, contrario aos bons costumes ou à ordem púbíica. No caso de filial, vicie
orientação no Manual de Aios de Regislro de Empresário

' J • DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES - Preencher com a data prevista para o inicio das atlvidades a qual não poderá ser anierior ã ciata cia
; --.-lUira do Requerimento de Empresário Se o Requenmento de Empresário for protocolado na Junta Comercia! apôs 30 dw i - i lata d

sua assmntui-j ut.'k' i-.-nprfs.ino a d3ta da inscnçáo SRT^ consiaefia<Ja a clauí do detefimersto "")' R*q >• » ' pala ml •
caso. s data de inicio de aíividades não poderá ser amerior a essa No caso dos eventos 029, 037 e 039, vide orientação no Manuai fle AIQS

'ítígistrocie Empresário
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO - Devera ser aposta a assinatura d3 firma rfe acordo com o nome da empresa indicado no
campí) nome empresanai
DATA DA ASSINATURA - Indicar o dia, mês e ano em que o Requerimento foi assinado.
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO - A assinatura deve ser a que o empresário, ou no caso cie incapaz auíovî adc judioalniente a continu.ií .
seu assistente txj representante ou gerente usa normalmente oara o nome civil



Minislôfo do DesetivoMmenio. Indústria e Comércio Extenor

Secfelort.i de Comércio e Serviços

Oeparta">«nlo Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
Folhas 1 l
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WUMERO BE ItlEU^inCUÇAO OO HEGtSIRO DE TM^BF-iA . NIHfc O» StUÍ-

27101261473

SAMARA ALMEIDA DE SOUZA
N AC l O N Al. 13 AD E

BRASILEIRA
5EXO "f.QIttF DE BEMSK* ouiiiol

M 0 F E3 COMUNHÃO PARCIAL

MÁRIO DENIS CAVALCANTE DE SOUZA
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12/07/1979 1687797

hi«i DKFILLALiprtintn» i r,...,i.
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CASADO
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( y
MARIA DO CARMO ALMEIDA DE SOUZA
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SSP AL 1 043.064.764-64

X XX XXXXXXX XXX
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APTO 703 PONTA VERDE
M ume 'PIO

MACEIÓ
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-fp 556c ,• - '•• ••• • • .i'j*iUn

57.035-190 K)9
i;r

IAL
declara, sob as penas da lei. não estar impedido de exercer afinidade empresária, que não possui
outro registro cie empresário e requer à JUNTA COMERCIAL OO ESTADO DE ALAGOAS
<:Oí>lGOOQ ATO PSSCKIÇAO OO ATO

Q02 ALTFRAÇAO

CÓDIGO OO EVEWTJ DESCRIÇÃO 00 EVENTO
MXXXXWIXXXXX

xxxxxxxxxxxxx
NOME F.UPHt SAMIAL

SAMARA ALMEIDA DE SOUZA ME

CODiGO (30 f VtMTO DESCRIÇÃO OO EVf.KTQ
ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME

021 EMPRESARIAL,
CÓDIGO DO ÍVEMTO DÊS :«ICAO DO -VEHIO

XXXXXXXXXXXXX

. . .
AVENIDA JUCÁ SAMPAIO

' ' 'Wl fHLKTO a*IHHO/DlSTBirO

xxxxxxxxxxxxx BARRO DURO
«. IN.C.IMIO UF PAIS

MACEIÓ AL BRfl
VALOR DO CAPITAL NI VAIOU DO CAflTAL (por ultimo)

CINQUENTA MIL REAIS
i" '.,;-. r*, nitviíunf Hf SCR c*o no riB.ríTÓ

COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E AGE
A,.̂ ..̂ ,,,. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E F

4530703 XXXXXXXXXX

AIMdtd. í O ' ÍÍÍ

4520001 ;
1 r~

X X X X X X X

xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

[)»r«. IM iwciO OAS An^DAMS NUMERO DE IHSCHIÍAO wo CNPJ
N1HE AN

08'09/2010 12606803000173 xxxx

ASSINA1UHA DA ClRMA BELO EMPNESAJdO (ou p*lo r*p'.»nl«iiUÍ«i«l«Um«/J«r«illI|

MUMEHO

900A
._^. CÓDIGO OQ MUrjiCiPiO

(Usodajunia Comoreial)
57 040-600 109

SIL pjconlabeis@ig.com. br

SSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES;
EPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
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PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. AUTENTICAÇÃO
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
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JUN TA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
Certifico o Registro em 30*07/2012 Sob N" 20120301059
Protocolo 12/030105-9 de 27/07/2012 com NfflE 27101261473
SAMARAALMEDADE SOUZA ME
Chancela. 8C06-8BCO-QAOD-3FQD-F164-E6A4 3C97-BFD6-A2F1-C89C
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Departamento d* Registro Empresarial e Integração

Junra Cumertlal do Estado de Aljqw.ii - JUCEAL
REQUERIMENTO DE EMPRES

Z71012ÍU73

SAMARA ALMtIDA 06 SOUZA

BRASILEIRA

uig M IMO
MÁRIO DEN1S CAVALCANTE OE SOU£A

rCOlNtOf «Nb,l (»u

Cumunnflo 1'nrcií

Caiado

MARIA DO CARMO ALMEIDA DE SOUZA

U/07/1979 1C87797 SSP AC

BUA GENERAL JOÃO SALEIRO PITAO

APT'703 PONTA VERDE 57035-150

no ni.MCioio iui» i

000109-

•p«i.

j 8J7

Maceió AL

declara, sob as penai da lei. não citar impedido de exercer odvldadc umprcsarrn, que nio
emproiirio e rwqucr à (UNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS

ui outro rcylt t fO do

OOJ ALTERAÇÃO

rcÔÔCO 00 Iví^TO

ALTERAÇÃO 0£ DADOS (EXCBTU NOME EMPRFSAHIAtl

SAMAHA ALMEIDA OE SÓ JZA M£

AVENIDA (UCA SAMPAIO

QUADRA G LOTE li. 16. U . HAfUtQ DUHO

HllHIAO

900 A

Cf»
57010-600

MaCfílO

50.000,00
COO-COS! irNOici (COnOt-t-

iCxM rru*n
«r.ajm 'iv>fiei.

4530705

diD* DO CW"*4 • Iw til

cinqu«nia mil rcau
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;OC»OO «I "tu""IrC luw u ^BTJ C»r«n«U

OO0109 Maceió
tl»1«0«CO II -HHHJ

OtcvJo B Otwiii

COMERCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CAMARAS-DE-AR. COMÉRCIO A VAREJO Of P5ÇAS E
ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES. SERVIÇOS OE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO
MFCÀNCA DÊ VEÍCULOS AUTOMOTORES

OEÍERIDO.JPUBLIOUE-SE E A«OUIV'-SE AUTENTICAÇÃO

AL 11 30000025191

PARA JSO EXCLUSJVO OA (UNTA COMERCIAL
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CERTfDÃO
haver (inferido e autenticado a

1 xipia com o original que m
j. Dou fé.





DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICRO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

A Firma: SAMARA ALMEIDA DE SOUZA - ME, CNPJ n° 12.606,803/0.0.01-73. sediada na
Av. Jucá Sampaio, n° 900 - A - Barro Duro, Maceió, Estado de Alagas^por seu representante
legalmente constituído, pelo Sra. SAMARA ALMEIDA DE SpUZA, cgm o CRF-i/MF n°
043.064.764-64 e através de seu contador o Sr. PLÍNIO JOSÉ AMORIM DE FÀplAS, com o seu
CRC n° 4350/AL, DECLARA, para os fins de comprovação.no Pregão, presencial n° 010/2015,
da Prefeitura Municipal de boca da mata, e no disposto da Lei Complementar n° 123/2006, sob
as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data,
enquadra-se como:

( X ) MICROEMPRESA, conforme inciso l do artigo;30;dã Lei.Complementar n° 123 de 14 de

dezembro de 2006;

( }EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II dó artigo 3° da Lei Complementar n°
123 de 14 de dezembro de 2006;

( ) COOPERATIVA, conforme ,;p dispostô:,nos art. 'M à 45 da Lei Complementar n° 123
de14/12/2006 e art. 34, da Lei i|,488, de 1%e junho de 2007. Declara, ainda, que a empresa
está excluída das vedações constares do parágrafo 4° do artigo 3° da Lei Complementar n° 123
de 14 de dezembro de 2006.

Gozando, assim,; do regime diferenciado e favorecido instituído pela referida Lei
Complementar, pára fins:de participação no Pregão Presencial n° 010/2015-SRP-PROCESSO N°
115-012/2015 do Município de :BOCA. DA MATA/Alagoas.

:::'Maceió/AL, 10 de Março de 2015.

SAMARA ALMEIDA DE SOUZA
CPF/043.064.764-64
RG: 1.687.797-SSP/AL
Proprietária

INSC. NO CAD. ICMS

242.36817-4
SAMARA ALMEIDA DE SOUZA - ME

Av. Jucá Sampaio, 900 - A

Barro Duro - MACEIÓ - AL

Av. Jucá Sampaio,900 - Barro Duro - Maceió - AL

CNPJ: 12.606 803/0001-73 INSC EST.: 242368174

E-mail: pablopneus@hotmail.com Contatos: (82) 3338-5324 l 9972-7899





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM_ ,- -
l̂ '.; ALAGOAS " Governo do Estado de Alagoas
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Secretaria de Estado do Desenvolvimento Económico e Turismo - SEDETUR

Junta Comercial do Kstado de Alagoas / Y' /--

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certidilo Simplificada pura Empresárias ME ou EPP c suas Filiais

^^.U f

(f
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição,

Nome Empresarial

SAMARA ALMEIDA DE SOUZA ME

Natureza Jurídica .: 2 1 3-5 - EMPRESÁRIO

Numero de Indemiricac3o do Registro de Empresa (NIRE da Sede) C.N.P.J Data de Arquivamento d

27101261473 12606803000173 Constitutivo

08/09/2010

Enderveo Completo (Logradouro, N" e Complemento, Bairro, Cidade, CEP, L'F|

AVHN1DA JUCÁ SAMPAIO, 900 A, , BARRO DURO, MACEIÓ - 57040600 - Alagoas

Atividades Económicas

4530703 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

Í 0001 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

07IJ5 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR

Olíjcto Social

COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

SI. R VIÇOS DÍ-. MANUTENÇÃO 1-, REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.

Capital Social

RS 50.000,00 ( Cinquenta Mil Reais )

1 liiinii Arquivamento

Data: 21/10/2013 00:00:00 Número: 20130547417

Atu: ALTERAÇÃO

Evento: ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

Nome do Empresário(s)

SAMARA ALMEIDA DE SOUZA

Identidade : 1687797 - SSP C. P. r" .: 04306476464

Estado Civil : CASADO(A) Regime de Bens : COMUNHÃO PARCIAL DE BENS

i Alo Data de Inicio de Alividades

08/09/20111

Microempresa ou Empresa de

Pequeno Porte (Lei n"

123/2006)

Microempresa

Situação

i < i uiMK" \ ; ; \ •

Status

XXXXXXXXXXXXX

filiais

Wipresa não Possui Filiais registrada nesta Junta.

Numero Protocolo

150031556

Local, Daia

Maceió, quarta-feira, I I de fevereiro de 2015

.

EDVALDO MAIORANO DE LIMA

Secrelíirm(a) Geral

Este documento foi assinado digitalmenle. em conformidade com a MP 2200-2/2001, por meio do e-CNPJ n° 10.279.310/OOOt-lO - Fundo Estadual do Registro e Comercio

em quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 as 12:49:51

Se impri-sso, para conferência acesse o sltt: wwn.jueeal.al.Eov.br - Opção Acesso Rápido » Aiitfiilicidade de Certidão, e Informe o número do protocolo^





DECLARAÇÕES DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOST

A Firma: SAMARA ALMEIDA DE SOUZA - ME, CNPJ n° 12.606.803/0001-73, sediada na
Av. Jucá Sampaio, n° 900 - A - Barro Duro, Maceió, Estado de Alagas, por seu representante
legalmente constituído, pelo Sra. SAMARA ALMEIDA DE SOUZA, CDÍTI, o CPF/MF n°
043.064.764-64, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o artigo n° |99 do código Penai
Brasileiro, especificamente para participação na licitação sob axmòdalidade PREGÃO
PRESENCIAL N° 010/2015- SRP - PROCESSO N° 115-012/2015.

a) - A Proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi
elaborada de maneira independente por esta licitaste',..e o':%nteúdo da proposta não
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido "p;u recebido de
qualquer outro participante potencial ou de f.ajo dá licitação acinla:::rriéncionada, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) - A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima
mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer meio ou por qualquer
pessoa;

c) - Que não tentou, por qualquer rfi%i,ç,.pu por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participar$%pptencial oucíe. fato da licitação acima mencionada quanto
a participar ou não da .referida licitação;

d) - Que o conteúdCKda propos% apresentada para participar da licitação acima
mencionada n^o será, hq.todo ou éfn parte, direta ou indiretamente, comunicado ou
discutido coní:%ialquer óutriO participante potencial ou de fato da licitação acima
mencionada. antes::da adjudicàçãcydo objeto da referida licitação;

e) Qtifíp, co"títçCído d% pijOposta apresentada para participar da licitação acima
mencionada/não foi^no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido
ou-reçebido de-qualquer integrante do Município de BOCA DA MATA antes da abertura
oficiarias, propostas;'e

Quê está-plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém
plenos ppdereé e informações para firmá-la.

Maceió/AL, 10 de Março de 2015.

**7T INSC. NO CAD. ICMS

242.36817-4

SAMARA ALMEIDA DE SOUZA

CPF/043.064.764-64
RG: 1,687.797-SSP/AL

Proprietária SAMARA ALMEIDA DE SOUZA - ME

Av. Jucá Sampaio, 900 - A

Barro Duro - MACEIÓ - AL

Av. Jucá Sampaio,900 - Barro Duro - Maceió - AL

CNPJ: 12,606803/0001-73 INSC EST.. 242368174

E-mail: pablopneus@hotmail.com Contatos: (82) 3338-5324 / 9972-7899





RENOVADORA DE PNEUS OK~^
Av. Pedro Paulino, 454 - Poço - Maceió - Al 57.025-340 y™
Fone: (82) 2123-8383 Fax (82) 2123-8380
CNPJ/MF 12.268.876/0001-001.E: 24005294-3
E-MAIL: licitacao@pneusok.com,br

PREFEITURA DE BOCA DA MATA

PREGÃO PRESENCIAL N. 010/2015

DO TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

DIA 10 DE MARÇO DE 2015, ÀS 13:00h

OBJETO. FORNECIMENTO DE PNEUS

ENVELOPE "1" PROPOSTA DE PREÇOS





RENOVADC
Rua:Pedir
Fone: (S'
CGC: 12.^
E-mail:licitaca<

_US OK LTDA
poço Maceió-Al

axiS2)2123-8380
00 INSC. EST.: 24005294-3
.ok com br

Maceió, 09 de março de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Aquisição de pneus para as Secretarias Municipais

LOTE 01 -PNEUS l

PREGÃO PRESENCIALÇ N. 010/2015
REGISTRO DE PREÇO do tipo

menor preço por lote.

Item

1,1
preço unitário:

preço total:

1,2

p!̂ P> unitário:

preço total:

1,3

preço unitário:

preço total:
1 .1

preço unitário:

preço total

1,5

preço unitário:

preço total:

1,6

preço unitário:

preço total:

1,7

preço unitário:

•r.̂ Pb total:

1.8

preço unitário:

preço total:

1,9

preço unitário:
preço total.

Produto

PNEUS 165/70 R13 MULTIHAWK DA FIRESTONE /

duzentos e cinco reais

treze mil, trezentos e vinte e cinco reais

PNEUS 175/70 R13 SEIBERLING 500 DA FIRESTONE

duzentos e vinte e cinco redis

trinta e três mil, setecentos e cinquenta reais

PNEUS 165/70 R14 MULTIHAWK DA FIRESTONE /

trezentos e noventa e três reais

vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta e cinco reais

PNEUS 175/70 R14 MULTIHAWK DA FIRESTONE

trezentos e oitenta reais

cento e quatorze mil reais

PNEUS 185/70 R14 MULTIHAWK DA F IRI STONE

trezentos e sessenta e cinco reais

vinte e três mil, setecentos e vinte e cinco reais

PNEUS 205/55 R16 TURANZA ER300 DA BRIDGESTONE /

quatrocentos e cinquenta e seis reais

vinte e nove mil, seiscentos e quarenta reais

PNEUS 255/75 R15 DESTINATION DA FIRESTONE ~'_

oitocentos e cinquenta reais

cinquenta e cinco mil, duzentos e cinquenta reais

PNEUS 205/75 R16 DURAVÍS DA BRIDGESTONE

setecentos e cinquenta e seis reais

sessenta mil, quatrocentos e oitenta reais

PNEUS 175/70 R14 MULTIHAWK DA FIRESTONE

trezentos e oitenta reais
vinte e dois mil, oitocentos reais

Quant.

65,00

150,00

65,00-

300, 0£

65, OQ,

65^30

65,00

80,00

60.0t>

UnitárioR

205,00

225,00

393, OO/

380, OÇT

.
365, 00^

456^0

850,00

756,00

38(>;00

E Total R$

13.325,00

_

33.750,00

25.54^00

114. 000, Op

23 725,00

29 640,00

55.2^6,00

60480,00

22.800,00

378.515,00

trezentos e setenta e oito mil, quinhentos e quinze reais

CNPJ11201KWC60UO'

RENOVADORA DÊ PNCUS "OK11 LTDA

Av. Pccíro Paulino, 454

Poço -í^p 57025-340

f.'U.ceió - AL



' '-



RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA
Rua:Pedio Paulino, 454 - poço Maceió-Al
Fone: (82) 2123-8383 Fax (82) 2123-8330
CGC: 12.268.876/0001-00 INSC EST.; 24005294-3
E-mail:licitacao@pneusok com.br

Maceió, 09 de março de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Aquisição de pneus para as Secretarias Municipais

LOTE 02-PNEUS II

PREGÃO PRESENCIALÇ N. 010/2015

REGISTRO DE PREÇO do tipo

menor preço por lote.

2.1

preço unitário:

preço total:

2.2

pj£> unitário:
preço total:

2.3
preço unitário:

preço total:

2.4

preço unitário:

preço total:

2.5

preço unitário

preço total:

26

preço unitário:

preço total:

2.7

preço unitário:

:J£ total:

2.8

preço unitário:

preço total:

preço total:

PNEUS 9.00 X 20 TREKING DA VIKRANT

um mil, cento e quarenta e seis reais

duzentos e vinte e nove mil, duzentos reais

PNEUS 9.00 H 20 RADIAL R250 DA BRIDGESSTONE /

um mil, seiscentos reais

trezentos e vinte mil reais

PNEUS 12.4 X 24 6LONAS SAT 23G DA FIRESTONE

um mil, setecentos e setenta e seis reais

setenta e nove mil, novecentos e vinte reais

PNEUS 18.4 X 30 10LONAS SAT 23G DA FIRESTONE

três mil, quinhentos e vinte reais

cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos reais

PNEUS 7.50 X 16 8LONAS G.GRIP DA FIRESTONE

setecentos e noventa e seis reais

trinta e cinco mil, oitocentos e vinte reais

PNEUS14.9X248/10LONASSAT23G DA FIRESTONE /

dois mil, quinhentos e setenta e quatro reais

cento e quinze mil, oitocentos e trinta reais

PNEUS 18.4 X 34 10LONAS SAT 23G DA FIRESTONE /

três mil, quinhentos e quarenta reais

cento e cinquenta e nove mil, trezentos reais

PNEUS 7.50 X 16 10/16LONAS STARLUB DA VIKRATN

seiscentos e setenta e quatro reais

trinta mil, trezentos e tnnt.i reais

200,00'

200,00

45,00

45,00

45,00

45, QO

45,00

45,00

1.146,00

1.600,00

1.776,00

3.520,00

796,00

2.574,00

3.540,00

674,00

229.200,00

320.000,00

79.920^00

158x40t),00

35.820^30

115.830^00'

159.300/10

30. 33^00

1.128.800,00

um milhão, cento e vinte e oito mil, oitocentos reais

RHl&VADCRA DE PNEUS "OK" LTSA

Av. Pedro Pau'̂ 0, 454

Poço -rcP 57025-340

- AL





RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA
Rua:Pedro Paulino. 454 - poço Maceió-Al
Fone: (82) 2123-8383 Fax (82) 2123-8380
CGC: 12.268.876/0001-00 INSC. EST: 24005294-3
E-maÍI:li citacao@pneusok.com. br

Maceió, 09 de março de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Aquisição de pneus para as Secretarias Municipais

LOTE 03-PNEUS III

PREGÃO PRESENCIALÇ N. 010/2015
REGISTRO DE PREÇO do tipo
menor preço por lote.

31

preço unitário:
preço total
3 2

pĵ p> unitário:
preço totat:

3.3

preço unitário:

preço total:

3.4

preço unitário:

preço total:

3.5

preço unitário:

preço total:

3.6

preço unitário:

preço total:

3.7

prego unitário.

p^Pò total:

PNEUS 12.5/80 X 18 12LONAS S TRACTION DA FIRESTONE /

um mil, oitocentos e quarenta e dois reais

cento e vinte e oito mil, novecentos e quarenta reais

PNEUS 19.5 X 24 12LONAS T.UTIL DA FIRESTONE

quatro mil, cento e setentd e cinco reais

duzentos e noventa e dois mil, duzentos e cinquenta reais

PNEUS 10.00 R20 M840 DA BRIDGESTONE

um mil, novecentos e dez reais

setenta e seis mil, quatrocentos reais

PNEUS 12.5/80 X 18 12LONAS S TRACTION DA FIRESTONE,

um mil, oitocentos e quarenta e dois reais

setenta e três mil, seiscentos e oitenta reais

PNEUS 17.5 X 25 12LONAS SUP GG DA FIRESTONE _,

cinco mil e quarenta e dois reais

duzentos e um mil, seiscentos e oitenta reais

PNEUS 14.00 X 24 12LONAS SUP GG DA FIRESOTNE ,

três mil e vinte e dois re,n:,

cento e vinte mil, oitocentos e oitenta reais

PNEUS 7.50 X 16 16LONAS STARLUB DA VIKRANT

seiscentos e setenta e quatro reais

vinte e seis mil, novecentos e sessenta reais

70,OjO-

70,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

1.842,00

4.175,00-

1 910,00

1 842,00

5.042,0(1

3.022,0,0-

674,00

128.940,00

292. 259,00

76.400^00

73.680,OJ3

201650, 00

120.88D.OO

26.560,00

920.790,00

novecentos e vinte mil, setecentos e noventa reais

'CKPJl2.2g3.8V6/CC01-CG1

DÊ PNCUS "OK" LTDA

Av. Pedro Patino, 454

Poço -f": P 57025-340

f.', ceio -AL





RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA
Rua:Pedro Paulino. 454 - poço Maceió-Al
Fone: (82) 21 23-8383 Fax (82) 2123-8380
CGC: 12.268.876/0001-00 INSC. EST : 24005294-3
E-mail:licitac ao@pneusok.com.br

Jfá
Maceió, 09 de março de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Aquisição de pneus para as Secretarias Municipais

LOTE 03-PNEUS IV

PREGÃO PRESENCIALÇ N. 010/2015
REGISTRO DE PREÇO do tipo
menor preço por lote.

4.1

preço unitário:
preço total
4.2

preço unitário:
: 4P: total:
4 3

preço unitário:
preço total:
4.4

preço unitário:
preço total:
4.5

preço unitário:
preço total:
4.6

preço unitário:

preço total
4.7

preço unitário:
preço total:

^£preço unitário:
preço total:
4 9

preço unitário:
preço total:

PNEUS 275/80 R22,5 SIMPLES M840 DA BRIDGESTONE
dois mil, cento e quarenta reais
duzentos e quatorze mil reais
PNEUS 185 R14 DURAVIS R630DA BRIDGESTONE
quatrocentos e setenta e sete reais
trezentos e trinta e três mil, novecentos reais
PNEUS 9.00 X 20 SIMPLES TREKING DA VIKKANT
um mil e setenta e nove reais
cento e dezoito mil, seiscentos e noventa reais
PNEUS 9.00 R20 RADIAL SIMPLES R250 DA BRIDGESTONE
um mil, seiscentos reais
cento e setenta e seis mil reais
PNEUS 9.00 X 20 BORRACHUDO STARLUB DA VIKRANT 7

um mil, cento e quarenta e seis reais
cento e vinte e seis mil e se$M.>nt<i reais
PNEUS 11.00 122 R22 M840 DA BRIDGESTONE
dois mil, cento e noventa e sete reais
cento e trinta e um mil, oitocentos e vinte reais
PNEUS 275/80 R22,5 SIMPLES M840 DA BRIDGESTONE
dois mil, cento e quarenta reais
duzentos e quatorze mil reais
PNEUS 275/80 R22,5 SIMPLES M729 DA BRIDGESTONE
dois mil, cento e cinquenta reais
duzentos e quinze mil reais
PNEUS 215/75 R17,5 RADIAL FS557 DA FIRESTONE
um mil r cem reais
noventa e nove mil reais

100,00

700J30

110.00

11-0,00

110V00

60, QO

100,00

100,00

90/30

2.140/00

477,00

1.079,00

1.600,00

1.146^)0'

2.197<00

2.140,00

2.150^)0
s

i.ioortíb
/

214.000,00

333.900,00

118.6£0-;-00

17fftfOO,00

^,126.060,00

W. 820,00

2441)00,00

215J^0:00

/©3.000,0o

1.628.470,00

um milhão, seiscentos e vinte e oito mil, quatrocentos e setenta reais

REOVADORA DE PNEUS "OK"

Av. Pedro Paitfpo, 454

Poço - r-r-p 57025-340

í.^.ceió - AL





RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA
Rua:Pedro Paulino. 454 - poço Maceió-Al
Fone: (82) 2123-8383 Fax (82) 2123-8380
CGC: 12.268.876/0001-00 INSC EST.: 24005294-3
E-mail:licÍtacao@pneu sok.com. br
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cy
Maceió, 09 de março de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Aquisição de pneus para as Secretarias Municipais

LOTE 05 - CAMARÁS E PROTETORES

PREGÃO PRESENCIALÇ N. 010/2015

REGISTRO DE PREÇO do tipo

menor preço por lote.

5.1

preço unitário:

preço total:

5.2

|.".̂ PD unitário:

preço total:

5.3

preço unitário

preço total:

5.4

preço unitário:

preço total:

55

preço unitário:

preço total:

5.6

preço unitário:

preço total

5.7

preço unitário:
lipn total:

5.8

preço unitário:

preço total:

59

preço unitário:

preço total:

CAMARÁ DE AR 12.8/80 -18 TR15 DA TORTUGA /

cento e noventa reais

sete mil, seiscentos reais

CAMARÁ DE AR 10.00 R20 UNIVERSAL DA TORTUGA/

cento e cinquenta e cinco reais

seis mil, duzentos reais

CAMARÁ DE AR 7.50 X 16 PL DA TORTUGA .

noventa reais

três mil, seiscentos reais

CAMARÁ DE AR 9.00 X 20 UNIVERSAL DA TORTUGA ,

cento e quarenta reais

trinta e cinco mil reais

CAMARÁ DE AR KM 24 DA TIRTUGA

trezentos e quarenta e três reais

treze mil, setecentos e vinte reais

CAMARÁ DE AR 11.00 R22 UNIVERSAL DA TORTUGA

cento e noventa e cinco reais

onze mil, setecentos reais

CAMARÁ DE AR 17.5 X 25 TR220 DA TORTUGA

trezentos e oitenta e oito reais

quinze mil, quinhentos e vinte reais

PROTETORES 9.00 X 20 COMUM DA IRBO

trinta e seis reais

nove mil reais

PROTETORES 11.00X22 COMUM DA IRBO

quarenta e cinco reais
dois mil, setecentos reais

40,00

40,0í>

40,00

250, go

40,00

60,00

40,00
/

250,00

6Q.OO

190,00

155,00,,

90,00

1 40,00'

343,00

195,00

3£8,00

36,00
f

4^,00
~7

7. 600,30

6.200,00
^-

3.600700

35.00JXOO

13,720,00

U. 700, 00

JL5.520,00
f

9.000,00
s*

2JOO,00
*

105.040,00

cento e cinco mil e quarenta reais

DEI PNCUS "OK" LTDA

Av. Pedro PauJino, 454

Peço - r r'P 57025-340

f;Vceió-AL





RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA
Rua:Pedro Paulino. 454 - poço Maceió-Al
Fone: (82) 21 23-8383 Fax (82) 2123-8380
CGC: 12.268.876/0001-00 INSC EST.: 24005294-3
E-rnaÍI:licitacao@pneusok.com.br

Jgr

Maceió, 09 de março de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Aquisição de pneus para as Secretarias Municipais

U
PREGÃO PRESENCIALÇ N. 010/2015

REGISTRO DE PREÇO do tipo

menor preço por lote.

Dados bancários:

BANCO DO BRASIL

C/C=3226-3

Obs:Todos os pneus são de marca Bridgestone/

Firstone, camarás de ar tortuga e protetores irbo

Condições gerais

prazo p/ pagamento:

entrega

validade da proposta:

l
conforme edital

conforme edital
60 dias |

Declaramos expressamente que: Concordamos absoluta e totalmente com todas as condições estab-

elecidas neste edital; também estão incluídas todas as despesas com impostos, taxas, encargos so-

ciais encargos fiscais, encargos previdenciário e quaisquer outras despezas que incidam sobre o obje-

to da licitação

CPF. 488.533v485-.34

RG. 4.561.762-SSP/BA

(82)9972 0951

f í-**<r> ; -só OP° fftííCfcrJ u.Épo.citJí

ÉPNCWOÍ^L

Av. Pedro Paitfpo, 454

Peço - '""? 57025-340

i.-Vjfció - AL
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA
MATA-AL.

COMISSÃO PERMANENTE DE

PREGÃO PRESENCIAL N° O t J I

PROCESSO N° 115ipi/20f5

ENVELOPE N° - 1 - PRÓl̂ |̂̂ PREÇOS
*

DATA DE

OBJETO- Rpgí|tro |e Preços para Aquisição de
Pneus e tfin|̂ !%nâo atender às necessidades
da PrJfeitura^vlnicipal de Boca da Mata/AL.

' ' '

= 10-03-2015

: SAMARA ALMEIDA DE
ME. CNPJ: 12.606.803/0001-73



4*:



PROPOSTA DE PREÇOS

MATA ALASOAS

PREGÃO PRESENCIAL n° 010/2015-SRP - PROCESSO N° 115-012/2015

DATA DE ABERTURA; 10/03/2015 ÀS 13:00

OBJETQ: registro de preços para aquisição de pneus e afins, visondg atender às necessidades do Prefeitura Municipal de Boca da
Mota/AL.

A empresa; SAMARA ALMEIDA DA SOUZA - ME, estabelecida na Av. Jucá Sampaio. n° 900, Borro Duro - Maceio-AL inscrita no

CNPJ sob n" 12.606.803/0001-73. fone fax (82) 3338-5324/9972-7899, e-mail: pablopneus@hotmail.com. composta pelo seu
representante legal a Sra. Somara almeida de souza, casada, empresário, portador do Rô:1.687.797 /SSP-AL^.e c^ '• 043.064.764-64

propõe fornecer à Prefeitura Municipal de BOCA DA MATA. em estr to cumprimento ao previsto no edital do licitação em epígrafe,

materiais conforme abaixo discriminado'

LOTE 1 PNEUS I
ITEM

1.1

1.2

'•'
} ,.,

1 5

1 6

1 7

1.8

1 9

PRODUTOS

PNEU 165/70 R13 / ,

PNEU175/70 R13

PNEU 165/70 R14 f

PNEU 175/70 R14/

PNEU 185/70 R14 /
/

PNEU 205/55 R16/

PNEU 255/75 R15/

PNEU 205/75 R16C'

PNEU 175/70 R14 84T/

UND

UND/

UND

UND /

UND y

UND

UND '

UNO 1

UND •

UND

MARCA

FIRESTONE

FIRESTONÊ .->:'

FIRESTONE

FIRESTONéV

FIRÉSiorn

: FIRESTONE

FIRESTONE

BRIDôFSTONÊ

BRIDÍÇSTONE

QUANT

6b

150/

05

300

65 "'

6b

65

rso/

60

PRECO.UNIT

R$ 205,00

l.'* 207 00

R$ . 308.00

P$ 295,00

P$ 281, 00^

K í 407.00

R$ 829.00

R$ 687.00

R$ 358,00

1 . VALOR TOTAL:

PREÇO TOTAL

R$ 13 325.00

R$ 31 050,00

R$ 20.020,00

R$ 88 500.00

R$ 18 265.00

R$ 26 455,00^-

R$ 53 885.00.'

R$ 54 960.00

R$ 21 480,00

R$ 327 940,00 '

DAR SE O VALOR DO LOTE 01 de R$ 327 9-03,00 ( TREZENTOS E VINTE SETE MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS)

LOTE Z PNEUS II

ITEM

2 1

2.2

2.3

í ,<

,.,

2 6

2 7

2 8

PRODUTOS

PNEU 900 200 ' .: '-: :.

PNEU 900 200 RADIAL

PNEU 12.4-24 6'̂ PtsJAS /

PNEU 18.4 30 10 LONAS '

PN6U.7 50 16 8 LONAS-

PNEU 14 9-24 S LONAS f

PNEU 184 34 10 LONAS -

PNEU 7 50 16 10 LONAS /

i 'Mh

UND,

: UND s

UNDX

UND /

UND/

UND /

UND f

UND^

MARCA

eOODVÊAR

BRIDÊESTONE

FIRESTONE

FIRESTONE /

FIRESTONE /

FIRESTONE /^

FIRESTONE y

FIRESTONE /

QUANT.

200^

200

45 /

45 X

45^

45^

45 S

45^--

PREÇO UNIT

R$ 1 059,00

R$ 1 402,25

R$ 1 496.00'

R$ 2 789.00-

R$ 550.00,

R$ 2.101,00

R$ 3 597,00^

R$ 567,00,-

VALOR TOTAL:

PREÇO TOTAL

R$ 211.800.00

R$ 280.450,00-

R$ 67 320.00

R$ 125 505,00

R$ 24.750.00

- R$ 94.545,00

R$ 161 865.00

R$ 25515.00'

R$ 991 750.00 /

DAR SÊ 0 VALOR DO LOTE 2 de R$ 991. 750. OO (NOVECENTOS E NOVENTA E UM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)

/

s

/

/

j

/

,

a>
INSíTfMOCAD. ICMS

242.36817-4

SAMARA ALMEIDA DE SOUZA - ME

Av. Jucá Sampaio, 900 - A

Barro Duro - MACEIÓ - AL
E-mail: pablopneus@hotmail.com Contatos. (82) 3338-5324 l C£p . 57.Q40-600-C/VPJ: 12.606.803/0001-7~

Av. Jucá Sampaio,900 - Barro Duro - Maceió - AL

CNPJ: 12.606.803/0001-73 INSC. EST.: 242368174





jaf
PROPOSTA DE PREÇOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA ALA&OAS

PRE6ÃO PRESENCIAL n° 010/2015-SRP - PROCESSO N° 115-012/2015

DATA DÊ ABERTURA: 10/03/2015 ÀS 13:00.

OBJETQ: registro de preços poro aquisição de pneus g ofins, visando atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Boca da

Mata/AL.

\ empresa: SAMARA ALMEIDA DA SOUZA - ME, estabelecida na Av. Jucá Sampaio, n° 900, Sarro Duro - Maceio-AL inscrita no

CNPJ sob n° 12.606 803/0001-73, fone fax (82) 3338-5324/9972-7899, e-mail: pablopneus@hotmail.com. composta peio seu

representante legal a Sra. Samara almeida de souza, casada, empresário, portador do Ré: l.687.797 /SSP-AL e CPF: 043.064.764-64

propõe fornecer à Prefeitura Municipal de BOCA DA MATA, em estrito cumprimento ao previsto no edital dpvlicitacão em epígrafe,

materiais conforme abaixo discriminado:

LOTE 3 PNEUS III , ' :, :..

ITEM

3.1

3 2

3 3

3 4

3.5

3 6

3.7

PRODUTOS
y

PNEU 12.5/80-18

PNEU 19-5L 24 S

PNEU 6686 MSS 10.00 R20 /

PNEU 1Z.5/80-18/

PNEU 17.5/25

PNEU 14-0024-62 /

PNEU 7 50- 16
/ ^%%

UND

UND '

UND/

UND/

UND'

UND,-''

UND ^

UND,

Bk,

MARCA

FIRESTONE

/./,

FIRESTONE

FIRESTONè\

FIRESTONE.

":;Í$RÊSTQNE

FIRESTONE

•F&RESTONE

QUAWT.

70 •

70

40

• ; 40 '-

40

40

40,

PREÇO'VNIT

;-;ft$ 1.617.00
_ _ _ ..... _. ._ .

R$ ,, 3 080,00

R$:, 1.606.00 ,
\t 1.617.00

R$ 3.850,00

R$ 2 706,00,

R$ 550,00

:: ° v VALOR TOTAL:

PREÇO TOTAL

R$ 113.190,00

R$ 215.600.00

R$ 64.240,00

R$ 64 680.00

R$ 154.000,00

R$ 108.240,00

R$ 22.000.00'

R$ 741.950.00

DAR-SE O VALOR DO LOTE 3 de R$ 741 .95 ,̂00 {SETECENTOS. E QUARENTA E UM MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS )

t'

LOTE - 4 - PNEUS IV.

ITEM

4 1

4.2

4 3

4.4

4 5

4 6

4 7

4.8

4 9

PRODUTOS
f

PNEU 275/80 R22.5 SIMPLES '

PNEU 185R14C.

PNEU 900/20 SIMPLES

PNEU 900/20 RADIAL

^C F
PNEU 900/2f>; BORRACHUDO /

PNEU 1100/22 R22 /

PNEU 275/80 R22.5 RADIAL

PNEU 275/80 R22.5 BORRACHUDO /

PNEU 215/75 R17.5 RADIAL

utotr

^ UND f

UND '

UND '

UND/

UND/

UND

UND /

UND

UND/

MARCA

FIRESTONE

BRIDGESTONÊ

GOODYEAR

FIRESTONE

FIRESTONE

FIRESTONE

FIRE5TONE

FIRESTONE

FIRESTONE

QUANT

lOO/-^

700 f

110

110

110

60

100

100 "

90

PREÇO UNIT

R$ 1 760,00

R$ 402.00-

R$ 1.059.00

R$ 1.403,00
*^

R$ 1.403,00,

R$ 1 731,00,-

R$ 1 760. OO-

R$ 1 901,00'

R$ 891.00

VALOR TOTAL:

PREÇO TOTAL

R$ 176.000.00

' R$ 281 400,00

R$ 116490,00

R$ 154.330,00-

R$ 154.330,00

R$ 103860.00

R$ 176.OOO.00

R$ 190 100,00

,.ft$ 80 190.00

R$ 1.432.700,00 ..

DAR-SE 0 VALOR DO LOTE 04 de R$ 1.432.700.00 (UM MILHÃO QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS MIL E SETECENTOS REAIS)

Av. Jucá Sampaio,900 - Barro Duro - Maceió - AL

CNPJ: 12.606.803/0001-73 INSC. EST.: 242368174

E-mail. pablopneus@hotmail.com Contatos: (82) 3338-5324 / 9972-7899





PROPOSTA DE PREÇOS

fflUI TPALn SE BOCADA MATA ALASOAS

PREGÃO PRESENCIAL n° 010/2015-SRP - PROCESSO N° 115-012/2015

DATA DE ABERTURA: 10/03/2015 ÀS 13:00.

OBJETO: registro de pregos poro aquisição de pneus e afins, visando atender às necessidades da Prefeitura ..Municipal de Boca do

Mata/AL.

A empresa^ SAMARA ALMEIDA DA SOUZA - ME, estabelecida na Av. Jucá Sampaio, n° 900, Barro Duro - Maceió- AL inscrita no

CNPJ sob n° 12.606.803/0001-73, fone fax (82) 3338-5324/9972-7899, e-maih pablopncus@hotmoil.com, composta pelo seu

representante legal a Sra. Somara almeida de souza, casada, empresário, portador do R6'1.687.797 /SSP-AL've CPF: 043.064.764-64

propõe fornecer à Prefeitura Municipal de BOCA DA MATA, em estrito cumprimento ao previsto no edital da licitação em epígrafe,

materiais conforme abaixo discriminado:

LOTE 5 PNEUS V

ITEM

5 1

u1 „
5.4

5 5

5 6

b 7

5.8

5 9

PRODUTOS

CÂMARA DE AR 12.5/80 18 •'

CÂMARA DE AR 6686 MSS 10 00 R20 (

CÂMARA DE AR 7.50-16 f

CÂMARA DE AR 900/20/

CÂMARA DE AR 14-0024-S2/

CÂMARA DE AR 1100/22 R22 f

CÂMARA DE AR 17 5/2sX

PROTETOR 900/20 f

PROTETOR 1100/22 /

UND

UNO/'

UND7

UND

UND /

UND--'

UND

UND

UND /

MND

MARCA

JFF

JFF >

JFF

JFF

J>F '

JFF

JFF

::X'ABC

ABC

QUANT.. PREÇO ÚNJT

;" : i V^
40 R$ 220,00

40

40

250 /

40

60

40

*^/

60 y

R$ 99.00

P$ 72.00^,

P$ 88,00 ,

P$ 275.00

R$ 110. OCK

R$ 292, OO''

R$ 44. OO/

R$ 55, 0<y
g '*%&'

VALOR TOTAL

PREÇO TOTAL

R$ 8.800.00

XR$ 3 960,00

R$ 2.880,00

R$ 22.000,00

R$ 11 000.00 -

R$ 6 600,00 ,

R$ 11 680,00-

XR$ 11.000,00^

R$ 3.300,00-"

R$ 81 220,00 ̂

DAR SE O VALOR DO LOTE 05 deR$ 81 220.00 ( OITENTA E UM MIL DUZENTOS E VINTE REAIS )

DAR-SE O VALOR TOTAL DOS LOTES 01.02,03.04 E 05. no Tfltol Geral de R$ 3.575 560,00 (três milhões, quinhentos e setenta

e cinco mil e quinherttoa e sessenta reais)
R$ 3.575.560,00

TODOS OS PRODUTOS OFERECIDOS; CÃO DE 4CORDO COM. AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL CONFORME ANEXO DA PROPOSTA

' PftAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA ) DIAS.

?MAÍS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTÃO DE ACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS

;as, díretaS-• indiretaft omitidas na proposta ou incorretamente cotadas serão consideradas como inclusos nos preços,

íéscimos, a èsso ou qualquer titulo, devendo os objetos ser fornecido ao municipio sem ónus adicionais

Mace.ó. 10 de MARÇO de 2015

Quaisquer tributos, cu^fa

sendo considera

Proprietária C.I .n° l 687.797 SSP-AL

CPF n° 043 064.764 64

Av. Jucá Sampaio,900 - Barro Duro - Maceió - AL

CNPJ: 12.606.803/0001-73 INSC. EST.: 242368174

E-mail: pablopneus@hotmail.com Contatos: (82) 3338-5324

INSC. NOCAD. ICMS
242.36817-4

SAMARA ALMEIDA DE SOUZA - ME
Av. Jucá Sampaio, 900 - A
Barro Duro - MACEIÓ - AL

CEP.: 57.040-600-CWW: 12.606.803/Ç001-7^





DECLARAÇÕES DA PROPOSTA COMERCIAL DO PROCESSO N°115-012/2015

A Firma: SAMARA ALMEIDA DE SOUZA - ME, CNPJ n° 12.606.803/0001-73, sediada na Av. Jucá
Sampaio, n° 900 - A - Barro Duro, Maceió, Estado de Alagas, por seu representante legalmente
constituído, pelo Sra. SAMARA ALMEIDA DE SOUZA, com o CPF/MF n° 043.064.764-64, infra-assinado
e para os fins de participação na licitação sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2015-SRP.

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

- A licitante DECLARA, expressamente que está de acordo com todas as normas e
condições deste Edital e seus Anexos;

- A licitante DECLARA, expressamente que o fomecimeritcTdQ.5 Pneus é' afins poderá
ser feito de forma total ou parcial, e sua entrega realizada no praz:p de até 3 (ft|s) dias,
contados após cada solicitação, mediante o recebirnérjto da Ordem de"Fornècimento
expedida pela Administração Municipal

-A licitante DECLARA, que em caso de defeitò:Òu quebra que^possjbilite as funções,
a garantia para substituição do objeto seràde 4 8 % como também a garantia fica por
conta do fabricante no prazo de 12 meses. '"%,

- A licitante DECLARA, que o prazo ^de, validade, da Proposta de preços, não será
inferior a 60 (sessenta) dias contado? da-^ata dé:sua:apresentação;

- A licitante DECLARA, què"%,praz& de entrega do objeto licitado será imediata,
contado a partir da publicação dò^t.rato contratual no DOE, e que se compromete a
fornecer os itens qulhe forem adjudicados;

1.15

1.16'

- A licitante DECLARA, q':i%:estão incluídas nesta proposta de preços, as despesas
com todos os :->jmpostos, fèxas, encargos sociais, encargos fiscais, encargos
previdenciários e Quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o
objeto d|Jjcitação;

- A licitante:pECLARA," que ò responsável pela assinatura do contrato será o Sra.
CAMARÁ ALMEIPA DÉ::SOUZA ME, brasileira, casada, empresária com o CPF n°
0'43íp64;764r64, com domicilio na cidade de Maceió -Alagoas.

- A licitaste DECLARA, que acatará o pagamento da administração conforme as
normas deste Edital, ao tempo que indica os dados bancários da licitante.

vgANCO

BANCO DO BRASIL

AGENCIA

3332-4

N° DA CONTA CORRENTE

44174-0

Maceió/AL, 10 de Março de 2015.

SAMARA ALMEIDA DE SOUZA
CPF/043.064.764-64

RG: 1.687.797-SSP/AL
Proprietária

Av. Jucá Sampaio.900 - Barro Duro - Maceió - AL

CNPJ; 12.606.803/0001-73 INSC. EST.: 242368174

E-tnail: pablopneus@hotmail.com Contatos: (82) 3338-5324 / 9972-7899

INSC. NO CAD. ICMS

242.36817-4
SAMARA ALMEIDA DE SOUZA - ME

Av. Jucá Sampaio, 900 - A

Barro Duro - MACEIÓ - AL

CEP.:57.040-GOO

CNPJ: 12.606.803/0001 -73.





RENOVADORA DE PNEUS OK
Av. Pedro Paulino, 454 - Poço - Maceió - Al 57.025-340
Fone: (82) 2123-8383 Fax (82) 2123-8380
CNPJ/MF 12.268.876/0001-00 l.E: 24005294-3
e-mail: licitacao@pneusok.com.br

PREFEITURA DE BOCA DA MATA

PREGÃO PRESENCIAL N. 010/2015

DO TIPO. MENOR PREÇO POR LOTE

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

DIA 10 DE MARÇO DE 2015, ÀS 13:00h

OBJETO. FORNECIMENTO DE PNEUS

ENVELOPE "2" DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
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l p.
t CONSOLIDAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPUESA

RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA.

*S3
«f*£
T? c-1
f. i"!

FERNANDO AZEVEDO DA ALDEIA, português, casado sob regime de comunhão parcial
de bens, industrial, inscrito no CPF/MF sob n° 005.651.804-87, RG 2002001312914/SSP/^
residente e domiciliado à Av. Álvaro de Otacílio, 3379, Apto.701, Edifício Belise, Ponta Vtdtêí
CEP 57035-180, Maceió-AL.,BERNARDINO NOGUEIRA DE LIMA, português, casado/sob
regime de comunhão parcial de bens, industrial, inscrito no CPF/MF sob n° 002.644.154^4, RG
79.543/SSP/AL, residente e domiciliado à Av.Dr. António Gouveia, 1037, Pajuçara, CEP
57030-170, Maceió-AL.,FLAVlO LESSA DE AZEVEDO DA ALDEIA, brasileiro, solteiro
nascido em 09/07/1965, corretor de imóveis, inscrito no CPF/MF sob n° 620.214.604-44, RG
547.744/SSP/AL, residente e domiciliado à Av. Álvaro de Otacílio, n° 3379, Apto.701, Edf.
Belise, Ponta Verde.CEP 57035-180, Maceió-AL e ANTÓNIO JOSÉ CAMPOS DE LIMA.
português, casado sob regime de comunhão parcial de bens, comerciante, inscrito no CPF/MF
sob n° 098.759.214-91 e RNE n° VI39121-3, residente e domiciliado à Av. Dr. António
Gouveia, n° 585 Apto.701-A, Edf.Jangada, Pajuçara,CEP 57030-170, Maceió-AL.,únicos sócios
da sociedade limitada, RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA., com sede na Av, Pedro
Paulino, n°454, bairro do Poço, CEP 57025-340, Maceió-AL., registrada na Junta Comercial do
Estado de Alagoas sob o NIRE 272.0001001.l,e inscrita no CNPJ sob n° 12.268.876/0001-00
resolvem de comum acordo, reformular seu contrato social e alterações , adaptando-as à Lei
10.406/2002, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA A Sociedade gira sob nome empresarial de
RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA., com sede estabelecida na Av. Pedro Paulino.
n° 454. bairro do Poço CEP 57025-340, Maceió-AL.,sendo regida de conformidade com
a Lei n° 10.406/2002 e supletivãmente pela Lei n° 6.404/76;

PARÁGRAFO ÚNICO: - Ê Facultado à Sociedade a qualquer tempo, ao arbítrio
exclusivo de sua administração, abrir, manter ou encerrar filiais e escritórios em qualquer
parte do território nacional, atribuindo-lhes ou não capital destacado, observada a
legislação vigente sobre a matéria

••
CLÁUSULA SEGUNDA: - A Sociedade mantém uma filia! na Rua Jangadeiros
Alagoanos, n° 1351, bairro da Pajuçara, CEP 57030-000, com as atividades de Comércio
a Varejo de Combustíveis e Lubrificantes para veículos automotores e Comércio
Varejista de Mercadorias em Loja de Conveniências;

CLÁUSULA TERCEIRA: - O Capital Social é de R$2.800.000,00 (Dois milhões e
oitocentos mil reais) divididos em 2.800.000 quotas de R$1,00 (hum real) , já
mtegralizadas,
distribuídas da seguinte forma:

a) para o sócio Fernando Azevedo da Aldeia, 1.372.000 (hum milhão trezentas
e setenta e duas mil ) quotas de R$1,00 (hum real) no valor total de[CERTIFICO qtifc a pfftsutiie cypit,

ííoiostatica é de igual teor ac
R$1.372.000,00 (Hum milhão trezentos e setenta e dois mil reais)

UV-*( UVJ 'h(Uu Ulii '

ócio Bernardino Nogueira de Lima, 1.372.000 (hum milhão trezentas
ita e duas mi! ) quotas de R$1,00 (hum real) no valor total de

372.000,00 (Hum milhão trezentos e setenta e dois mil reais)

" c) para o sócio Flávio Lessa de Azevedo da Aldeia, 28.000 (vinte e oito mil)
quotas de R$1,00 (hum real) no valor total de R$28.000,00 (Vinte e oito mil

Comece c/ o
iO / O



que a presenu
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d) para o sócio António José Campos de Lima, 28.000 (vinte e oito mil)
quotas de R$1,00 (hum real) no valor total de R$28.000,00 (vinte e oito mil

* -.reais)

CLÁUSULA QUARTA; - As quotas são indivisíveis em relação à Sociedade e não
poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o expresso consentimento de sé/íos

jjflj

que representa no mínimo 3/4 (três quarto) do capital social, ficando assegurac^^aos
demais sócios o direito de preferência nas mesmas condições e preço, implicante'; em tal
situação, em alteração contratual e respectivo arquivamento;

CLÁUSULA QUINTA : - O sócio que desejar retirar-se da Sociedade deverá
comunicar aos demais, por intermédio de carta c/aviso de recebimento, com antecedência
mínima de 60 (sessenta) dias, a sua intenção de não mais continuar na sociedade;

CLÁUSULA SEXTA; - Objeto social continua sendo :
a) Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar ;
b) Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
c) Comércio a varejo de combustíveis e lubrificantes para veículos

automotores;
d) Comércio Varejista de mercadorias em loja de conveniência;
e) Recondicionamento de pneumáticos;
f) Serviços de manutenção e reparação de automóveis.

CLÁUSULA SÉTIMA: - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas
quotas, porém, todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social;

CLÁUSULA OITAVA; A Sociedade é administrada individualmente pelos sócios
FERNANDO AZEVEDO DA ALDEIA E BERNARDÍNO NOGUEIRA DE LIMA,
podendo em nome da mesma, representá-la Ativa e Passivamente em Juízo ou fora dele,
abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, requisitar talonários de. cheques, admitir e
demitir empregados, constituir advogado com a cláusula ad e extra judicia e por tempo
determinado;

CLÁUSULA NONA ;- A Sociedade poderá designar administrador não sócio, desde que
tenha aprovação mínima de dois terços dois sócios:

CLÁUSULA DÉCIMA > Os administradores são investidos de todos os poderes
necessários para a prática dos atos de gestão, ficando vedado os avais, fianças ou outras
garantias de favor, alienar bens sem a expressa e formal autorização dos demais sócios;

LÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA ; - Os administradores declaram sob as penas da
Lei, que não estão impedidos de exercerem administração da empresa, quer por Lei
Especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrarem sob os efeitos
dela, a penas que devem, 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;

CLAUSULA DÉCIMA SEGU
indeter

Sociedade^-rém seu prazo de durac
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:- O exercício Social coincide com o ano civil, ou
seja, 3 l de dezembro de cada ano, oportunidade em que será levantado o balanço, cujo
resultado económico positivo será distribuído entre os sócios na proporção de suas
quotas e se negativo será suportado pelo sócios também na proporção de suas quotas,
cabendo, nos 04 (quatro) meses subsequentes, aos sócios deliberarem sobre as contas
apresentadas;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:- - Os sócios no exercício da gerência e de cargos
na sociedade, terão direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, y/rfi^iamente
determinada de comum acordo, obedecendo-se sempre às disponibilidadesípanceiras da
sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:- -No caso de falecimento, impedwtento, salda, ou
exclusão de sócio, a sociedade não se dissolverá. No mês do evento será levantado um
balanço especial para apuração dos haveres e obrigações do referido sócio, cujo saldo
será pago em 12(doze) prestações iguais, mensais e sucessivas acrescido de juros de
12% (doze por cento) ao ano, contados a partir do mês do evento e a iniciar-se 30
(trinta) dias após o levantamento do balanço especial. No caso do saldo ser negativo o
devedor pagará a sociedade nas mesmas condições. Quando se tratar de herdeiros o
pagamento será iniciado mediante a apresentação do formal de partilha ou da decisão
judicial. _O inventariante representará o espólio até o final do inventário. Os herdeiros
legítimos poderão fazer parte da sociedade se assim lhes convier, porém, os demais
herdeiros só poderão fazer parte caso sejam aceitos pelos sócios que representam a
maioria do capital social. No caso da sociedade ficar composta de apenas um sócio, o
sócio remanescente terá 60 (sessenta) dias para recompor o quadro societário.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA:- As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas
sobre o presente contrato, serão supridas ou resolvidas com base nas disposições- legais e
vigentes que lhes forem aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: - Fica eleito o Foro da Comarca de Maceió-AL..
para qualquer ação fundamentada neste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento de
adaptação à Lei 10.406/2002, em 03 (três) vias de igual teor e forma, destinando-se uma
via para o arquivamento na Junta Comercial do Estado.

aosD7(sete) dias do mês de janeiro de 2004. Confere c/ o original

FERNANDO
CPF 005.65 1.804-87

./(LDEJA
RG 200200

BERNARDI
eoí.644.1 54-34

4/SSP-AL

DE AZEVEDO DA ALDEIA
4.604-44 RG 547.744/SSP/AL

ANTÓNIO JOSÉ CAMPOS DE LIMA
CPF 098.759.214-91 RN-E~¥439121-3

?£
33 (CERTIFICO que a presente copia
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Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas
Superintendência de Receita Estadual - SRE
Secretaria Adjunta da Receita Estadual
Diretoria de Cadastro Quarta-feira, 25

Sistema de Emissão da Ficha Cadastral do Contribuinte - FIC

Maceió / AL
evereiro de 2015

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastrai

Contribuinte, Confira os dados de Identificação da Empresa e, se houver qualquer divergência,
providencie junto à SEFAZ a sua atualizaçâo cadastral.
As informações contidas nesta ficha carecem de verificação junto a SEFAZ para comprovação da
idoneidade dos dados contidos.

Secretaria Coordenadora de Planejamento, Gestão e Finanças - PGF

Secretaria Executiva de Fazenda do Estado de Alagoas - SEFAZ

Secretaria Adjunta da Receita Estadual - SARE

Diretoria de Cadastro - DICAD

NÚMERO CACEAL
240.05294-3
CNPJ/CPF
12.268.876/0001-00

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO ̂  = ATMDADE
_ _ _ . «TO . | lranU/1 U51
CADASTRAL OPTANTE PELO SIMPLES ?

NÃO

RAZÃO SOCIAL
RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA

NOME DE FANTASIA

CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA ATMDADE ECONÓMICA
4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar (PRINCIPAL)

CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
83 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV PEDRO PAULINO

CEP
57025-340

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

BAIRRO/DISTRITO
POÇO

NÚMERO
454

MUNICÍPIO
MACEIÓ

COMPLEMENTO

1:1

AL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
25/2/2015

Data de Emissão: Quarta, 25 de Fevereiro de 2015, às 11:46:48 (data e hora de Brasília)

Para qualquer sugestão ligar para:

"41060
CAU- CENTER

SEFAZ

SGRAF Virtual l lilAiuda

Informações: Call Center Sefaz - 0800 284 1060

2000 - 2015 ®CSGIJ WEB - €> Coordenadoria Setorial de Gestão da Informática e Informação • SKKA/./AI





17/01/201S tmssáo de 2* ua de Certidão

BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais

Receita Federal
CERTIDÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procura doria-Ge rã l da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA
CNP J: 12.26S.876/OOC1-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas 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 n" 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 ao l-rocuradona-Câeral da hazenda Nacional (Plih-N) astutos inscritos em
Dívida 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 notne da mâiriz e wiiida 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 n& 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.fozenda.gov.br> ou <http://www.Dgfh.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n21.751, de 02/10/2014.
Emitida às 11:25:56 do dia 27/12/2014 <hora e data de Brasilia>.
Válida até 25/06/2015.
Código de controle da certidão: B9C3.F30A.4723.0191
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta Preparar página
| para impressão

.br/ApJÍcacoea/ATSPO/C«tÍdao/C NDCo^unri»Ses^a/Reí.ultaÒoSag\̂ a.asp?N 1= 122688760001OO£Tipo= 1 1/1
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17/01/2015 Sistema Certidão Negabw de Débitos

Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas
Superintendência de Receita Estadual - SRE
Secretaria Adjunta da Receita Estadual Maceió / AL
Oiretoria de Arrecadação e Crédito_ . . . . . Sábado, 17 de Janeiro de 2015

Tributário

nara Fmi«;«;ãn HP Certidão NpaMiva HP

GOVERNO DE ALAGOAS

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL

DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO E CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Certidão Negativa de Débitos

Razão Social: RENOVADORA DE PNEU3 OK LTDA - REGULAR

'Ni-'J : 12266876000364

Ressalvado o direito de a Fazenda estadual cobrar quaisquer dividas d?
responsabil idade do contribuinte acima que vierem a ser apuradas, é
certificado que nAo constam, até a presente data, débitos inscritos em
Divida Ativa.

Certidão expedida com base na Portaria SARE n° 62, de 23 de j ulho de
2004 .

Emitida às 11:36:40 du dia 17/01/15
Válida até 18/03/201Í:.

Código de controle da certidão:A27B-4958-31BO-EFEE

autenticidade desta certidão deverá ?et confirmada na página da Secretaria de E.rtado da Farenda
de Alagoas, através do endereço http:/A*MW.sefai.al.gov.br/certidão-

idâo expedida gratuitamente.

http»://arJ03.fi«faz.al j ow.hr/certitteo/ 1/2





http://www3 -smf.maceio.al.gov.br: 8084/e-agata/servlet/hwvdocumertos

© ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND 841 7 / 2O1S

Tipo do Contribuinte
Contribuinte Económico

Inscrição: 900021320 Identificação: 263363

Contribuinte
RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA 5.N.P.JJC.P.F.

12268876000100
Logradouro 1 Número t Complemento / CEP / EdVtcto 1 Loteamento
RUA - PEDRO PAULINO, N': 00454,
57025-340,
Quadra: , Lote:, Loteamento:
Bairro: POÇO Cidade: MACEIÓ
Data Expedição Mktede W* Prõtocõ
02/02/2015 02/06/2015 0

InaJaTM-Mm: 0 ,00 0,00

—
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U

Situação Cadastral
provado

Io Data Protocolo
02/02/2015

N." De Autenticidade: C75 .36F.B88. OB9

Certificamos, com fundamento nas informações exaradas no p
Administrativo acima indicado, e as constantes em nosso Sist
Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvado o direitc
Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dividas que venha
apuradas, com referência ao presente instrumento, que em rei
contribuinte/imóvel acima identificado inexiste débito impec
expedição desta certidão.
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Certidão emitida as 11:27:51 do dia 02/02/201S
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada na pagina da Secretaria de finanças,
no endereço: http=//wwi».a»f .Mceio. a.1 .gov.br ou na própria Secretaria de Finanças.
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25/02/2015

IMPRIMIR

CAIXA
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS- CRF

Inscrição: 12268876/0001-00

Razão Social: RENOVADORA PNEUS OK LTDA
Endereço: AV PEDRO PAULINO 4S4 / POÇO / MACEIÓ / AL / 57025-340

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: 09/02/2015 a 10/03/2015

Certificação Número: 2015020903412768901000

Informação obtida em 25/02/2015, às 12:02:57.

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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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA (MATRI2 E FILIAIS)
CNPJ: 12.268.876/0001-00
Certidão n°: 67834532/2014
Expedição: 10/11/2014, às 09:30:00
Validade: 08/05/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA (MATRIZ E FILIAIS) ,

inscrito(a) no CNPJ sob o n° 12.268.876/0001-00, 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
rraoaiíio, 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 ã 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 ã verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet ( h t t p : / / w w w . t s t . j u s . b r ) .
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciár ios, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

*• -uaeetões; cndtstst.jus.br
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07/030015 001432678

PODKR
JUDICIÁRIO

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 N9:001432678 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:

RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA, vinculado ao CNPJ: 12.268.876/0001-00 ««in>m> *>**** >•**•*« »*»•>»*** «•••

nos registros de distribuição mantidos a partir do ano de 2008 de AÇOES DE FALÊNCIA,

RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CONCORDATA em andamento nas unidades judiciárias do Tribunal de Justiça do
Estado de Alagoas.

Certitico 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 PROJUDI 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, sábado, 7 de marco de 2O15 às 11 h31 min.

PEDIDO N*
001432678
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Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

•

JUCEAt

Governo do Estado de Alagoas

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Económico e Turismo - SEDETUR

junta_gomcrcjal do Estado de Alagoas

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Certidão Simplificada para Sociedades Empresários, exceto as Anónimas e suas jFiliaísv

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial c são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial

RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA

Natureza Jurídica .: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Numero de indentificaçào do Registro de Empresa (NIRE da Sede)

27200010011

C.N.P.J

12268876000100

Data de Arquivamento do Alo

Constitutivo

29/11/1950

Oala de Inicio de Alividades

09/02/1951

Endereço Completo (Logradouro, N" e Complemento, Bairro, Cidade, CICP, UF)

AVENIDA PEDRO PAUUNO. 454.. POÇO. MACEIÓ - 5700QOOO - Alagoas_

Objcto Social

COMERCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR; COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ASSESSORiOS NOVOS PARA VEÍCULOS

tTOMOTORES; COMERCIO A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMERCIO VAREJISTA DE

RCADOR1AS EM LOJA DE CONVENIÊNCIA; COMÉRCIO A VAREJO DE GÁS NATURAL VEICULAR; SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE

, ,-ÊUMÁTlCOS; SERVIÇOS DE4 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE CAMINHÕES.

ÔN1BUS E VEÍCULOS PESADOS.

Capital Social

RS 2.800.000,00 ( Dois Milhões, Oitocentos Mil Reais )

Capita) Inlegralizado

RS 2 800.000.00 ( Dois Milhões, Oitocentos Mil Reais)

Microempresa ou Empresa de

Pequeno Porte

Não

Prazo de Duração

Indeterminado

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

Nomc/CPF ou CNPJ Participação no capital (R$) Espécie de Sócio

FLAVIO LESSA DE AZEVEDO R$ 28.000,00

DA ALDEIA - 62021460444

MARIA EDUARDA LESSA Dl-! R$0,00

AZEVEDO DA ALDEIA -

92650805404

FERNANDO AZEVEDO DA

ALDEIA-00565180487

R$ 1.372.000,00

•ERNANDO AZEVHDO DA R$ 0.00
'LDEIA - 00505180487

BERNARD1NO NOGUEIRA DE R$ 1.372.000,00
LIMA-00264415434

BERNARD1NO NOGUEIRA DE R$0,00

LIMA-00264415434

ANTÓNIO JOSÉ CAMPOS DE R$ 28.000.00

LIMA-09875921491

RENOVADORA DE PNEUS R$ 0,00

OK LTDA -

RENOVADORA DE PNEUS R$ 0,00

OK LTDA-

RENOVADORA DE PNEUS R$ 0,00

OK LTDA - 12268876000445

SÓCIO

PROCURADOR

SÓCIO

ADMINISTRADOR

SÓCIO

ADMINISTRADOR

SÓCIO

FILIAL NA MESMA UF DA

SEDE

FILIAL NA MESMA UF DA

SEDE

FILIAL NA MESMA UF DA

SEI M-

Administrador

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

ADMINISTRADOR

xxxxxxxxxxxx

ADMINISTRADOR

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

IQÉrmino do Mandato

XX/XX/XXXXX

XX/XX/XXXXX

XX/XX/XXXXX

XX/XX/XXXXX

XX/XX/XXXXX

XX/XX/XXXXX

XX/XX/XXXXX

XX/XX/XXXXX

XX/XX/XXXXX

XX/XX/XXXXX

Último Arquivamento

Data: 02/12/2014 00:00:00 (Número; AB84S215

Ato: MEDIDA ADMINISTRATIVA

Evento: PROCURAÇÃO

Situação

REGISTRO AT1VO

S tatus

XXXXXXXXXXXX





Filial Nr: l

Nire ; 27900004013 - C.N.PJ : C.N.P.J Não Informado

Empresa : RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA - 19/03/1975 00:00:00

RUA JANGADEIROS ALAGOANO, 351, „ PAJUCARA, MACEIÓ, 57000000, Alagoas

Situação: REGISTRO ATIVO

Filial Nr: 2

Nire : 27900084785 - C.N.PJ : C.N.PJ Não Informado

Empresa : RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA - 08/03/1974 00:00:00

RUA CORONEL VIEIRA PEIXOTO, 25,., POÇO, MACEIÓ, 57000000. Alagoas

Situação : REGISTRO ATIVO

Filial Nr: 3

Nire: 27900.121248-C.N.PJ : 12268876000445

Empresa : RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA - 22/12/2010 00:00:00

AVENIDA LOUR1VAL MELO MOTA, ,1693, SANTOS DUMONT, MACEIÓ, 57075000, Alagoas

Situação : REGISTRO ATIVO

Numero Protocolo

150053819

Local, Data

Maceió, sexta-feira, 6 de março de 2015

. A- t

I-DVALDO MAIORANO DE LIMA

Secretário( a) Geral

Esle documento foi assinado dígitalmente, em conformidade coma MP 2200-2/2001, por meio do e-CNPJ n" 10.279.310/0001-10- Fundo Estadual do Registro e Comércio.
em sexta-feira, 6 de março de 2015 as 13:22:31

j^impresso,jwaconferência acesse o site: www.juceal.al.fiov.br - Opção Acesso Rápido» Autenticidade de Certidão, e informe o niimtrg do protocolo.
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ESTADO DE ALAGOAS
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Atestado de Capacidade Técnica

Declaramos a quem interessar possa, que a empresa Renovadora de Pneus Ok Ltda,
estabelecida na Avenida Pedro Paulmo, 454 - poço - Maceió/Al, C.G.C. 12.268.876/0001-
00 e Inscrição Estadual n°. 240.05294-3, é fornecedora de pneus novos, câmara-de-ar,
protetores, serviços de alinhamento e balanceamento encerado locomotivos, amortecedores
Cofap, escapamento Kadron, molas, pastilhas de freio, filtros automotivos fram,
combustíveis (óleo diesel, gasolina, álcool e gnv), troca de óleo, bem como, balanceamento,
cambagem, suspensão.

Demonstrando pontualidade na entrega das mercadorias e execução dos serviços, não
havendo até a«presente data, nada que desabone sua conduta comercial e no mais variados
aspectos.

Obs: pneus licitados e entregues em ano atuais com este órgão estadual: vários pneus com
medidas e modelos diversificados, bem como também, câmara de ar e protetores.

•- - - ;- --- T- — . r, :'tri- r- "- v i f~vr.i" i". ^
11-tITQ P0R:ED1LEIDE UH

,/
Maceió, 22 dei março de 2013

Dft. 10SE RO^.^1) ^T!N
,bUBS. HftRIA í;£ F^TIHA L
SESC, NIEDJA CRISTINA BA'- i :

ÍESC5 CrLIé BARBOSA Pfi iv;

i~CNPJ 12.201.034/0001-23
DEPARTAMENTO OE ESTRADAS

DE RODAGEM

Av. Deputado Serzevedo oc Garres Crrrr.i

Santos Dumont-CEP 57075-20C

L





D «T A Dl KECERDIENTO MWTTHCACAO i AMOUTWM DO RK-EKDO*

Idrntirkaf io do «nitente
RENOVADORA DE PNEUS OK LT

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA

VOTA FISCAL QETBONTCA

0-ENTRADA

i-SAÍDA

N. MNMHIltt

StRTF.4

FOLHA tlttl

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2714 0712 2688 7600 0100 5500 4000 0112 6310 0566 4429'

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www nfe fazenda gov br/portal ou no si te da SEFAZ Ari

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

31714000791Ó6ÓO 29/07/1014 I I 1035

1NM Hlt Ml fu i Alt)'.J, I

140052943
tmcHTADUAL DO «JRCT.TBIR. CWPJ

12.268.876/OOúlJXI

NOUE«AKAO SOCIAL

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM AL
ENDER1CO

BR11ÓKM.14

MUNICÍPIO
MACEIÓ
CAI i •« -t

4 01 1263
37AW/1014

FONEVTAX

(1331M414

Í^ÔLwOUM

T DOS MARTINS

ITF

AL

cir
57000-000

RWCRICAU ESTADUAL

ISEMTO

DATA DE EMISSÃO

19/07/2014

HORA ENTRADA/CAÍDA
IO 59 00

1

- ' U M KI1KI IV1HK.1I1

»AfiE Dl CALCULO DO ICMC

0,00

VAUiRnonurr
0,00

VALOKDOIOU
0.00

VALOR DO URI IRO

0,00

RASE DE CALCULO DO IOUS £UmTTUIC-U>

0,00

VALOR DO icus SURSTTTUICAO

0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

7.168,00

DESCONTO j OUTRAS DEITUAC ACESSÓRIA! j VALOR DO m

M* "f-" 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA

7168,00

TRANSPORTADORA OUIU El TR.UKPORT.UMM

RAZÃO SOCIAL

ETOEREÇO

QUANTIDADE ESPÉCIE

DADOS DO nurnoro / KRVIÇO
COD.PROD

010600070

DESCRIÇÃO DO pBODjxav.

17*80 R21.JR155Z16BRIDGE

PRKTE roR CONTA

1-DECT/REM

COBIÇO ,«fTT ! Pl.«-AF

MUMCIPtO

MARCA

vr

NUMXRAÇAO

CALCULO DO ISftQN
INSCRIÇÃO Ut 1 W(-tI>t 1

900011320

HOMB

40111000

CfT

060

crop
540S

V»IO*TOT*I rwnsrtrvi, .K

I;N
irN

ouAin.
4.00

«jVElCULO

PESORRUTO

M

IV

KMCAOUTADUAL

CÍWACTT

PESO LIQUIDO

V.UIVTARIO

1 817.000

1

V.TOTAL

7MS.OO

M.KCAIAIUMMVI

n l i l iN AUtllONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEIUNTARES

Protocolo «7140007916660-VENDEDOR 000001 - ORÇAMENTO 013140- COND PAG

«Ol-Otu

HII4NE 02972 F«OCESSON 55010-004114/2014 VJ™ ApicaanMiiixkk TubUiM RI

181780

•

4s

RCJOU

0.00

VJCMI

0,00

VJH

0.00
4JCMS

OOOH

AJPI

ooos

VALOR DO USQH

RESERVADO AO FOCO

íí)

^

f ^ }

^Vvy^

/
€? o





OV AKHU DE PNEUS OK LTTJA OS PRODUTOS CONST 4NTEX DA NOTA HJCA1 MEf CUIA AO LADO

Mimnr «-Ao i A«XKATURA N OOOOI1M5

SÉR1E4

Identificação 4o

RENOVADORA DE PNEUS OK LT
DA
A V r 'n im j r 11 • u NO. SN

C«*liMM«: N «M
POÇO C»* ítlí l«i

MACEI O/AL

DANFE
DOCUMENTO M! *ll l A R DA

NOTA

0-ENTRADA

l-SAÍDA

N. MM112M
SÉRIE 4
FOLHA •!»!

CHAVE DE ACESSO 1>A NF-E
2714 0712 2688 76OO OIOU 55OO 4OOO 0112 0510 0533 9559

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-c
www nfc fazenda gov br/portal ou no ate da SEFAZ Autorizada

noTocoLo DE AUTORIZAÇÃO DE uso
327140007741053 14/07/1014 08 26 44

!'.'(, uri 40H.IAI.HAl.

240052943
COTJ
l; 268 876/0001-00

DUTINAT.UUOAEliUTINTE

DEPARTAMENTO DÊ ESTRADAS DE RODAGEM AL

CNRlfdT

12 101 034/0001-13
ENDEREÇO ftAirafl/MfTRrro JO»

BRI16KM.14 T DOS MARTINS [57000-000

MUNICÍPIO F..NÍ »i , UT

MACEIÓ «23315M14 AL
r n i !•--•

4 011205
xy«yioi4
70W.OO

INSCHÇAO ESTADUAL

ISENTO

: t^

;Vo7iAi4
DATA rNTRADA«Ati>A
24/07/1014

HORA ENTRADA/SAlbA
011600

CALCULO DO IUFOCTO

ÍASI 1>E CALCULO DO ICUS

0,00

VALOR DO FRrrr
0,00

VALOR DO 1CMS

0.00

VALOR DO SEGURO

0.00

RASE DE CALCULO DO teias nnmnjiCAo VAUMtDoicucEtJRnrruicAO
0.00 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

7-080,00

DESCONTO ouTRASDEitnsASArrscoRiAi v i i i m r n i m
0,00 0,00 O.OB

VALO* TOTAL DA NOTA

7.010,00

TR*NaK>aTADOR/VOlJTMElTR\NB*«Tir>04

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

OUANTttlADE

FRETI ruR CUKTA C40COANTT PIACA DO TtíCULO UT

1-DEST/REM

amo*

MDMOHO UP INSCRIÇÃO ESTADUAL

0«C,E MAKA NUMTRAÇAO FUOMUTO PESOLIQUDO

CO D, HMJD
010900048

DE.1CRICAO DO HRODJ»EHV.

14 00-Í4 I6L SUP GG F1RESTONE

i i u l

Ha? UN

OUANT.

XOO 3.170,000

V.TOTAL

6340,00

•CJCMX

0,00 0.00 0.00

011000130

011)00010

MAGGION

UJ-14 PROTETOR MAQUINA

4013109(1

40129010

M;)S

S4U
IjM 300,<HKHI

70.0000

600,00

l «,00

0.00

, 1 (111
Q,«
,1 'Kl

000

o (u)

CALCULO 1X1 1S«JN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

900011310

VALOR TOTAL DÓI SERVIÇOC RASE DE CALCULO DO ISSO*

DuUMM AHdONAU

Piotocalo 3371 40007 74 10S3 - VENDEDOR 000002 - ORÇAMENTO 0 1 3090 -COND PAG

•Wl-Obs.

W14NE02907 PROCESSO N 55010-004197/1014 V J« Aj» jan^lo Jo« TnUfcM. RS

173467

A

REIEKVADO AO FISCO

&*
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RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA
Rua:Pedro Paulino, 454 - poço Maceió - Ai
Fone: (82) 2123-8383 Fax (82) 2123-8380
CGC: 12.268.876/0001-00 INSC. EST.: 24005294-3
E-mail :licitacao@pneusok com br

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO, CUMPRIMENTO DO EDITAL, DECLARAÇÃO DE
FATOS SUPERVENIENTES E DECLARAÇÃO DE MENORES.

PREGÃO PRESENCIAL -SRP n. 010/2015, do tipo, menor preço por
LOTE (PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA).

A Renovadora de Pneus ok Ltda, situada na av: Pedro Paulino, 454 bairro
da Poço, inscrita no CNPJ n° 12.268.876/0001-00, declara, sob as penas da Lei vigente,
que atenderá as exigências do Edital no que se refere a habilitação jurídica, qualificação
técnica e econômico-fmanceira, e que estar regular perante a Fazenda Nacional a
Seguridade Social e o FGTS; Também cumprimos ao estabelecido no inciso VII do artigo
4° da lei federal n° 10.520 de 17/07/2002;
Declaramos ainda que, até a presente data inexiste fatos impeditivos de habilitação no
referido processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores

Também declaramos para os devidos fins, do disposto no inciso V do art.27 da lei N°
8.666, de 21 de Junho de 1993, acrescido pela lei N°. 9.854, de 27 de Outubro de 1999, que
não empregamos menores de dezoito (18) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
também não empregamos menores de dezesseis (16) anos, salvo na condição de aprendiz,
nos termos do inciso XXXHI do art. 7° da Constituição Federal de 1988. (lei n°. 9.854/99).

Declaramos ainda que do conhecimento e ciente de todas as informações acerca do
presente certame e que aceitamos e concordamos com todas as condições nele contida, para
o fiel e conhecimento das obrigações, com a obrigação de declarar ocorrências posteriores.

Responsável pela assinatura do contrato:

NOME: Adriano Rocha Santos - Brasileiro, casado - domiciliado na av. Abelardo Pontes
lima, 503 - gruta de Lourdes - Maceió/Al. (82)9972 0951
RG: 4.561.762 SSP-Ba
CPF: 488.533.485-34
CARGO: VENDEDOR (Procurador)

Maceió
RENOV

Adriano R
Vendedor-
RG. 4.56l
CPF. 488.533.485-^ CNPJ12.2lBC.8r6/0801-Q0

XEítoVADORA DÊ PNEUS "OK" LTDA

Av. Pedro Pau'ir>o, 454'

Poço - CFP 57025-340

i'sce!6-AL.





A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA
MATA-AL.

COMISSÃO PERMANENTE

PREGÃO PRESENCIAL

PROCESSO N°

ENVELOPE N° - 2 - DÕM/MÉfJTAÇÃO PARA
.•íK^Wí&v, '"**. J

DATA Bf| Al|IRTJÍJRA= 10-03-2015

OBJETQ: Règi|tro de Preços para Aquisição de
Pn îá| e^^fíiî îsando atender às necessidades

Municipal de Boca da Mata/AL.

RAZÃO SOCIAL: SAMARA ALMEIDA DE
SOUZA ME. CNPJ: 12.606.803/0001-73
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Comprovante de inscrição e de Situação Cadastral - Impressão

^S^ Receita Federal
^^

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Página 1 de 1

Ml
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/ILKN

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

"NUMERO DE INSCRIÇÃO
12.606.803/0001-73
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

08/09/2010

NOME EMPRESARIAL
SAMARA ALMEIDA DE SOUZA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PABLO PNEUS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veiculos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

213-5 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

LOGRADOURO
AV JUCÁ SAMPAIO

CEP
57.040-600

BAIRRO/DISTRITO
BARRO DURO

ENDEREÇO ELETRONICO
pjcontabeis@ig.cotn.br

NUMERO
900

COMPLEMENTO

LETRA A QUADRAG LOTE 15, 16 E 17

MUNICÍPIO
MACEIÓ

r

AL

TELEFONE

(82)3328-1252

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
08/09/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL 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 12:09:53 {data e hora de Brasília). Página 1/1

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Copyright Receita Federal do Brasil - 09/02/2015

http://www.receita.fazenda.gov.br/prepararImpressao/ImprimePagina.asp 09/02/2015
7
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Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas
J Superintendência de Receita Estadual - SRE

J* Secretaria Adjunta da Receita Estadual
Diretoria de Cadastro

Maceió / A
Sequnda-feira, 9 de Fevereiro

Sistema de Emissão da Ficha Cadastral do Contribuinte - FIC On-Line

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte, Confira os dados de Identificação da Empresa e, se houver qualquer divergência, providencie
junto ã SEFAZ a sua atualização cadastral.
As informações contidas nesta ficha carecem de verificação junto a SEFAZ para comprovação da
idoneidade dos dados contidos.

- Secretaria Coordenadora de Planejamento, Gestão e Finanças - PGF
jlKSl J Secretaria Executiva de Fazenda do Estado de Alagoas - SEFAZ
pMUgk% Secretaria Adjunta da Receita Estadual - SARE
5P^ Diretoria de Cadastro - DICAD

íú* «°0^C-AL COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
242.36817-4 X*AI- \  r--rr»A i
CNPJ/CPF CADASTRAL
12.606.803/0001-73

INICIO DE ATIVIDADE

01/10/2010
OPTANTE PELO SIMPLES ">

NÃO

RAZÃO SOCIAL
SAMARA Al MUDA Ub SOUZA - ME

NOME DE FANTASIA

PABLO PNEUS

CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA

4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar (PRINCIPAL)
4520001 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
89 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO
AV JUCÁ SAMPAIO 900 LETRA A QU

' r l BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO
57040-600 BARRO DURO MACEIÓ

bl 1 UAÇAO CAUAtJ 1 RAL D/

ATIVA g,

^DRAGLOTE 15, 16 E 17

UF
AL

TA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
2/2015

Data de Emissão: Segunda, 09 de Fevereiro de 2015, às 11:35:42 (data e hora de Brasília).

Para qualquer sugestão ligar para:

08002841060
CAL'. C EM TE»

'SEFAZ

Informações: Call Center Sefaz - 0800 284 1060

2000 - 2015 @CSGII WEB - © Coordenadoria Setorial de Gestão da Informática e Informação - SEFAZ/AL

http://apl03.sefaz.al.gov.br/dicad/fic.php 09/02/2015
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OMPROVANTE DE .INSCRIÇÃO E S1TUAÇ_AQÇADAS_IEAL

ontnbuintc
onfira os dados de seu cadastro e, no caso de haver clmergênaals), provulenci alualizacao [unto aj

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SMF
CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTE

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO CADASTRAL - CIC

DENTIFICAÇAO DO CONTRIBUINTE

Iome/Ra;âo Social C.M.C

AMARA ALMEIDA DE SOUZA ME 901001325

Titulo do Estabelecimento (Nome de Fantasia) CNPJ/CPF

'ABLO PNEUS 12 606 803/0001-73

Natureza Jurídica Dal Inicio Aliv.
EMPRESÁRIO [INDIVIDUAL) 12/1/2011

Cat. do Estabelecimento Suj. Tributária Tipo Cadastro Sit. Cadastral Opt. Simples Opt. SIMEI

'restação de Serviço ISS.O.N/T.L.F. Permanente At mo Não

Sócios ou Responsáveis Legais

nicriçlo
2-12031

CPF/CNPJ
01306-1 764 6-t

Nome
SAMARA ALMEIDA DE SOUZA

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO

.ogradouru CEP

AVENIDA - JUCÁ SAMPAIO 00900-A • ',,! i Q l . M • , •

Implemento Município LJI

MACEIÓ ALAGOAS

ATIVIDADES ECONÓMICAS

rupo Sub-Grupo Atividade Económica
45307 5 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÃMARAS-DE-AR

45 45307 3 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
_ _ _ ' - . • _ ' . ' ''^_ " : V • - _ ^ ; ! ' • l ' •" ' '!' , . . , • , . 1 i ! _, , . . M I

Tipo
Primária
Secundária
Sf-c i inflaria

Emitido conforme decreto n° 6284 de 12/11/2002 em 09 de Fevereiro de 2015
Validade - 60 dias a partir da data de emissão.

http://www3.smf.maceio.al.gov.br:8084/e-agata/servlet/hwvdocumentos 09/02/2015
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MINISTÉRIO DA FAZENDA M
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DlVIDA ATIVA DA UNlAO

Nome: SAMARA ALMEIDA DE SOUZA - ME
CNPJ: 12.606.803/0001-73

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do

Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n- 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e

2. não constam inscrições em Divida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN).

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, não abrangendo as
contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em
Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

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 com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n9 3, de 02/05/2007.
Emitida às 12:34:05 do dia 30/10/2014 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/04/2015.
Código de controle da certidão: A300.2BE0.44E1 .E2EB

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção' qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Modelo aprovado pela Portaria Conjunta PGFN/SRF n2 3, de 22/11/2005, alterada pela Portaria
Conjunta PGFN/SRF n2 1, de 19/05/2006.

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSegVia... 09/02/2015
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GOVERNO DE ALAGOAS

^B53H> FFn>F,T"Tft ni? wfiTtnn DA FAZENDA

Pf^^flbhX SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL

^^5^^* DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO E CRÉDITO TRIBUTÁRIO

O ti
i_Lf '^^ '

Èásw
Razão SocialiSAMARA ALMEIDA DE SOUZA - ME - REGULAR

CACEAL : 24236817

Ressalvado o direito de a Fazenda estadual cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do
contribuinte acima que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, até a presente
data, débitos inscritos em Divida At iva .

Certidão expedida com base na Portaria SARE n° 62, de 23 de julho de 2 0 0 4 .

Emitida ás 11:27:29 do dia 09/02/15
Válida até 10/04/2015.

Código de controle da certidão:DF9C-89CC-CB38-5876

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda de
Alagoas, através do endereço h t tp : / /wwww.sefaz .a l .gov .br /cer t idao .

Certidão expedida gra tu i tamente .

https://ap!03. sefaz.al.gov.br/certidao/certidao.php 09/02/2015





ww/^.smt.mace(o.al.gov.Dr:»U«4/e-agata/ser\iet/nw«]ocumenios

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DÊ MACEIÓ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND 77506 / 2014

Tipo do Contribuinte
; o n t r i b u i n t e Económico

Inscrição: ] : 0 1 3 2 ^

U
Identificação: í 6 4 7 0 6

Contribuinte
JAMAKA A L M E I D A DE SOUZA ME C.N.P.J./C.P.F.

1 2 6 0 6 8 C 3 0 0 0 1 T 3

Situação Cadastral
Ap i y,1 j'j

Logradouro / Número / Complemento / CEP / Edifício / Loteamento
NIIIA - JUCÁ SAMFAIC, N°: 00900-A, A
042-530,
ddra: , Lor.e : i5, l 6 b! 17, Lot','a:r.ent_g_: SANTA KiTA, LOT

Bairro: KK Cidade:
Data Expedição Validade N" Protocolo Data Protocolo

í 6 /1 ]

Área do Terreno:
N.u De Autenticidade: _ } A B . C 3 4 . D92 . 'lei

Ce i L i i7 içamos , <jum fundamento nas inf urrna(r'ues exaradas no proci i:
Administrativo acima indicado, e as constantes em nosso Sistema de
Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvado o direito de a
Fazenda Mu n i c i pá 1. de i. nsc r ever e cobrar as dividas que venham a ser
apuradas, com referência ao presente instrumento, que em relação do
contribuinte/imovêl acima identificado inexiste débi to impeditivo a
expedição desta certidão.

* ********* *************** * **•**•**•*• **•* ************** ****•*••* * *** *****

Ctri.iUàu eiriiida as 09:20:45 do dia 26/11/2014
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada na pagina da decretaria de finanças
10 cndtíi eco : http : //www. sraf .maceio . ai .gov.br ,>'i na própria Secretai ia de Finanças ,

yeritiquc_a_tcntamOfitp ns intorrtiaggcs descritas nesta certidão

Observação:
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AS CONTRIBUIÇÕES

PREVIDENCIARIAS E ÀS DE TERCEIROS

N° 260452014-88888803
Nome: SAMARA ALMEIDA DE SOUZA - ME
CNPJ: 12.606.803/0001-73

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima
identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não
constam pendências em seu nome relativas a contribuições
administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a
inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as
suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias
e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas
em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela
RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão
Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei
n° 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de
sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou
de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo
art.931 da Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil,
extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual
foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no
endereco< http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 01,
de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 20/10/2014.
Válida até 18/04/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção.qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://cnd.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws_mv2.asp?COMS_BIN/SIW_Contexto=CN... 09/02/2015
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CAIXA
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12606803/0001-73

Razão Social:SAMARA ALMEIDA DE SOUZA
Endereço- AV ERALDO LINS CAVALCANTE N 320 / SERRARIA / MACEIÓ /

AL / 57046-570

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: 2015020209410219320084

Informação obtida em 09/02/2015, às 12:22:35.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPes... 09/02/2015
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' ...
PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SAMARA ALMEIDA DE SOUZA - ME (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 1 2 . 6 0 6 . 8 0 3 / 0 0 0 1 - 7 3

Certidão n ° : 79753932/2015
Expedição: 0 9 / 0 2 / 2 0 1 5 , às 14 :57 :48
Validade: 07 /08 /2015 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Cer t i f ica-se que SAMARA ALMEIDA DE SOUZA ME (MATRIZ E F I L I A I S ) ,
inscri to(a) no CNPJ sob o n° 12 .606.803/0001-73, 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 Administrat iva 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 a tua l i zados até 2 ( d o i s ) dias
anter iores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou f i l ia is .
A aceitação desta certidão condiciona-se à ve r i f i cação de sua
autent ic idade no portal do T r i b u n a l Super ior do Trabalho na
Internet ( h t t p : / / w w w . t s t . j u s . b r ) .
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nac iona l de Devedores Trabalh is tas constam os dados
necessários à i d e n t i f i c a ç ã o das pessoas na tu ra i s e ju r íd icas
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 raba lh is tas , inclusive no concernente aos
r e c o l h i m e n t o s p rév idenc i ar ios , a h o n o r á 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 f i rmados perante o Minis té r io Públ ico do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





09/02/2015 001412831

PODKR
M nu i.viíio
Pi M «iOAS

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°: 001412831
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

FOLHA: 1/1

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:

SAMARA ALMEIDA DE SOUZA ME, vinculado ao CNPJ: 12.606.803/0001-73

nos registros de distribuição mantidos a partir do ano de 2008 de ACOES 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 PROJUDI 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 14h09min.

PEDIDO N°:
001412831





TERMO DE ABERTURA

1-Ol .HA: 0001

. I V R O N R 0 . 000

CONTÉM ESTE LIVRO O l i O FOLHAS NUMERADAS DO ílfiMERO

E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NÚMERO 0001 DA EMPRESA, ABAIXO

DEFCRTTA NO PET T>DO ' " ' ; l £0!2 A il/12/2012

EMPRESA SAMARA ALMEIDA DE SOUZA ME

ESTABELECIDA NC:A>: AV JUCÁ SAMPAIO,

BAIRRO: BARRO DURO

CEP: 57046-570 MACE IO/ AL

REGISTRADA SOB O NÚMERO: 2~101261473 EM 08 / O 9 / ̂ O l •.'>

MOÍA • : JUCEAL

l- NO CNE ' SCÍ? ' NMKJE?-.): i . • t^C? • -* * .
IM-; "F- ] •.'•••> * ••> r.-.1 ' -•... : . ; • ' • • - .

' 330

OS SOE A PENA DE RESPONSABILIDADE . -\. "i "' r.A.,.'-.::

FOLHAS DE Ne. 0001 A 0110 D£ ACORDO COM A INSTRUÇÃO I-H-RMA . ••. .:.-. L

?E 23/05/rOOS, BAIXADA PELO DIP.KTOR NACIONAL !.>0 KEGISTRO f/0 rOMÊRCIO QUE

ITOPACAC HFR-fANT :F!LO íT^TF.MA DE P;- " VJTO POP

r ^ • s ô l- /and o T ir? a v es p •':; i ci b i i i d M.í e do prc i j. t í i .".-r. a l : or.-iíibl l; íti f !•_•« L e : r i í a ,r -:; - . i; i i

r .eramente técnico, tendo em v i s t a que , reconhecidamente op-srcu com e l en i on r " ^ , i.-i-.i- s ?- •. .•••.:_•! • - • • : ^

:'c rnecidos por esta «mpresa , que responsabi! i 2a por s u d e:-: a t ida.- e ve r i c 1:1.30?, bem : o: i;. \:>~

es toques considerado?, l evan tados ;:el íi r e t" e r i r j - , empre r , ;-i, •= sob sua to t a ! t •?:-•<-1--s iv fi r «spc r s.1111.1 i

M A C K I O / A ( . , U l OK JAM 1KO DK 2 U I Í

>..... f.... -' -:. %% , ̂ *^£fj<í#
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PJ SERVIÇOS CO\TABL!>
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3AHANÇO PATRIMONIAL 1'eriodo: 01/01/2012 a 31/12/2012 FOLHA: 0096

0124 SAMARA ALMEIDA DE SOUZA ME

AV JUCÁ SAMPAIO 900 - CEP: 57046-570 - Bairro: BARRO DURO - Complemento: A £^
CNPJ 12.600.803/0001-73 l.lv 242368 17'i Orufio' UVHAI. Registro N". 37 11)12*1.173

Balanço Pairimonial Transcrito nas Folhas de 00002 ;i l)0i)l)5 do Livro Diário Nro.oonui registrado na JUIT.AL suh o nro. I3/0034>«^S

Conta

1 ATIVO

1.1 CIRCULANTE

1.1.01 DISPONÍVEL

1.1.01.01 CAIXA GERAL

10004 1101010100 CAIXA

1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO

10006 1101020100 BANCO CONTA MOVIMENTO

1.1.02 DIREITO REALIZ. A CURTO PRAZO

1.1.02.01 CLIENTES NACIONAIS

10089 1102010100 DUPLICATAS A RECEBER

1.1.02.08 ESTOQUES

10027 1102080100 ESTOQUE DE MERCADORIAS

•
1.3 ATIVO PERMANENTE

1.3.02 IMOBILIZADO

1.3.02.01 BENS E DIREITOS DE USO

10065 1302010100 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

10066 1302010200 MOVEIS E UTENSÍLIOS

10069 1302010500 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

2 PASSIVO

2.1 CIRCULANTE

2.1.01 FORNECEDOR

2.1.01.01 FORNECEDORES MERC. P/REVENDA

20004 2101010001 FORNECEDORES

2.1.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

2.1.03.01 FOLHA DE PAGT§ DE EMPREGADOS

20013 2103010100 SALÁRIOS A PAGAR

2.1.03.04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

20022 2103040100 INSS A PAGAR

P 20023 2103040200 FGTS A PAGAR

2.1.04 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

2.1.04.03 IMPOSTOS E CONTRIB.S/RECEITAS

20076 2104030400 SIMPLES A PAGAR

2.4 PATRIMÓNIO LIQUIDO

2.4.01 CAPITAL

2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL

20062 2401010100 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO

2.4.03 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

2.4.03.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

20072 2403010100 LUCROS ACUMULADOS

20150 2403010101 LUCRO NO EXERCÍCIO

31/12/2012 s~/

349.3I3. I4 l)

235.185,85 D

46.881,51 D

"7.899,25 D

7 SW25 D

38.982,26 1)

38.482.2i) D

188.304,34 D

93.002,03 D

93.002.03 D

95,302,31 l)

(J5 302,31 D

114.127.29 1)

114.127,291)

114. 127.29 D

82.915.97 D

H 759.88 D

22 151.44 D

349.313,14 C'

84.664,08 C

7 1.385,30 C

7 1.385,30 C

7 1.385.30 C

9.858,20 C

8.212,52 t

8.212.52 C

1. 645,68 (

1.103,14 C

542,54 C

3.420,58 C

3.420,58 C

.V-120.58 C

264.649,06 C

20.000,00 C

20.000,00 C

20.000.00 C

244.649,06 C

244.649,06 C IC?

1 5 1 572.7f> C Tj

43.076,30 C

P J SERVIÇOS CONTABLIS 06/11/2012





B&LANÇO PATRIMONIAL l'aiodl1 01 /01 /2012 a . 5 1 / 1 2 / 2 0 1 2 FOLHA: 0097

* O I 2 4 SAMARA ALMEIDA DE SOUZA ME

AV JUCÁ SAMPAIO 900 - CEP: 57046-570 - Bairro: BARRO DURO - Complemento: A

CNPJ: 12.606.803/0001-73 l.E. 242368174 Orgíío: JUCEAL Registro N°. 2710

Balanço Patrimonial Transcrito nas Folhas de 00002 a 00095 do Livro Diário Nro. 00001 registniiki nu UIC!;AL sob o nro. 13/003-1

Conta 31/12/2012

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, Cujo Ativo e Passivo estãoHlniformes.
na mesma Importância 349.313,14 TREZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E TREZE REAIS E QUATORZE
CENTAVOS « * - • * - * * • • " " * * * * • • • * * " • - " • • - " • * * " * * * • * ......*..- * ,..,...,

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente
técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência
da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados .
levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

MACEIÓ. 31 DE DEZEMBRO DE 2012

SAMARA ALMEIDA DE SOUZA
CPF: 043.064.764-64
EMPRESÁRIO

P J SERVIÇOS CONTABEIS 06/1 1'2





* Demonstração do Resultado do Período
PERÍODO: 01/01/2012 A 31/12/2012

0124 SAMARA ALMEIDA DE SOUZA ME

AV JUCÁ SAMPAIO 900 - CEP: 57046-570 - Bairro: BARRO DURO - Complemento: A

CNPJ: 12.606.803/0001-73 Inscrição Estadual: 242368174

FOLHA: 0098

.RCaistroN". 2710126H73

CONTA VALOR

3 - RECEITAS

31 - RECEITAS OPERACIONAIS

3101 - RECEITAS BRUTAS COM VENDAS

310101 - RECEITAS COM VENDAS NO PAIS

30004 3.1.01.01.0100 - VENDAS Dl: MERCADORIAS

3102 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS

310202 - TRIBUTOS CONTRIB. S/VENDAS

30059 3. l .02.02.0400 - SIMPLES S/ VENDAS

4 - CUSTOS E DESPESAS

41 - CUSTOS E DESPESAS

4101 - CUSTO DAS MERCADORIAS V E N D I D A S

410101 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

40005 4 . 1 01.01.0200-COMPRAS MERCADORIAS P/REVENDAS

40187 4.1.01.01.1300 -CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

42 - DESPESAS

4201 - DESP OPERACIONAIS - COMERCIAIS

420101 - DESPESAS TRABALHISTAS

40013 4.2.01.01.0200-SALARIOS

420102 - ENCARGOS SOCIAIS

40021 4.2.01.02.0100 - INSS

40022 4.2.01,02.0200-FGTS

420103 - DESPESAS GERAIS COMERCIAIS

4002S 4.2.01.03.0200-ALUGUEL

40036 4.2.01.03.1300 - DEPRECIAÇÕES

4208 - DESPESAS OPERACIONAIS

420801 - DESPESAS OPERACIONAIS

40204 4.2.08.01.0002 - A G U A E ESGOTO

40207 4.2.08.01.0005-TELEFONE FIXO

40210 -1.2.08.01.0008-ENERGIA

40227 4.2.08.01.0026 - HONORÁRIOS CONTABEIS

40249 4.2.08.01.0040-OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

LUCRO

660.125,33 C

660.125,33 C

689.521,38 C

689.521,38 C

68<J 521.38 f

29.396,05 D

29.396,05 D

29.396,05 D

567.049,03 D

375.775,47 D

375.775,47 O

375.775,47 D

4-1I.6-15.7S D

65.870.31 C

191.273,56 l)

170.377,49 D

81.349,75 D

81.349,75 D

14.698,62 D

10.4*19.90 D

4 248,72 D

74.329,12 D

72 001).00 D

2.329,12 D

20.896,07 D

20.896,07 D

77-1.10 1)

2.754.10 D

4.312.50 D

3.732.00 D

9.323,37 1)

93.076,30

SAMARA ALMEIDA DE SOUZA
CPF: 043.064.764-64
EMPRESÁRIO

P J SERVIÇOS CONTABEIS





Liquidez Geral
Período: 01/01/2012 A.

0124 SAMARA ALMEIDA DE SOUZA ME

Fórmula:
Alivo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

J

Fórmula :
235,18?.85

84.664.08
2 . 7 8

Este índice é que rnede a base financeira a longo prazo, sendo il que em tese, se
situe também acima de R$ 1,00 quanto maior for a longo prazo, me i. hor será para
empresa

•••• *• •«•*. t
Período: 01/01/2012 à 31/12/2012.

.





índice de Solvência Geral
Período: 01/01/2012 A.

0124 SAMARA ALMEIDA DE SOUZA ME

Atívo Tolal
Fórmula:

Fórmula:

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

349,313.14

84,664.08
4.13

l
índice de Solvência Geral

Período: 01/01/2012 a 31/12/201





Liquide/ Corrente ou Comum
Período: 01/01/2012 A.

0124 SAMARA ALMEIDA DE SOUZA ME

Fórmula:

Fórmula:

Ativo Circulante

Passivo Circulante

235,185.85
2 . 7 8

84,664.OS

Este índice informa o nível da base financeira da Empresa, ou seja, d o dividirmos o
Ativo Circulante pelo Passivo Circulante, encontramos um valor expresso em moeda que
indica o quanto a empresa tem a receber, para pagar cada PS 1,00 de dívida,

"• ••»•..
Período: 01/01/2012 à 31/12/2012





TERMO DE ENCERRAMENTO

FOLHA: 01 10

LIVRO NR°. 0001

CONTÉM ESTE LIVf<O 0110 FOLHAS NUMERADA." Z C NCMEPO C 01 -

E SERVIU DE LIVRO D T Á P T O ÇFKAL NOMERO O O C ! [.'A EMPRESA,

DESCT- ITÍ MO PERÍODO :. v i . : .

fU

EMPRESA SAMARA ALMEIDA DE SOUZA ME

ESTABELECIDA NO A): AV JUCÁ SAMPAIO,

BAIRRO: EARRO DURO

CEF: 5 7 0 ^ 1 6 - 5 7 0 Mfl 'i i '

RK'7 l :~"TRAPA fOB ' N UME Í : ™ • , i '•' 3

:

F. '!;i CNí ' SOB • ; r " - í E ; - : : . . . " - . • • ' - •
INSCP EÇAC ESTADUAL: ; •; _ -r - ;

DECLARAMOS SGP A PENA [)E RESPONSABILIDADE ?UE i:' P AM

FOLHAS DE Nr. 0001 A ( l i 1 ' '. ( EMÍTP'1 • NOPMAT1 •" NR. i ,
, , XAp.A . EL!; .RFr; . ,;A ;:/.(?:; , . :. ..... , .. U]

. . • , •_ .- . . -.- :- - - ._ _ . . . V - ' 1 . ;• r; ; - " •:.-. ;; •

.' •

Ressalvando que a responsabilidade de p ro f i ss iona l contabilista í : - . :• - ••.- ,=t = r~: • • -

meramente técnico, tendo em vis ca q'je, r eiiv* ! • : ' > - • • i (Umen'." oirír • '.i com ••• , • n;'? n r.. --., lacir; • • rmprovai

fornecidos por <?? ivi empir"ri,=i, '.[u- • • = - . : • • ; . - i - - , : t . ; • -.-, : • atida'; • • •. \ ! • : • , bem -..no ' . •

estr.qiiís r-"!"..^ ^ ísev.; ! • ' . '. ~' -'' • • : • ; • • • . : ; ' i :. • ; empr= c -T . • ; • .:.-i * : ' • • ! . . ' ! J*'-5 respoi : • • ' . : •

MACEIO/AU31 DEDl-:/,F,MBRO DE 2012

SAMAR \ MI :IO\l SOI /

l \ii'iíi S M Í K I ;
L-1'1

J SERVIÇOS CONTAREIS



presante/otocôpiatf»nyo original que rr*

. .:. - .'



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
"í ALAGOAS " Governo do Estudo de Alagoas•v* : '" m

JUCEAL
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Económico t1 Turismo - SEUETU1Í

Junta Comercial do Estado de Alagoas

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Certidão Simplificada para Empresárias ME ou EPP e suas Filiais

Certificamos que as informações abaixo constam dos documento* arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data d t sua

Nome F.niiiresarial

SAMARA ALMEIDA DE SOUZA ME

Natureza Jurídica .: 2 1 3-5 - EMPRESÁRIO

Numero de Indentificaçflo do Registro de Empresa (NIRFí da Sede)

27101261473

C.N.P.J

12606803000173

Data de Arquivamento do Ato

Constitutivo

W8/09/20IO

Daia de Inicio de Alividades

08/09/2010

Kndervco Completo (Logradouro, N" e Complemento, Bairro, Cidade, CEP, UF)

AVENIDA JUCÁ SAMPAIO, VOO A, , BARRO DURO, MACEIÓ - 57U40600 - Alagoas

Atividades Económicas

4530703 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

A^.uini - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

iBu7()5 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS h CÀMARAS-DE-AR

Objtto Social

COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.

Capital Social

RS 50.000,00 ( Cinquenta Mil Reais )

1 hmni Arquivamento

Data: 21/10/2013 00:00:00 Número: 20130547417

Alo: ALTERAÇÃO

Evento: ALTERAÇÃO [>F, DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

Microempresa ou Empresa de

Pequeno Porte (Lei n"

123/2006)

Microempresa

Situação

REGISTRO AT1VO

Sintas

xxxx xxxxxxxxx
Nome do Empresário(s)

SAMARA ALMEIDA DE SOUZA

Identidade : 1687797 - SSP C.P.K .: 04306476464

Estado Civil : CASADO(A| Regime de Bens : COMUNHÃO PARCIAL DE BENS

ftlUll

Hiriiviúi nau !\)ssui [•' \\niii. re l̂i.uia neM;i Junta

Numero Protocolo

150031556

Local, Data

Maceió, quarta-feira, 1 1 de fevereiro de 2015
EDVALDO MAIORANO DE LIMA

Sccretário(a) Geral

Esle documento foi IMÍnado digitalmente, em conformidade com a MP 2200-2/2001, por meio do e-CNPJ n° 10.279.310/0001-10- Kundu Estadual do Registro c Comércio.

em qunrta-feira, 11 de fevereiro de 2015 as 12:49:51

Se impresso, para conferência acesse o sitc: www.juceaj.al.gov.br - Opção Acesso Rápido » Autenticidade de Certidão, e informe o número do protocolo.





VI>X 3 COMERCIO, IMPORTAÇÃO E .TERVIÇO-T
CNPJ: 1

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa: SAMARA ÁLIVÍEIDA DE SOUZA - ME.,

com sede na Av. Jucá Sampaio, n2 900 - Barro Duro - CEP: 57.040-600, Maceió,

Estado de Alagoas, inscrito no CNPJ/MF sob o n^ 12.606.803/0001-73, forneceu

para esta empresa de forma satisfatória e de conformidade com as condições

contratuais do objeto do tipo Pneus para carros, caminhões, Onibus e Tratores,

Câmaras de Ar, Pitos, Protetor e Calotas e rodas de Ferro e demais produtos

todos satisfatórios.

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para

quaisquer duvidas que possa existir.

Maceió, 24 de Setembro de 2013.

Atenciosamente,

iíiSIÍM'28«H
gfl HMW^

l >•
I7?v d i • ': • ' • • ' ,9£ p • i r"" 'te

..
flanM-t.- '

Luiz António Maciel
CPF: 39^.146.506-9;

Proprietário

IFÍITO PQR:EDTLE!ííE 9ft LUZ

"ibeli-- - -: do Ê .Oficio

•90 A fírg-i par autenticidade

&ÕÍTFírferP^

EH ÍESTÇÍHJ "
*-krff> 20i^

— --̂  -. . ..— .,._,,
,..,« ii.í VI

DL ICSE ROBES i O (MRTIHS BfiKBCS^-
HObS. HâRIA í)E FAT1Í1A L lha BfikBOS;-

iESC. HIEDJA CRISTiNs BWS ̂

AVENIDA da PAZ, 1388 - SALA 302 / EDIFÍCIO AVENUE CENTER - CENTRO

MACEIÓ - AL CEP: 57020-440 / TELEFONE: 8864-5129 - 8800-0333





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA

CNPJ: 02.917.132/0001-08

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa: SAMARA ALMEIDA DE SOUZA - ME.,

com sede na Av. Jucá Sampaio, n^ 900 - Barro Duro - CEP: 57.040-600, Maceió,

Estado de Alagoas, inscrito no CNPJ/MF sob o n^ 12.606.803/0001-73, forneceu

para esta empresa de forma satisfatória e de conformidade com as condições

contratuais do objeto do tipo Pneus para carros, caminhões, Ônibus e Tratores,

Câmaras de Ar, Pitos, Protetor e Calotas e rodas de Ferro e demais produtos

todos satisfatórios.

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição

quaisquer duvidas que possa existir.

para

Jequia da praia, 25 de Outubro de 2013.

com o original que nw
• ..:io. Dou fé.

da verdade

o ?. ?
O "' ''o B::.
£o'7
'2-9-0££s

.

l ~ J
* -

CÍ Nadir :•
.

Atenciosamente,

Eraldo Lino dos Santos <únior
Chefe setor de compras





DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVOS E SUPERVENIENTES

A Firma: SAMARA ALMEIDA DE SOUZA - ME, CNP J-tf 12,606.803/0001-73,
sediada na Av. Jucá Sampaio, n° 900 - A - Barro Duro, Maceió, Estado.de Àlagas^por seu
representante legalmente constituído, pelo Sra. SAMARA ALMEIDA DE SOUZA, com o GPF/MF
n° 043.064.764-64,DECLARA, sob as penas da lei, que at|;:a, presente data inexistem fatos
supervenientes e impeditivos para sua habilitação no procedo licitatóriÒ"i:.modali|ade PREGÃO
PRESENCIAL N° 010/2015-SRP-PROCESSO N° 115-0%2015 , que, *ff? realizará em
10/03/2015, pela Prefeitura Municipal de Boca da Mata,, Estado de Alagoas, e desde já, está
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores a esta.,

Maceió/AL,'lípide Março de:2.015.

AMAFJA ALMEIDA DE SOUZA

: : CPF/ 043.064.764-64

RG: 1.687.797-SSP/AL

Proprietária

INSC. NO CAD. ICMS

242,36817-4

SAMARA ALMEIDA DE SOUZA - ME

Av. Jucá Sampaio, 900 • A

Barro Duro - MACEIÓ - AL

Av. Jucá Sampaio,900 - Barro Duro - Maceió - AL

CNPJ: 12.606.803/0001-73 INSC. EST.: 242368174

E-mail: pablopneus@hotmail.com Contatos: (82) 3338-5324 l 9972-7899





DECLARAÇÃO DO DECRETO DISPOSTO NO INC. XXIII DO ART. 7° DA CONSTRIÇÃO
FEDERAL.

A Firma: SAMARA ALMEIDA DE SOUZA - ME, CNPJ n° 12606803/0001-73,
sediada na Av. Jucá Sampaio, n° 900 - A - Barro Duro, Maceió, Estado dê Alagas, por seu
representante legalmente constituído, pelo Sra. SAMARA ALMEIDA..DE SOUZA, com o CPF/MF
n° 043.064.764-64, DECLARA, para sua habilitaçãÒ::n;p;prp;çesso..licitát^rip; modalidade PREGÃO
PRESENCIAL N° 010/2015-SRP-PROCESSQ . N° 115-012/2015 , que se realizará em
10/03/2015, pela Prefeitura Municipal de Boca da Mata,;-Estado de Alagoas., bem como, para
fins de atendimento ao disposto no inciso V do art J& da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei n°9.854, de 27 de outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto n°4 358, de
05/09/2002, que não emprega menor de 18 (dezoitp) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menorde 16 (dézesseis) ariòs, salvo menor, a partir de 14 (quatorze)
anos na condição de aprendiz.

Maceió/AL, 10 de Março de 2015.

SAMARA ALMEIDA DE SOUZA

CPF/043.064.764-64

RG: 1.687.797-SSP/AL

Proprietária
INSC. NO CAD. ICMSA :

• V
242.36817-4

SAMARA ALMEIDA DE SOUZA - ME

Av. Jucá Sampaio, 900 - A

Barro Duro • MACEIÓ - A

Av. Jucá Sampaio.900 • Barro Duro - Maceió - AL

CNPJ: 12.606 803/0001-73 INSC. EST.: 242368174

E-mail: pablopneus@hotmail.com Contatos: (82) 3338-5324 / 9972-7899





DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL

A Firma: SAMARA ALMEIDA DE SOUZA - ME, CNPJ n°-%g06.803/0001-73,
sediada na Av. Jucá Sampaio, n° 900 - A - Barro Duro, MacèjÓ, Estado de Alagas, por seu
representante legalmente constituído, pelo Sra. SACARA ALty)EIDÁ::pE SOUZA, com o CPF/MF
n° 043.064.764-64, DECLARA, sob as penas da lêii::;c]ue:;t:e.m::conhecirriento dos termos deste
edital, referente ao processo licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2015-
SRP-PROCESSO N° 115-012/2015 , que se realizará em 10/03/2015, pela Prefeitura Municipal
de Boca da Mata, Estado de Alagoas.

de Março de 2015

SAMARA ALMEIDA DE SOUZA

CPF/043.064.764-64

RG: 1.687797-SSP/AL

Proprietária INSC. NO CAD. ICMS

242.36817-4

SAMARA ALMEIDA DE SOUZA - ME

Av. Jucá Sampaio, 900 - A

Barro Duro - MACEIÓ -AL

Av. Jucá Sarnpaio.900 - Barro Duro Maceió - AL

CNPJ- 12.606.803/0001-73 INSC. EST.: 242368174

E-tnail. pablopneus@hotmall.com Contatos (82) 3338-5324 l 9972-7899





**»
ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

"' T;j/-

17
PORTARIAM0 060/2015

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

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, ESTADO DE ALAGOAS no uso de
suas atribuições legais conferida pelo art. 44, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, e

Considerando, ao fim, que a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993. em seu aã.
51, dispõe que a Comissão Permanente ou Especial de Licitações será composta de rio
mínimo, 03 (três) membros, sendo peio menos C2 (dois) deles servidores qualificaaos
pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da Administração responsáve
licitação.

RESOLVE:

Art. 1°. NOMEAR a servidora de provimento de cargo efetivo Rosana Meio da
Silva, para compor a Comissão Permanente de Licitação deste município em substituiçãc
ao servidor António Eraldo Gomes da Silva

Art.2°. Considerando a Substituição mencionada no artigo acima, ficam designados
os seguintes servidores para compor a Comissão Permanente de Licitação e suas
respectivas funções, quais sejam:

Bergson Araújo Leite - Presidente

Cristiane Honorato dos Santos Souza - Membro

Rosana Melo da Silva - Membro

Art. 3°. As servidoras Adna Antunes de Almeida e Cnsíiane Honorato dos Santos
Souza atuarão como Equipe de Apoie sendo designado como Pregoeiro o servidor
Bergson Araújo Leite, nos termos da Lei n° 18.-520/2002.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Boca da Mata, Estado de Alagoas, aos 27 dias
do mês de fevereiro do ano de 2015.

•
.

GUSTAVO ÒÁtíTÃSFEUÓ
PREFEITO

Publicada, Registrada e Arquivada pela Secretaria Municipal de Administração, em
de fevereiro de 2015.

FERNANDO AUGUSTOJ3E ARAUJQ-
Secretãrio WEunicip.aIjie^A<írnínistração

RUA ROSALVO PINTO DÂMASO NS 224, PRAÇA PADRE CÍCERO BOCA DA MATA -AL
CEP: 57680-000 TELEFONE: 3279-1309 / 3279-1487E-MAIL: bocamata@ig.com.br





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 PÚBLICA

BOCA DA MATA
A L Í G O A S

Pregão N°: 010/2015-SRP

Processo N°: 115-012/2015
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS

PREÂMBULO

Data de Realização: 10/03/2015 13:00:00

Término da Sessão: 10/03/2015 14:48:12
No dia 10 de Março de 2015, às 13:00 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 e CRISTIANE HONORATO DOS SANTOS SOUZA,
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:

REPRESENTANTE

CREDENCIAMENTO

EMPRESA

ADRIANO ROCHA SANTOS RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA
ANTÓNIO PAULINO MEDEIROS DA SILVA SANTOS SAMARA ALMEIDA DE SOUZA ME

ME/EPP

NÃO
SIM

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento.

Em seguida recebeu as declarações dos Licitantes presentes de que atendem 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, foram abertos os envelopes contendo as Propostas 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, tendo desclassificado as propostas desconformes e selecionados entre os Autores das demais, os
Licitantes que participarão da Fase de Lances em razão dos preços propostos, nos termos dos incisos VIII e IX do artigo
40 da Lei Federal 10.520, de 17 de Julho de 2002.

™ seguida o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma
sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A sequência de
ofertas de lances ocorreu da seguinte forma:

ITEM / LOTE: 0001 STATUS: VENCEDOR
ETAPA FORNECEDOR

PROPOSTAS

PROPOSTAS

1a RODADA

1a RODADA

NEGOCIAÇÃO

RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA

SAMARA ALMEIDA DE SOUZA ME

RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA

SAMARA ALMEIDA DE SOUZA ME

RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA

R$ UNITÁRIO QTD

378.515,0000 1

327.940,0000 1

327.205,0000 1

0,0000 1

327.205,0000 1

R$ TOTAL

378.515,0000

327.910,0000

327.205,0000

0,0000

327.205,0000

%

15,422

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

STATUS

SELECIONADA

SELECIONADA

LANCE

DECLINOU

VENCEDOR

PREGÃO PRESENCIAL: 010/2015-SRP - PROCESSO: 115-012/2015





PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL - 12.264.396/0001-63
RUA ROSALVO PINTO DÂMASO, 224 - CENTRO

C3.
•EHiML- FONE

QjBP

ITEM / LOTE: 0002 STATUS: VENCEDOR
ETAPA FORNECEDOR

PROPOSTAS RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA

PROPOSTAS SAMARA ALMEIDA DE SOUZA ME

1a RODADA RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA

NEGOCIAÇÃO SAMARA ALMEIDA DÊ SOUZA ME

NEGOCIAÇÃO SAMARA ALMEIDA DE SOUZA ME

ITEM / LOTE: 0003 STATUS: VENCEDOR
ETAPA FORNECEDOR

PROPOSTAS RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA

PROPOSTAS SAMARA ALMEIDA DE SOUZA ME

1a RODADA RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA

1a RODADA SAMARA ALMEIDA DE SOUZA ME

?a RODADA RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA

V RODADA SAMARA ALMEIDA DE SOUZA ME

3a RODADA RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA

NEGOCIAÇÃO SAMARA ALMEIDA DE SOUZA ME

ITEM / LOTE: 0004 STATUS: VENCEDOR
ETAPA FORNECEDOR

PROPOSTAS RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA

PROPOSTAS SAMARA ALMEIDA DE SOUZA ME

1a RODADA RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA

1a RODADA SAMARA ALMEIDA DE SOUZA ME

2a RODADA RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA

NEGOCIAÇÃO SAMARA ALMEIDA DE SOUZA ME

ITEM / LOTE: 0005 STATUS: VENCEDOR
ETAPA FORNECEDOR

PROPOSTAS RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA

^OPOSTAS SAMARA ALMEIDA DE SOUZA ME

1a RODADA RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA

1a RODADA SAMARA ALMEIDA DE SOUZA ME

2a RODADA RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA

NEGOCIAÇÃO SAMARA ALMEIDA DE SOUZA ME

Declarada encerrada a etapa de lances, as
conformidade:

ITEM / LOTE: 0001
FORNECEDOR

CEP: 57680-000
/ i-ft\/. ^o"^oT?n -t ^nn / / \ FAX. (ô pii/y-ijuy / ( )

BOCA DA MATA / AL

R$ UNITÁRIO

1.128.800,0000

991.750,0000

0,0000

966.480,0000

966.480,0000

R$ UNITÁRIO

920.790,0000

741.950,0000

741.000,0000

740.900,0000

740.000,0000

737.530,0000

0,0000

737.530,0000

R$ UNITÁRIO

1.628.470,0000

1.432.700,0000

1.432.500,0000

1.374.020,0000

0,0000

1.275.020,0000

R$ UNITÁRIO

105.040,0000

81.220,0000

81.000,0000

76.540,0000

0,0000

76.540,0000

CLASSIFICAÇÃO

ofertas foram classificadas

QTD

1

i

1

1

1

QTD

1

1

1

i

1

1

1

1

QTD

1

1

1

i

1

1

QTD

1

1

1

1

1

I

em

R$ UNITÁRIO

fl; ,Jfy
r*-

R$ TOTAL

1.128.800,0000

991.750,0000

0,0000

966.480,0000

966.480,0000

R$ TOTAL

920.790,0000

741.950,0000

741.000,0000

740.900,0000

740.000,0000

737.530,0000

0,0000

737.530,0000

R$ TOTAL

1.628.470,0000

1.432.700,0000

1.432.500,0000

1.374.020,0000

0,0000

1.275.020,0000

R$ TOTAL

105.040,0000

81.220,0000

81.000,0000

76.540,0000

0,0000

76.540,0000

r à

1

%

13,819

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

%

24,104

0,0000

0,0135

0,0000

0,3349

0,0000

0,0000

0,0000

%

13,664

0,0000

12,351

0,0000

0,0000

0,0000

%

29,327

0,0000

5,8270

0,0000

0,0000

0,0000

*A 1 V*ZIii•BlíIjJiMijBBà
BOCA DA MATAI

A L A G O A S M

m O « I Z i N D O « 0 5 S l S £ i | I E

STATUS

SELECIONADA

SELECIONADA

DECLINOU

LANCE

VENCEDOR

STATUS

SELECIONADA

SELECIONADA

LANCE

LANCE

LANCE

LANCE

DECLINOU

VENCEDOR

STATUS

SELECIONADA

SELECiONADA

LANCE

LANCE

DECLINOU

VENCEDOR

STATUS

SELECIONADA

SELECIONADA

LANCE

LANCE

DECLINOU

VENCEDOR

ordem crescente de valor, na seguinte

R$ TOTAL CLASSIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 010/2015-SRP - PROCESSO: 115-012/20
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RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA

SANARA ALMEIDA DE SOUZA ME

ITEM / LOTE: 0002
FORNECEDOR

SAMARA ALMEIDA DE SOUZA ME

RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA

BOCA DA MATA / AL

327.205,0000 327.205,0000

327.940,0000 327.940,0000

R$ UNITÁRIO R$ TOTAL

966.480,0000 966.480,0000

1.128.800,0000 1.128.800,0000

BOCA DA MATA
A L A G O A S

1° COLOCADO - VENCEDOR

2° COLOCADO

CLASSIFICAÇÃO

1° COLOCADO - VENCEDOR

2° COLOCADO

ITEM / LOTE: 0003
FORNECEDOR

SAMARA ALMEIDA DE SOUZA ME

RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA

ITEM / LOTE: 0004
FORNECEDOR

SAMARA ALMEIDA DE SOUZA ME

INOVADORA DE PNEUS OK LTDA

ITEM / LOTE: 0005
FORNECEDOR

SAMARA ALMEIDA DE SOUZA ME

RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA

R$ UNITÁRIO R$ TOTAL

737.530,0000 737.530,0000

740.000,0000 740.000,0000

R$ UNITÁRIO R$ TOTAL

1.374,0200 1.374.020,0000

1.432.500,0000 1.432.500,0000

R$ UNITÁRIO R$ TOTAL

76.540,0000

81.000,0000

76.540,0000

81.000,0000

CLASSIFICAÇÃO

1° COLOCADO-VENCEDOR

2° COLOCADO

CLASSIFICAÇÃO

1° COLOCADO - VENCEDOR

2° COLOCADO

CLASSIFICAÇÃO

1° COLOCADO - VENCEDOR

2° COLOCADO

NEGOCIAÇÃO

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

RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA

ITEM / LOTE: 0002

FORNECEDOR

SAMARA ALMEIDA DE SOUZA ME

ITEM / LOTE: 0003
FORNECEDOR

SAMARA ALMEIDA DE SOUZA ME

ITEM / LOTE: 0004

FORNECEDOR

SAMARA ALMEIDA DE SOUZA ME

ITEM / LOTE: 0005

FORNECEDOR

SAMARA ALMEIDA DE SOUZA ME

MENOR PREÇO

327.205,0000

MENOR PREÇO

991.750,0000

MENOR PREÇO

737.530,0000

MENOR PREÇO

1.374.020,0000

MENOR PREÇO

76.540,0000

PREÇO NEGOCIADO

327.205,0000

PREÇO NEGOCIADO

966.480,0000

PREÇO NEGOCIADO

737.530,0000

PREÇO NEGOCIADO

1.374.020,0000

PREÇO NEGOCIADO

76.540,0000

STATUS

ACEITÁVEL

STATUS

ACEITÁVEL

STATUS

ACEITÁVEL

STATUS

ACEITÁVEL

STATUS

ACEITÁVEL

PREGÃO PRESENCIAL: 010/2015-SRP - PROCESSO:
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ITEM / LOTE FORNECEDOR

BOCA DA MATA / AL

HABILITAÇÃO

PREÇO NEG

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

A vista

ITEM /

0001

0002

0003

•ÉflOI

05

VALOR

da habilitação, foi declarado:

LOTE FORNECEDOR

RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA

SANARA ALMEIDA DE SOUZA ME

SAMARA ALMEIDA DE SOUZA ME

SAMARA ALMEIDA DE SOUZA ME

SAMARA ALMEIDA DE SOUZA ME

GLOBAL

PREÇO NEGOCIADO

327.205,0000

966.480,0000

737.530,0000

1.374.020,0000

76.540,0000

3.382.775,0000

STATUS

ACEITÁVEL

ACEITÁVEL

ACEITÁVEL

ACEITÁVEL

ACEITÁVEL

3.382.775,0000

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PUBLICA

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

ADRI*N0 ROCHA

RENOVAD

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

ANTÓNIO ERALDO GOMES DA SILVA
EQUIPE DE APOIO

IIO PAULINO MEDEIROS DA SILVA SANTOS
SAMARA ALMEIDA DE SOUZA ME

CRISTIANE HONORATO DOS SANTOS SOUZA

PREGÃO PRESENCIAL: 010/2015-SRP - PROCESSO; 115-012/2015

BERGSON ARAÚJO LEITE
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BOCA DA MATA / AL

BOCA DA MATA
A L A G O A S

EQUIPE DE APOIO ^

PREGÃO PRESENCIAL: 010/2015-SRP - PROCESSO: 115-012/2015
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CAIXA
CAIXA ECONÔMSCA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12606803/0001-73

Razão SociahSAMARA ALMEIDA DE SOUZA
Endereço- AV ERALDO LINS CAVALCANTE N 320 / SERRARIA / MACEIÓ /

A L / 57046-570

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: 22/02/2015 a 23/03/2015

Certificação Número: 2015022210120056395810

Informação obtida em 10/03/2015, às 14:40:20.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPes... 10/03/2015





READEQUAÇAQ DA PROPOSTA DE PREÇOS

MIMciPALW BOCA 'DA MATA ALAGOAS
PREÔÃO PRESENCIAL n° 010/2015-SRP - PROCESSO N° 115-012/2015

DATA DE ABERTURA: 10/03/2015 ÀS 13:00.

OBJETO^registro de preços para aquisição d^ pneus e afins, visando atender às necessidades da Prefeitura Municip

Mata/AL.

A empresa; SAMARA ALMEIDA DA SOUZA - ME, estabelecida na Av Jucá Sampaio, n° 900. Barro Duro - Maceio-AL inscrita no

CNPJ sob n° 12.606.803/0001-73, fone fax (82) 3338-5324/9972-7899, e-maih pablopneus@hotmail.com, composta pelo seu

representante legal a Sra. Somara almeida de souza, casada, empresário, portador do RG:1.687.797 /SSP-AL;e CPF: 043.064.764-64

propõe fornecer ã Prefeitura Municipal de BOCA DA MATA, etn estrito cumprimento ao previsto no edital dá licitação em epígrafe,

materiais conforme abaixo discriminado:

LOTE - 2 PNEUS II.

ITEM

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2 6

2.7

2 8

PRODUTOS

PNEU 900.200

PNEU 900.200 RADIAL

PNEU 12.4-24 6 LONAS

PNEU 18.4-30 10 LONAS

PNEU 7.50-16 8 LONAS

PNEU 14.9-24 8 LONAS

PNEU 18.4-34 10 LONAS

PNEU 7.50-16 10 LONAS

UND

UND

UND

UND

UND

UND _.-

UND

UND

"UNO.

MARCA

SOODVEAR
_,vrv

BRID6ESTÇHSJE

FIRESTONE"%%

F-mÉSTQNE.

•FIRESTÓNE

- FIRE^TONE ' ' •

FÍRESTONE

FIRE5%)NE

$JANrx

200

200

45o:

45

45

45

45

45

;-,. PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

R$.. 1.002.00

R$ •1:,38,6;00

»*. 1 '1f-*6.00

R$ 2 789,00

R$ 550,00

R$ 2 101,00

R$ 3 364,00

R$ 564,00

VALOR TOTAL:

R$ 200.400.00

R$ 277 200.00

R$ 67 320.00

R$ 125.505,00

R$ 24 750.00

R$ 94.545.00

R$ 151 380.00

R$ 25 380.00

R$ 966.480,00

bAR-SÊ O VALOR DO LOTE 2 de R$ 966.480.00 fêkjVECENTOS E ASSENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA REAIS).

INSC. NOCAD. ICMS
242.36817-4

SAMARA ALMEIDA DE SOUZA - ME

Av. Jucá Sampaio, 900 - A

Barro Duro - MACEIÓ - AL

E-mail: pablopneus@hotmail.com Cotitatos: (82) 3338-5324 / CEP.: 57.040-600-CA/PJ: 12.606.803/0001-7.

Av. Jucá Sampaio.900 - Barro Duro - Maceió - AL

CNPJ: 12.606.803J0001-73 INSC. EST: 242368174





READEQUAÇAO DA PROPOSTA DE PREÇOS
. . . . .. l

ÍEFEITURA MUNICIPAL T5E BOCA DA MATA ALAÊOAS

PREGÃO PRESENCIAL n° 010/2015-SRP - PROCESSO N° 115-012/2015

DATA DE ABERTURA: 10/03/2015 ÀS 13:00.

OBJETQ: registro de preços para aquisição de pneus e afins, visando atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Boca, da
Mata/ AL.

A empresa: SAMARA ALMEIDA DA SOUZA - ME, estabelecida na Av. Jucá Sampaio, n° 900, Barro Duro - Maceio-AL irtterita no
CNPJ sob n° 12 606 803/0001-73 fone fax (82) 3338-5324/9972-7899, e-mail: pablopneus@hotmail.com, composta pelo/Çeu

•^S
representante legal a Sra. Somara almeida de souza, casada, empresário, portador do R6:1.687.797 /SSP-AU;;e CPF: 043.064.764-64

propõe fornecer à Prefeitura Municipal de BOCA DA MATA, em estrito cumprimento ao previsto no edital der" licitação em epígrafe,

materiais conforme abaixo discriminado:

LOTE 3 - PNEUS III -;..

C TE M

3.1

3 2

3.3

3 4

3.5

3 6

3.7

PRODUTOS

PNEU 12.5/80-18

PNEU 19.5L-24

PNEU 6686 MSS 10.00 R20

PNEU 12.5/80-18

PNEU 17.5/25

PNEU 14-0024-62

PNEU 7.50-16

.<$_ "

UND

UND

UND

UND

UND

UND....;

UND

UND

MARCA

FIRESTONE

FIRESTONE

FIRESTONE

FIRESTONE.v ;

FIRE6TON6,,

:; FIRESTONE

FlttiÊTONE

QU4Nff:

:'' 70

70

40

40

40' '

40

40

1'tíFÇO UNI T

RJÈ 1.599,00

R$ "3:090.00

R$ ",. 1 606,00

R$ 1.597,00

R$ 3.850.00

R$ 2.654,00

R$ 543,00

' ,,, : ' VALOR TOTAL:

.PREÇO TOTAL

R$ 111.930.00

R$ 215.600.00

R$ 64 240,00

R$ 63.880,00

R$ 154.000,00

R$ 106.160,00

R$ 21 720,00

R$ 737.530,00

DAR SE O VALOR DO LOTE 3 de R$ 737^530,00 (SETECENTOS E TRINTA E SETE MIL QUINHENTOS E TRINTA ).

LOTE 4 PNEUS IV.

r n M

4.1

4.2

4.3

4 4

4 5

4 6

4 7

4.8

4.9

PRODUTOS ' :;

PNEU 275/80 R22.5 SÍMPLÇS

PNEU 900/20 SIMPLES

PNEU 900/20 RADIAL

PNEU 900/20 BOfeRACHUDO

PNEU 1100/22 R22

PNEU 275/80 R22.5 RADIAL

PNEU 275/80 R22.5 BORRACHUDO

PNEU 215/75 R17.5 RADIAL

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

MARCA

FIRESTONE

BRIDGESTONE

&OODYEAR

FIRESTONE

FIRESTONE

FIRESTONE

FIRESTONE

FIRESTONE

FIRESTONE

QUANT.

100

700

110

110

110

60

100

100

90

PREÇO UNIT

R$ 1.760.00

R$ 402,00

R$ 998.00

R$ 1.390,00

R$ 1.238,00

R$ 1 731,00

R$ 1 760,00

R$ 1 830,00

R$ 610,00

VALOR TOTAL:

DAR-SE O VALOR DO LOTE 04 de R$ 1.374.020,00 (UM MILHÃO TREZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL E VÍN1*

PREÇO TOTAL

R$ 176 000.00

R$ 281.400.00

R$ 109.780.00

R$ 152.900,00

R$ 136.180,00

R$ 103.860,00

R$ 176.000,00

R$ 183.000,00

R$ 54.900,00

R$ 1 374.020,00

SAMARA ALMEIDA DE SOUZA - ME

Au. Jucá Sampaio, 900 - A

Barro Duro - MACEIÓ - AL
E-mail: pablopneus@hotmail.com Contatos: (82) 3338-5324 / CEp . 57.Q40-600-C/VPJ: 12.606.803/0001-71

Av. Jucá Sampaio,900 - Barro Duro - Maceió - AL

CNPJ: 12.606.803/0001-73 INSC. EST.: 242368174
























































































































































































