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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

M ATA

Ofícion°001/2016-SMA

Boca da Mata/AL, em 04 de janeiro de 2016.

Exmo. Senhor Prefeito,

Solicitamos a abertura de procedimento licitatório objetivando o registro
de preços para Locação de equipamentos, materiais e pessoal para realização
de eventos, conforme especificações, quantitativos e estimativa de preços
estabelecidos no Termo de Referência anexo.

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

Atenciosamentf

Fernando Augusto deArí
Secretário Muec^rmínistração

RUA ROSALVO PINTO DÀMASO N» 224, PRAÇA PADRE CÍCERO BOCA DA MATA - AL
CEP : 57680-000 TELEFONE : 3279-1309 / 3279-1487 E-MAIL : adm_j>refe!tura_bm<K>hotmall.com
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

de

ANEXO i

TERMO DE REFERÊNCIA

BOCADAMATA
Ma 11 i M b a lho pcx você

1.QBJETO

1.1. Registro de preços para contratação dos serviços de locação de equipamentos, materiais e
pessoal para realização de eventos, com execução mediante o regime de empreitada por
preço unitário, para atender às necessidades do Município de Boca da Mata, conforme
especificações e quantitativos estabelecidos abaixo:

ITEM

1.1

1.2

1.3

DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO

Locação DIÁRIA, com montagem e desmontagem,
de PALCO MODULAR para eventos de Grande Porte,
obedecendo às seguintes especificações:
Dimensões: 12 metros de frente X 12 metros de
profundidade: - Altura do piso: mínima 1,50 mts. do
solo; Cobertura de alumínio em formato de 02 (duas)
águas em lona. Fechamentos laterais e fundos.
Locação DIÁRIA, com montagem e desmontagem,
de PALCO MODULAR para eventos de Grande Porte,
obedecendo às seguintes especificações:
Dimensões: 12 metros de frente X 07 metros de
profundidade: - Altura do piso: mínima 1,50 mts. do
solo; Cobertura de alumínio em formato de 02 (duas)
águas em lona. Fechamentos laterais e fundos.
Locação DIÁRIA, com montagem e desmontagem,
de PALCO MODULAR para eventos de Grande Porte,
obedecendo às seguintes especificações:
Dimensões: 06 metros de frente X 06 metros de
profundidade: - Altura do piso: mínima 1,50 mts. do
solo; Cobertura de alumínio em formato de 02 (duas)
águas em lona. Fechamentos laterais e fundos.

QUANT.

07

07

07

PREÇO
MÉDIO UNIT.

R$ 7.333,33

R$ 6.500,00

R$ 2.833,33

PREÇO
MÉDIO TOTAL

R$51.333,33

R$ 45.500,00

R$ 19.833,33

TOTAL LOTE 01 R$ 1 1 6.666,67

ITEM

2.1

DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO

Locação DIÁRIA de esimturas metálicas para o
formação de arquibancadas com comprimento de
200 metros lineares, podendo ser segmentada em
vãos de pelo menos 50,00 metros lineares, com pelo
menos 06 (seis) degraus, guarda-copo reforçado nas
laterais e nas partes frontal e traseira, escada para
acesso nas laterais do primeiro degrau de cada

QUANT.

06

PREÇO
MÉDIO UNIT.

R$ 1 6.000,00

PREÇO
MÉDIO TOTAL

R$ 9Ó.O\

V
00
x

RUA ROSALVO PINTO DÂMASO NB 224, PRAÇA PADRE CÍCERO BOCA DA MATA -AL
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
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2.2

2.3

2.4

fraçõo de arquibancada, piso coberto com
madetrite com espessura mínima de 20 mm e pintado
na cor preta, com capacidade mínima para 3.000
(três mil) lugares, tudo conforme normalização da
ABNT, incluindo transporte, montagem, instalações
necessárias, operadores técnicos necessários e
desmontagem.
Locação DIÁRIA de camarim: medindo 25 m2,
cobertos por tenda com cobertura tipo piramidal de
5m x 5m, contendo em cada uma 01 banheiro
químico, 01 bancada para produção com espelho
de 2m xlm e iluminação, 01 arara para figurino, 02
poltronas decorativas, 01 mesa de centro, cortinas
em tecido branco, 01 frigobar, ar condicionado
sprinter de 18.000 Btus, teto em VC com modulação
de Im x Im, piso elevado na altura de 10 cm
emborrachado tipo decoflex, paredes com estrutura
em perfis de alumínio padrão octanorm, fechamento
em ts na cor branca, iluminação com calhas,
lâmpadas florescentes e 04 tomadas tripolares,
sinalização de testeiras medindo Im x 0,50m, piso
externo ao camarim dando acesso ao palco, com
aproximadamente 70m de comprimento e 2m de
largura.
Locação DIÁRIA de Camarote: com cobertura em
tendas piramidais, medindo 12m x 06m, com guarda
corpo, escada de acesso para cadeirante, feitas
com estrutura metálica tubular e piso reforçado de
compensado naval ou madeirite com espessura
mínima de 25,00 mm e acabamento em carpete,
incluindo transporte, montagem, instalações
necessárias, operadores técnicos necessários e
desmontagem.
Locação DIÁRIA (com montagem e desmontagem)
de PLACAS CEGAS METÁLICAS para fechamento,
travessa e suporte fixação e sem pontas de lança.
Portões para saídas de emergências, com
comprimento de 200 metros lineares.

07

07

10

"ftoutvf

R$ 2.433,33

R$ 8.000,00

R$ 4.666,67

•̂ T.

R$ 17.033,33

R$ 56.000,00

R$46.666, 67

TOTAL LOTE 02 R$ 215.700,00

>'"

7

ITEM

3.1

DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO

Locação DIÁRIA com montagem e desmontagem,
TENDA PIRAMIDAL, tamanho 12 x 12m com
coberturas em lona branca lack-out estilo piramidal,
com base em estrutura metálica constituída e
composta de calhas inteiriças laterais para captação
e escoamento de água e abertura superior com
protetor triangular tipo chapéu para evasão de ar
quente. Altura de 3,50 metros em seus pés de
sustentação lateral.

QUANT.

08

PREÇO
MÉDIO UNIT.

R$ 1.633,33

PREÇO
MÉDIO TOTAL

R$ 13.066,67

K
CEP

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

57680-000 TELEFONE : 3279-1309 / 3279-1487 E-MAIL: adm_prefeitura_bm@hotmail.com
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
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3.2

Locação DIÁRIA com montagem e desmontagem,
TENDA PIRAMIDAL, tamanho ó x óm com coberturas
em lona branca lack-out estilo piramidal, com base
em estrutura metálica constituída e composta de
calhas inteiriças laterais para captação e
escoamento de água e abertura superior com
protetor triangular tipo chapéu para evasão de ar
quente. Altura de 3,50 metros em seus pés de
sustentação lateral.

10 R$ 500,00

N. ""*****•••"*
^s^

R$ 5.000,00

TOTAL LOTE 03 R$ 18.066,67

fe

ITEM DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO QUANT.
PREÇO

MÉDIO UNIT.
PREÇO

MÉDIO TOTAL

4.

Locação DIÁRIA de banheiro químico individual,
portátil, com montagem, manutenção diária e
desmontagem, em polietileno ou material similar,
com teto translúcido, dimensões mínimas de l,16m
de frente x l ,22m de fundo x 2,10 de altura,
composto de caixa de dejeto, porta papel higiénico,
fechamento com identificação de ocupado.

00 166,67 16.666,67

TOTAL LOTE 04 6.666,67

ITEM

5.1

DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO

Locação DIÁRIA de sistema de sonorização para
atender eventos de GRANDE PORTE com as seguintes
características mínimas: Mesa PA: 02 mesas digitais
com 64 canais de entrada, Sistema de PA: 18 caixas
line array 24 caixas subgrave com 2 alto falantes de
18 polegadas cada, amplificação compatível com o
sistema de P. A; Drive Rack: 02 processadores digitais
com 08 entradas e 1 8 saídas, 01 software de
gerenciamento dos sistema, 02 equalizadores
gráficos estéreo 31 bandas por canal , 02
analisadores, 04 microfones calibrados, 01 cd player ,
01 md; Insert Rack PA: 16 canais de compressores
limitares, 16 canais de noise gate, 03 processadores
de efeitos digitais; Insert Rack Monitor; 08 canais de
compressores limitares. 08 canais de noise gate. 02
processadores de efeitos digitais; monitor: 12
monitores tipo spot com alto falantes de 1 2
polegadas ou 15 polegas e drive, amplificação
compatível com o sistema de monitor: Sid Fill, Side Fill
stereo, com 02 caixas array e 02 por lado.
amplificação compatível com o sistema de Side Fill;
Microfones: 24 microfones: Direct Box: 08 direct ín;

QUANT.

07

PREÇO
MÉDIO UNIT.

R$ 9.833,33

PREÇO
MÉDIO TOTAL

R$ 68.833,33

\

vx
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

de BOC ADAM ATA
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Equipamentos: equipamentos wireless ; 02 microfones
sem fio UHF; Pedestais/Garras; 36 pedestais , 10
garras; multicabo: 02 multicabo analógico de 64
canais com 120 metros de comprimento. 02 sub
snakers de 12 canais cada com multipinos Back Line:
01 bateria completa, 01 amplificador GK 800 RG com
caixa com O! falante de 15 e 01 caixa com 04
falantes de 10, 01 amplificador Fender Twin reverb ou
Jazz Chorusl20 similar. Sistema: sistema de Ac
Eletrica: O! main Power trifásico de 100 amperes com
chave seletoro de voltagem, 02 distribuidores de
energia trifásicos: PA e monitor, cabeamento
dimensionado para atender as necessidades de
energia dos sistemas de PA monitor, aterramento
geral dos sistemas. Com 02 (dois) técnicos habilitados
com o Registro Profissional com a função "Técnico de
som" ou "Operador de Audio" junto ao Sindicato dos
Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões -
SATED.

5.2

Locação DIÁRIA de sistema de sonorização para
atender eventos de MÉDIO PORTE com as seguintes
características mínimas: Mesa PA: 01 mesa digital
com 48 canais de entrada, Sistema de PA: 18 caixas
line array 16 caixas subgrave com 2 alto falantes de
18 polegadas cada, amplificação compatível com o
sistema de P.A; Drive Rack: 02 processadores digitais
com 08 entradas e 18 saídas, 01 software de
gerenciamento dos sistema, 02 equalizadores
gráficos estéreo 31 bandas por canal , 02
analisadores, 04 microfones calibrados, 01 cd player,
01 md: Insert Rack PA: 16 canais de compressores
limitares, 16 canais de noise gafe, 03 processadores
de efeitos digitais; Insert Rack Monitor; 08 canais de
compressores limitares. 08 canais de noise gate. 02
processadores de efeitos digitais: monitor: 12
monitores tipo spot com alto falantes de 12
polegadas ou 15 polegas e drive, amplificação
compatível com o sistema de monitor: Sid Fill, Side Fill
stereo, com 02 caixas array e 02 por lado,
amplificação compatível com o sistema de Side Fill;
Microfones: 24 microfones: Direct Box: 08 direct ín;
Equipamentos: equipamentos wireless ; 02 microfones
sem fio UHF; Pedestais/Garras; 36 pedestais , 10
garras; multicabo: 02 multicabo analógico de 64
canais com 120 metros de comprimento. 02 sub
snakers de 12 canais cada com multipinos Back Line:
01 bateria completa, 01 amplificador GK 800 RG com
caixa com 01 falante de 15 e 01 caixa com 04
falantes de 10, 01 amplificador Fender Twin reverb ou
Jazz Chorusl20 similar. Sistema: sistema de Ac
Eletrica: 01 main Power trifásico de 100 amperes com
chave seletora de voltagem, 02 distribuidores de
energia trifásicos: PA e monitor, cabeamento
dimensionado para atender as necessidades de
energia dos sistemas de PA monitor, aterramento
geral dos sistemas. Com 02 (dois) técnicos habilitados

07 R$ 0.666,67 46.666,67

RUA ROSALVO PINTO DAMASO N» 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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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

BOC

5.3

5.4

com o Registro Profissional com a função "Técnico de
som" ou "Operador de Audio11 junto ao Sindicato dos
Artistas e Técnicos ern Espetáculos de Diversões -
SATED.
Locação DIÁRIA de sistema de sonorização para
atender eventos de PEQUENO PORTE, com as
seguintes características mínimas: Mesa 01 analógica
12 canais de entrada, 06 caixas de médio - 04 caixas
de subgrave com 1 alto falantes de 18 polegadas
cada, amplificação compatível com o sistema: 01 cd
player, 02 microfones. Com 01 (um) técnico
habilitado com o Registro Profissional com a função
"Técnico de som" ou "Operador de Audio" junto ao
Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de
Diversões -SATED.
Locação DIÁRIA de equipamento de som volante,
tipo carro de som, composto de veiculo tipo Kombi
ou similar, com configuração mínima de 01 (um)
console mixer (mesa de som) 04 (quatro) conais,
aparelho de mini dísc, aparelho de compact dísc,
interface USB com suporte de reprodução de
arquivos no formato (mp3) e potência ínima de 400
Watts, incluindo motorista, técnico de som,
combustível e manutenção. Com 01 (um) técnico
habilitado com o Registro Profissional com a função
"Técnico de som" ou "Operador de Audio" junto ao
Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de
Diversões -SATED.

08

10

R$ 2.933,33

R$ 300,00

rs FU. m
v

R$ 23.460,67

R$ 3.000,00

TOTAL LOTE 05 R$ 1 41 .966,67

ITEM

6.1

DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO

Locação DIÁRIA de equipamento de som volante
tipo trio elétrico, composto de carreta /palco com
estrutura ínima de camarim para 10 (dez) pessoas
com banheiro privativo e climatizado, frigobar, área
reservada para convidados, sistema de som de no
mínimo 60.000 Watts em 04 (quatro) vias, 01,00 (um)
console mixer (mesa de som) de 32,00 (trinta e dois)
canais, 02 (dois) aparelhos de mini disc, 02 aparelhos
de compact disc, interface USB com suporte de
reprodução de arquivos no formato (mp3), 20 (vinte)
microfones com pedestais, 02 (dois) microfones sem
fio com pedestal, 01 (um) sistema de teclados, 01
(urna) bateria eletrônica completa, 08 (oito)
monitores de retorno de palco, iluminação básica de
pelo menos 24 (vinte quatro) refletores de 1.000 Watts
cada, 02 (duas) maquinas de fumaça com
dissipadores, 01 (uma) mesa de luz compatível,
incluindo 02 (dois) motoristas, 01 (um) Técnico
eletricista, 02 (dois) auxiliares de serviços gerais e 02

QUANT.

07

PREÇO
MÉDIO UNIT.

R$ 16.000,00

PREÇO
MÉDIO TOTAL

R$ 1 1 2.000,00

\
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/Cr
L£t_

(dois) seguranças, além deo combustível e da
manutenção. Com 01 (um) técnico habilitado com o
Registro Profissional com a função "Técnico de som"
ou "Operador de Audio" junto ao Sindicato dos
Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões -
SATED.

TOTAL LOTE 06 R$ 112.000,00

$

— — _

^

f

(•*

.-l

ITEM

7.1

DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO

Locação DIÁRIA de sistema de iluminação para
atender eventos de MÉDIO PORTE com as seguintes
características mínimas: Mesa Controladora com 01
mesa computadorizada com 2048 canais Dímmer: 36
canais de dímmer com 4000 Watts por canal 24
Canais de Main ox. r para Movings; Refletores: 48
refletores PAR 64; 16 refletores, 08 refletores
elipsoidais, 08 refletores Molefay ou similar com 08
lâmpadas DWE ou
similanMovings/Intercons/Equipamentos DMX/Follow
spots: 10 movings heads, 04 movíngs heads Wash
575, 03 pontos intercon, 02 maquinas de fumaça, 04
attomics 3000, 02 canhões seguidores HDI 1200;
estruturas de alumínio; 120 metros de estrutura de
alumínio especial Q-30 ou similar de 1 ,2,3 e 4 metros.

QUANT.

07

PREÇO
MÉDIO UNIT.

R$4.100,00

PREÇO
MÉDIO TOTAL

R$ 28.700,00

TOTAL LOTE 07 R$ 28.700,00

ITEM

8.1

DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO

Locação DIÁRIA de grupo gerador móvel, com
capacidade mínima de 180 KVA, trifásicos, tensão
440/380/220/110 V AC, 60 Hz, disjuntor de proteção,
silenciado em nível de ruído sonoro de 32 db 1,5
metros.

QUANT.

10

PREÇO
MÉDIO UNIT.

R$ 2.633,33

PREÇO
MÉDIO TOTAL

R$ 26.333,33

TOTAL LOTE 08 R$ 26.333,33

PREÇO
MÉDIO UNIT

DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO

RUA ROSALVO PINTO DAMASO 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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9.1

Fornecimento de Serviços de SEGURANÇA DE SHOW
(desarmada) - Para atuar como segurança de shows
em área especifica de eventos, devidamente
uniformizados, com carga horária de 1 2h por turno
(DIÁRIA)

500 R$ 1 43,33 RS 71-«?6çrÁ7 .3
ĵ «SÇJ" "*

/*?
TOTAL LOTE 09 R$ 71 .666,67 /,-'/

^1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as conkptaçt
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para aja:
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de prestação do
serviço em igualdade de condições.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A presente licitação servirá para a contratação dos serviços 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 serviços
com necessidade de aquisições frequentes, remunerados por unidade de medida ou em
regime de tarefa 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 a execução total dos itens reunidos nos lotes. Dessa forma, busca-se a
redução nos valores individuais dos serviços para a obtenção de menor preço global por lote,
além de evitar que a adjudicação do objeto da licitação a um número grande de prestadores
afete a eficiência das atividades administrativas desenvolvidas, bem como a continuidade dos
serviços prestados pela administração, por vezes comprometidas pelos eventuais
descompassas na execução dos serviços que resultam ainda em prejuízo aos usuários da rede
pública de serviços.

3. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:

3.1.1. emitida a solicitação a contratada terá o prazo de 02 (dois) dias para executar os
serviços;

3.1.2. será considerado executado o serviço quando atestado por servidor especialmente
designado, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas,
devendo haver rejeição no caso de desconformidade.

CEP

RUA ROSALVO PINTO DÂMASO NS 224, PRAÇA PADRE CÍCERO BOCA DA MATA - AL
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4. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS

4.1. O serviço a ser contratado enquadra-se na classificação de serviços comuns
Lein° 10.520, de 2002.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. A Contratada obriga-se a:

5.1.1. executar os serviços conforme especificações do Termo de Referêncía^tfàe sua
proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

5.1.2. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suds expensds, no total ou em
parte, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, os serviços efetuados em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, a critério da Administração;

5.1.3. arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou
representantes, dolosa ou culposamente, à Contratante ou a terceiros;

5.1.4. utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;

5.1.5. apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que
adentrarão o órgão para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente
identificados por meio de crachá;

5.1.6. responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade à Administração;

5.1.7. instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

5.1.8. relatar ã Adminisfração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços;

5.1.9. 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;

5.1.10. manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigâç
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
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5.1.11. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nemxfwe.sjri£î arcialmente, as
obrigações assumidas, nem subçontratar qualquer das prestações a que está obrigada,
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

5.1.12. arcar com o ónus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do § l ° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. A Contratante obriga-se a: •.

6.1.1. proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus
serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos,
especialmente do Termo de Referência;

6.1.2. exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

6.1.3. exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

6.1.4. notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

6.1.5. pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;

6.1.6. zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7. AVALIAÇÃO DO CUSTO

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

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

RUA ROSALVO PINTO DÂMASO N» 224, PRAÇA PADRE CÍCERO BOCA DA MATA - AL
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8. CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Í£ —£

V -̂ ĵL*;,

8.1. O órgão deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestc^ão^Qs servjcjas^e da
alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, pôr'
meio de um representante especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666,
de 1993.

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

8.1.2. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base
^P nos critérios previstos no Termo de Referência.

8.2. O representante da Administração 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, adotando as providências necessárias ao fiel
cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for
o caso, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

8.3. A fiscalização 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 co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o artigo 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

9. DAS INFRACÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

9.1.1. Inexecutar total ou parcialmente o contrato;

9.1.2. Apresentar documentação falsa;

9.1.3. Comportar-se de modo inidôneo;

9.1.4. Cometer fraude fiscal;

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

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

RUA ROSALVO PINTO DÂMASO N* 224, PRAÇA PADRE CÍCERO BOCA DA MATA - AL
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a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas qu,
prejuízos significativos ao objeto da contratação; j ,IB,

b. Multa:

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

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

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

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

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

e. Declaração de Ínidoneidade 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;

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

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

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

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

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

RUA ROSALVO PINTO DÂMASO NU 224, PRAÇA PADRE CÍCERO BOCA DA MATA - AL
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9.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizop-se-á-em pce<esso administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na
Lei n° 8.666, de 1993.

9.5. 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.

9.A. 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 foro caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.

9.6.1. 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.

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

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

Boca da Mata/AL, em 04 de Janeiro de 2016.

Aprovado, em 04 de Janeiro de 2016.

Ajjgusío de Araújo Jorge
. Administração
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COTAÇÃO DE PREÇOS

-DADOS DA EMPRESA
Razão social:

- M &

CNPJ:

Endereço completo:

(2uA Pulxo ÍW> ^5- cef: 51510-0)0. ̂  Paul^MZxLaic -AU
E-mail:

Juloti maQ7@
Foríe/fax:

(M) 4??^ -6<n6
Responsável: Celular:

(tf)

2 - PLANILHA ORÇAMENTARIA

LOTE 1 - PALCO

ITEM

1.1

1.2

1.3

DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO

Locação DIÁRIA, com montagem e desmontagem, de
PALCO MODULAR para eventos de Grande Porte,
obedecendo às seguintes especificações: Dimensões:
12 metros de frente X 12 metros de profundidade: -
Altura do piso: mínima 1,50 mts. do solo; Cobertura de
alumínio em formato de 02 (duas) águas em lona.
Fechamentos laterais e fundos.
Locação DIÁRIA, com montagem e desmontagem, de
PALCO MODULAR para eventos de Giande Porte,
obedecendo às seguintes especificações: Dimensões:
12 metros de frente X 07 metros de profundidade: -
Altura do piso: mínima 1,50 mts. do solo; Cobertura de
alumínio em formato de 02 (duas) águas ern lona.
Fechamentos laterais e fundos.
Locação DIÁRIA, com montagem e desmontagem, de
PALCO MODULAR para eventos de Grande Porte,
obedecendo às seguintes especificações: Dimensões:
06 metros de frente X 06 metros de profundidade: -
Altura do piso: mínima 1,50 mts. do solo; Cobertura de
alumínio em formato de 02 (duas) águas em lona.
Fechamentos laterais e fundos.

QUANT.

07

07

07

PREÇO

MÉDIO UNIT.

ti QQQfCQ

6.500 1 00

2.000t(&

PREÇO
MÉDIO TOTAL

/|Cj ocOt 00

45.Ó00fCO

âl.OOOtCD

LOTE 2 - ESTRUTURA METÁLICA

ITEM

2.1

DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO

Locação DIÁRIA de estruturas metálicas para a
formação de arquibancadas com comprimento de 200
metros lineares, podendo ser segmentada em vãos de
pelo menos 50,00 metros lineares, com pelo menos 06
(seis) degraus, guarda-copo reforçado nas laterais e
nas partes frontal e traseira, escada para acesso nas
laterais do primeiro degrau de cada fração de

QUANT.

06

PREÇO
MÉDIO UNIT.

tf. 000, tf

PREÇO
MÉDIO TOTAL

\02-CCOfCO
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2.2

2.3

2.4

arquibancada, piso coberto com madeirite com
espessura mínima de 20 mm e pintado na cor preta,
com capacidade mínima para 3.000 (três mil) lugares,
tudo conforme normalização da ABNT, incluindo
transporte, montagem, instalações necessárias,
operadores técnicos necessários e desmontagem.
Locação DIÁRIA de camarim: medindo 25 m2, cobertos
por tenda com cobertura tipo piramidal de 5m x 5m,
contendo em cada uma 01 banheiro químico, 01
bancada para produção com espelho de 2m xlm e
iluminação, 01 arara para figurino, 02 poltronas
decorativas, 01 mesa de centro, cortinas em tecido
branco, 01 frigobar, ar condicionado sprinter de 18.000
Btus, teto em VC com modulação de Im x Im, piso
elevado na altura de 10 cm emborrachado tipo
decoflex, paredes com estrutura em perfis de alumínio
padrão octanorrn, fechamento em ts na cor branca,
iluminação com calhas, lâmpadas florescentes e 04
tomadas tripolares, sinalização de testeiras medindo Im
x 0,50m, piso externo ao camarim dando acesso ao
palco, com aproximadamente 70m de comprimento e
2m de largura.
Locação DIÁRIA de Camarote: com cobertura em
tendas piramidais, medindo 12m x Oóm, com guarda
corpo, escada de acesso para cadeirante, feitas com
estrutura metálica tubular e piso reforçado de
compensado naval ou madeirite com espessura mínima
de 25,00 mm e acabamento em carpete, incluindo
transporte, montagem, instalações necessárias,
operadores técnicos necessários e desmontagem.
Locação DIÁRIA (com montagem e desmontagem) de
PLACAS CEGAS METÁLICAS para fechamento, travessa
e suporte fixação e sern pontas de lança. Portões para
saídas de emergências, com comprimento de 200
metros lineares.

07

07

10

. - . * '

HÍFls.
U-

J 600i CO

({.CCOtCQ

5.500iC°

^x•*v\ I
{**/
/

^f

\*)S 00, 00

63.ooo.oo

5ÓCOO.OO

LOTE 3 - TENDAS

ITEM

3.1

3.2

DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO

Locação DIÁRIA com montagem e desmontagem,
TENDA PIRAMIDAL, tamanho 12 x I2m com coberturas
em lona branca lack-out estilo piramidal, com base
em estrutura metálica constituída e composta de
calhas inteiriças laterais para captação e escoamento
de água e abertura superior com protetor triangular
tipo chapéu para evasão de ar quente. Altura de 3,50
metros em seus pés de sustentação lateral.
Locação DIÁRIA com montagem e desmontagem,
TENDA PIRAMIDAL, tamanho 6 x 6m com coberturas em
lona branca lack-out estilo piramidal, com base em
estrutura metálica constituída e composta de calhas
inteiriças laterais para captação e escoamento de
água e abertura superior com protetor triangular tipo
chapéu para evasão de ar quente. Altura de 3,50
metros em seus pés de sustentação lateral.

QUANT.

08

10

PREÇO
MÉDIO UNIT.

1*00/00

toco

PREÇO
MÉDIO TOTAL

[*\.4CO*CO

6.000(00
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ITEM

4.1

BANHEIRO QUÍMICO

DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO

Locação DIÁRIA de banheiro químico individual,
portátil, com montagem, manutenção diária e
desmontagem, em polietileno ou material similar, com
teto translúcido, dimensões mínimas de 1,1 óm de frente
x l,22m de fundo x 2,10 de altura, composto de caixa
de dejeto, porta papel higiénico, fechamento com
identificação de ocupado.

QUANT.

100

«Pt n JJ
V-

PREÇO .
MÉDIO UNiT^ j

150/00

APREÇO/
^MEDlOxTOTAL

(6000,00

LOTE 5 - SONORIZAÇÃO

ITEM

5.1

5.2

DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO

Locação DIÁRIA de sistema de sonorização para
atender eventos de GRANDE PORTE com as seguintes
características mínimas: Mesa PA: 02 mesas digitais com
64 canais de entrada, Sistema de PA: 18 caixas line
array 24 caixas subgrave com 2 alto falantes de 18
polegadas cada, amplificação compatível com o
sistema de P. A; Drive Rack: 02 processadores digitais
com 08 entradas e 18 saídas, 01 software de
gerenciamento dos sistema, 02 equalizadores gráficos
estéreo 31 bandas por canal , 02 analisadores, 04
microfones calibrados, 01 cd player , 01 md; Insert Rack
PA: 16 canais de compressores limitares, 16 canais de
noise gate, 03 processadores de efeitos digitais; Insert
Rack Monitor; 08 canais de compressores limitares. 08
canais de noise gate. 02 pró c e ss adore i de efeitos
digitais; monitor: 12 monitores tipo spot com alto
falantes de 1 2 polegadas ou 1 5 polegas e drive.
amplificação compatível com o sistema de monitor: Sid
Fill, Side Fill stereo, com 02 caixas array e 02 por lado,
amplificação compatível com o sistema de Side Fill;
Microfones: 24 microfones: Direct Box: 08 direct ín;
Equipamentos: equipamentos wireless ; 02 microfones
sem fio UHF; Pedestais/Garras; 36 pedestais , 10 garras;
multicabo: 02 multicabo analógico de 64 canais com
120 metros de comprimento. 02 sub snakers de 12
canais cada com multipinos Back Line: 01 bateria
completa, 01 amplificador GK 800 RG com caixa com
01 falante de 15 e 01 caixa com 04 falantes de 10, 01
amplificador Fender Twin reverb ou Jazz Chorusl20
similar. Sistema: sistema de Ac Eletríca: 01 main Power
trifásico de 100 amperes com chave seletora de
voltagem, 02 distribuidores de energia trifásicos: PA e
monitor, cabeamento dimensionado para atender as
necessidades de energia dos sistemas de PA monitor.
aterrarnento geral dos sistemas. Com 02 (dois) técnicos
habilitados com o Registro Profissional com a função
"Técnico de som" ou "Operador de Audio" junto ao
Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de
Diversões -SATED.
Locação DIÁRIA de sistema de sonorização para
atender eventos de MÉDIO PORTE com as seguintes

QUANT.

07

07

PREÇO
MÉDIO UNIT.

W.COOtCD

£.000* W

PREÇO
MÉDIO TOTAL

*\f\°

43 000 1 QO
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características mínimas: Mesa PA: 01 mesa digital com
48 canais de entrada, Sistema de PA: 18 caixas line
array 16 caixas subgrave com 2 alto falantes de 18
polegadas cada, amplificação compatível com o
sistema de P. A; Drive Rack: 02 processadores digitais
com 08 entradas e 18 saídas, 01 software de
gerenciamento dos sistema, 02 equalizadores gráficos
estéreo 31 bandas por canal , 02 analisadores, 04
microfones calibrados, 01 cd player , 01 md; Insert Rack
PA: 16 canais de compressores limitares, 16 canais de
noíse gate, 03 processadores de efeitos digitais; Insert
Rack Monitor; 08 canais de compressores limitares. 08
canais de noíse gate. 02 processadores de efeitos
digitais; monitor: 12 monitores tipo spot com alto
falantes de 12 polegadas ou 15 polegas e drive,
amplificação compatível com o sistema de monitor: Sid
RH, Síde Fill stereo, com 02 caixas array e 02 por lado,
amplificação compatível com o sistema de Side Fill;
Microfones: 24 microfones: Direct Box: 08 direct ín;
Equipamentos: equipamentos wireless ; 02 microfones
sem fio UHF; Pedestais/Garras; 36 pedestais , 10 garras;
multicabo: 02 multicabo analógico de 64 canais com
120 metros de comprimento. 02 sub snakers de 12
canais cada com multipinos Back Line: 01 bateria
completa, 01 amplificador GK 800 RG com caixa com
01 falante de 15 e 01 caixa com 04 falantes de 10, 01
amplificador Fender Twin reverb ou Jazz Chorusl20
similar. Sistema: sistema de Ac Eletrica: 01 main Power
trifásico de 100 amperes com chave seletora de
voltagem, 02 distribuidores de energia trifásicos: PA e
monitor, cabeamento dimensionado para atender as
necessidades de energia dos sistemas de PA monitor,
aterramento geral dos sistemas. Com 02 fdois) técnicos
habilitados com o Registro Profissional com a função
"Técnico de som" ou "Operador de Áuaio" junto ao
Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de
Diversões -SATED.

5.3

Locação DIÁRIA de sistema de sonorização para
atender eventos de PEQUENO PORTE, com as seguintes
características mínimas: Mesa 01 analógica 12 canais
de entrada, 06 caixas de médio - 04 caixas de
subgrave com 1 alto falantes de 18 polegadas cada,
amplificação compatível com o sistema: 01 cd player,
02 microfones. Com 01 (um) técnico habilitado com o
Registro Profissional com a função "Técnico de som" ou
"Operador de Audio" junto ao Sindicato dos Artistas e
Técnicos em Espetáculos de Diversões - SATED.

08 Ò. OCO, 00 coo, oo

5.4

Locação DIÁRIA de equipamento de som volante, tipo
carro de som, composto de veiculo tipo Kombi ou
similar, com configuração mínima de 01 (um) console
mixer (mesa de som) 04 (quatro) canais, aparelho de
mini disc, aparelho de compact disc, interface USB com
suporte de reprodução de arquivos no formato (mp3) e
potência ínirna de 400 Watts, incluindo motorista,
técnico de som, combustível e manutenção. Com 01
(um) técnico habilitado com o Registro Profissional com
a função "Técnico de som" ou "Operador de Audio"
junto ao Sindicato dos Artistas e Técnicos em
Espetáculos de Diversões - SATED.

10 350/00 3600,00

~i • " \M-000,0)5.5 Locação DIÁRIA de equipamento de som volante tipo 07
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trio elétrico, composto de carreta /palco com estrutura
ínima de camarim para 10 (dez) pessoas com

banheiro privativo e climatizado, frigobar, área
reservada para convidados, sistema de som de no
mínimo 60.000 Watts em 04 (quatro) vias, 01,00 (um)
console mixer (mesa de som) de 32,00 (trinta e dois)
canais, 02 (dois) aparelhos de mini disc, 02 aparelhos de
compact disc, interface USB com suporte de
reprodução de arquivos no formara (mp3), 20 (vinte)
microfones com pedestais, 02 (dois) microfones sem fio
com pedestal, 01 (um) sistema de teclados, 01 (uma)
bateria eletrônica completa, 08 (oito) monitores de
retorno de palco, iluminação básica de pelo menos 24
(vinte quatro) refletores de 1.000 Watts cada, 02 (duas)
maquinas de fumaça com dissipadores, 01 (uma) mesa
de luz compatível, incluindo 02 (dois) motoristas, 01 (um)
Técnico eletricista, 02 (dois) auxiliares de serviços gerais
e 02 (dois) seguranças, além deo combustível e da
manutenção. Com 01 (um) técnico habilitado com o
Registro Profissional com a função "Técnico de som" ou
"Operador de Audio" junto ao Sindicato dos Artistas e
Técnicos em Espetáculos de Diversões - SATED.

/j^arh
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LOTE 6 - ILUMINAÇÃO

ITEM

6.1

DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO

Locação DIÁRIA de sistema de iluminação para
atender eventos de MÉDIO PORTE com as seguintes
características mínimas: Mesa Controladora com 01
mesa computadorizada com 2048 canal1; Dimmer: 36
canais de dirnmer com 4000 Watts por cariai, 24 Canais
de Main ox r para Movings; Refletores: 48 refletores
PAR 64; 16 refletores, 08 refletores elipsoidais, 08
refletores Molefay ou similar com 08 lâmpadas DWE ou
similar;Movings/lntercons/Equipamentos DMX/Follow
spots: 10 movings heads, 04 movings heads Wash 575,
03 pontos intercon, 02 maquinas de fumaça, 04
attomics 3000, 02 canhões seguidores HDI 1200;
estruturas de alumínio; 120 metros de estrutura de
alumínio especial Q-30 ou similar de 1 ,2,3 e 4 metros.

QUANT.

07

PREÇO
MÉDIO UNIT.

k 000,00

PREÇO
MÉDIO TOTAL

MjOD,(D

LOTE 7 - GERADOR

ITEM

7.1

DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO

Locação DIÁRIA de grupo gerador móvel, com
capacidade mínima de 180 KVA, trifásicos, tensão
440/380/220/110 VAC, 60 Hz, disjuntor de proteção,
silenciado em nível de ruído sonoro de 32 db 1 ,5 metros.

QUANT.

10

PREÇO
MÉDIO UNIT.

J.500fC0

PREÇO
MÉDIO TOTAL

,35. COO, 00

LOTE 8 - SEGURANÇA

ITEM

8.1

DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO

Fornecimento de Serviços de SEGURANÇA DE SHOW

QUANT.

500

PREÇO
MÉDIO UNIT.

. ' (

PREÇO
MÉDIO TOTAL

*\f>.aDO,OJ





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

de

3-CONDIÇÕES

Local e data:

-KL }

Assinatura do responsável:

l

Carimbo CNPJ

|̂  ^

Mais trabalho por você

[desarmada) - Para atuar como segurança de shows
em área especifica de eventos, devidamente
uniformizados, com carga horária de 12h por turno
(DIÁRIA). á

yXS5"íS»í ífftSs
&0T •&£
r V •
V

Z/o
• "li'l im

-
. -

Validade da proposta:

60 (sessenta) dias

Forma de pagamento: _1JW

Até 30 (trinta) dias

f T s o r i (^ f* *c* n c^ C^* r

18.444 . Í Í24 /OOO1 -3
APLUUZZUS ENTRETENIMENTOS

Rua Pedro Lins Raposo, N° 465
José Paulino

l CEP: 57.090-000 Atalaia -AL





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

de

COTAÇÃO DE PREÇOS

1 -DADOS DA EMPRESA

ATA

Razoo social:

-EPP
CNPJ:

Endereço completo:

3. Iz-iDoro Zoziroo pe
E-mail:

iô co CO rn

Fone/fax:

Responsável:

Sdnr<? Abeiro De

Celular:

âS

2 - PLANILHA ORÇAMENTARIA

LOTE 1 - PALCO

ITEM

1.1

1.2

1.3

DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO

Locação DIÁRIA, com montagem e desmontagem, de
PALCO MODULAR porá eventos de Grande Porte,
obedecendo às seguintes especificações: Dimensões:
12 metros de frente X 12 metros de profundidade: -
Altura do piso: mínima 1,50 mts. do solo; Cobertura de
alumínio em formato de 02 (duas) áauns em lona.
Fechamentos laterais e fundos.
Locação DIÁRIA, com montagem e desmontagem, de
PALCO MODULAR para eventos de Grande Porte,
obedecendo às seguintes especificações: Dimensões:
12 metros de frente X 07 metros de profundidade: -
Altura do piso: mínima 1,50 mts. do solo: Cobertura de
alumínio em formato de 02 (duas) águas em lona.
Fechamentos laterais e fundos.
Locação DIÁRIA, com montagem e desmontagem, de
PALCO MODULAR para eventos de Grande Porte,
obedecendo às seguintes especificações: Dimensões:
06 metros de frente X 06 metros de profundidade: -
Altura do piso: mínima 1,50 mts. do solo; Cobertura de
alumínio em formato de 02 (duas) águas em lona.
Fechamentos laterais e fundos.

QUANT.

07

07

07

PREÇO
MÉDIO UNIT.

e$>.CDOjCO

e$6.coq>oO

efrZ.SQOjCO

PREÇO
MÉDIO TOTAL

e$M<a.COq,<£>

p.$M2.0ocjCQ

P}>y».sao,cO

LOTE 2 - ESTRUTURA METÁLICA

ITEM

2.1

DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO

Locação DIÁRIA de estruturas metálicas para a
formação de arquibancadas com comprimento de 200
metros lineares, podendo ser segmentada em vãos de
pelo menos 50,00 metros lineares, com pelo menos 06
(seis) degraus, guarda-copo reforçado nas laterais e
nas partes frontal e traseira, escada para acesso nas
laterais do primeiro degrau de cada fração de

QUANT.

06

PREÇO
MÉDIO UNIT._

PREÇO
MÉDIO TOTAL

•**—





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

de BOC ADAM ATA
•••

2.2

2.3

2.4

arquibancada, piso coberto com madeirite com
espessura mínima de 20 mm e pintado na cor preta,
com capacidade mínima para 3.000 (três mil) lugares,
tudo conforme normalização da ABNT, incluindo
transporte, montagem, instalações necessárias,
operadores técnicos necessários e desmontagem.
Locação DIÁRIA de camarim: medindo 25 m2, cobertos
por tenda com cobertura tipo piramidal de 5m x 5m,
contendo em cada uma 01 banheiro químico, 01
bancada para produção com espelho de 2m xlm e
iluminação, 01 arara para figurino, 02 poltronas
decorativas, 01 mesa de centro, cortinas em tecido
branco, 01 frigobar, ar condicionado sprinter de 18.000
Btus, teto em VC com modulação de Im x Im, piso
elevado na altura de 10 cm emborrachado tipo
decoflex, paredes com estrutura em perfis de alumínio
padrão octanorm, fechamento em ts na cor branca,
iluminação com calhas, lâmpadas florescentes e 04
tomadas tripolares, sinalização áe testeiras medindo 1 m
x 0,50m, piso externo ao camarim dando acesso ao
palco, com aproximadamente 70m de comprimento e
2m de largura.
Locação DIÁRIA de Camarote: com cobertura em
tendas piramidais, medindo 12m x 06m, com guarda
corpo, escada de acesso para cadeirante, feitas com
estrutura metálica tubular e piso reforçado de
compensado naval ou madeirite com espessura mínimo
de 25,00 mm e acabamento em carpete, incluindo
transporte, montagem, instalações necessárias,
operadores técnicos necessários e desmontagem.
Locação DIÁRIA (com montagem e desmontagem) de
PLACAS CEGAS METÁLICAS para fechamento, travessa
e suporte fixação e sem pontas de lança. Portões para
saídas de emergências, com comprimento de 200
metros lineares.

07

07

10

7W*
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LOTE 3 - TENDAS

ITEM

3.1

3.2

DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO

Locação DIÁRIA com montagem e desmontagem,
TENDA PIRAMIDAL, tamanho 12 x 12m com coberturas
em lona branca lack-out estilo piramidal, com base
em estrutura metálica constituída e composta de
calhas inteiriças laterais para captação e escoamento
de água e abertura superior com protetor triangular
tipo chapéu para evasão de ar quente. Altura de 3,50
metros ern seus pés de sustentação lateral.
Locação DIÁRIA com montagem e desmontagem,
TENDA PIRAMIDAL, tamanho 6 x 6m com coberturas em
lona branca lack-out estilo piramidal, com base em
estrutura metálica constituída e composta de calhas
inteiriças laterais para captação e escoamento de
água e abertura superior com protetor triangular tipo
chapéu para evasão de ar quente. Altura cie 3,50
metros em seus pés de sustentação lateral.

QUANT.

08

10

PREÇO
MÉDIO UNIT.

e$.ysoojOO

eÇl40Q/CO

PREÇO
MÉDIO TOTAL

í^crojoc

ÊjiroocjCO





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

*DefavifatHe*tfo de ^W^t#4 ATA

f f \E 4 - BANHEIRO QUÍMICO
\ *"•*•* .tf-V /

ITEM

4.1

DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO

Locação DIÁRIA de banheiro químico individual,
portátil, com montagem, manutenção diária e
desmontagem, em polietileno ou material similar, com
teto translúcido, dimensões mínimas de 1,1 6m de frente
x l,22m de fundo x 2,10 de altura, composto de caixa
de dejeto, porta papel higiénico, fechamento com
identificação de ocupado.

QUANT.

100

P\EÇO
MÉDKXyNIT.- -

"̂

•f» PREí?O
itMÉ9íOTOTAL
— --

LOTE 5 - SONORIZAÇÃO

ITEM

5.1

5.2

DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO

Locação DIÁRIA de sistema de sonorização para
atender eventos de GRANDE PORTE com as seguintes
características mínimas: Mesa PA: 02 mesas digitais com
64 canais de entrada. Sistema de PA: 18 caixas líne
array 24 caixas subgrave com 2 alto falantes de 18
polegadas cada, amplificação compatível com o
sistema de P. A; Drive Rack: 02 processadores digitais
com 08 entradas e 18 saídas, 01 software de
gerenciamento dos sistema, 02 equalizadores gráficos
estéreo 31 bandas por canal , 02 analisadores, 04
microfones calibrados, 01 cd player,01 md; Insert Rack
PA: 16 canais de compressores limitares. 16 canais de
noise gafe, 03 processadores de efeitos digitais: Insert
Rack Monitor; 08 canais de compressores limitares. 08
canais de noise gate. 02 processadores de efeitos
digitais; monitor: 12 monitores tipo spot com alto
falantes de 12 polegadas ou 15 polegas e drive.
amplificação compatível com o sistema de monitor: Sid
Fill, Síde Fill stereo, com 02 caixas array e 02 por lado.
amplificação compatível com o sistema de Side Fill;
Microfones: 24 microfones: Direct Box: 08 direct ín;
Equipamentos: equipamentos wireless ; 02 microfones
sem fio UHF; Pedestais/Garras; 36 pedestais , 10 garras;
multicabo: 02 multicabo analógico de 64 canais com
120 metros de comprimento. 02 sub snakers de 12
canais cada com multipinos Back Line: 01 bateria
completa, 01 amplificador GK 800 RG com caixa com
01 falante de 15 e 01 caixa com 04 falantes de 10, 01
amplificador Fender Twín reverb ou Jazz Chorusl20
similar. Sistema: sistema de Ac Eletrica: 01 main Power
trifásico de 100 amperes com chave seletora de
voltagem, 02 distribuidores de energia trifásicos: PA e
monitor, cabeamento dimensionado para atender as
necessidades de energia dos sistemas de PA monitor.
aterramento geral dos sistemas. Com 02 (dois) técnicos
habilitados com o Registro Profissional com a função
"Técnico de som" ou "Operador de Audio" junto ao
Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de
Diversões - SATED.
Locação DIÁRIA de sistema de sonorização para
atender eventos de MÉDIO PORTE com as seguintes

QUANT.

07

07\J f

PREÇO
MÉDIO UNIT.

£$3.000) CO

Wf >cco>CO

PREÇO
MÉDIO TOTAL

£} ^ACCCjCO

£y í-O acOj co
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

de BOCA» M ATA

ç 1<_}.O

S A•J.*T

5.5

características mínimas: Mesa PA: 01 mesa digital com
48 canais de entrada, Sistema de PA: 18 caixas line
array 16 caixas subgrave com 2 alto falantes de 18
polegadas cada, amplificação compatível com o
sistema de P. A; Drive Rack: 02 processadores digitais
com 08 entradas e 18 saídas, 01 software de
gerenciamento dos sistema, 02 equalizadores gráficos
estéreo 31 bandas por canal , 02 analisadores, 04
microfones calibrados, 01 cd player , 01 rnd; Insert Rack
PA: 1 6 canais de compressores limitares, 1 6 canais de
noise gate, 03 processadores de efeitos digitais; Insert
Rack Monitor; 08 canais de compressores limitares. 08
canais de noise gate. 02 processadores de efeitos
digitais; monitor: 12 monitores tipo spot com alto
falantes de 12 polegadas ou 15 polegas e drive.
amplificação compatível com o sistema de monitor: Sid
Fill, Side Fill stereo, com 02 caixas array e 02 por lado,
amplificação compatível com o sistema de Side Fill;
Microfones: 24 microfones: Direct Box: 08 direct ín;
Equipamentos: equipamentos wireless ; 02 microfones
sem fio UHF; Pedestais/Garras; 36 pedestais , 10 garras;
multicabo: 02 multicabo analógico de 64 canais com
120 metros de comprimento. 02 sub snakers de 12
canais cada com multipinos Back Line: 01 bateria
completa, 01 amplificador GK 800 RG com caixa com
01 falante de 15 e 01 coixo com 04 falantes de 10, 01
amplificador Fender Twin reverb ou Jazz Chorusl20
similar. Sistema: sistema de Ac Eletrica: 01 main Power
trifásico de 100 amperes com chave seletora de
voltagem, 02 distribuidores de energia trifásicos: PA e
monitor, cabeamento dimensionado para atender as
necessidades de energia dos sistemas de PA monitor.
aterramento geral dos sistemas. Com 02 (dois) técnicos
habilitados com o Registro Profissional com a função
"Técnico de som" ou "Operador de Audio" junto ao
Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de
Diversões -SATED.
Locação DIÁRIA de sistema de sonorização para
atender eventos de PEQUENO PORTE, com os seguintes
características mínimas: Mesa 01 analógica 12 canais
de entrada, 06 caixas de médio - 04 caixas de
subgrave com 1 alto falantes de 18 polegadas cada.
amplificação compatível com o sistema: 01 cd player,
02 microfones. Com 01 (um) técnico habilitado com o
Registro Profissional com a função "Técnico de som" ou
"Operador de Audio" junto ao Sindicato dos Artistas e
Técnicos em Espetáculos de Diversões - SATED.
Locação DIÁRIA de equipamento de som volante, tipo
carro de som, composto de veiculo tipo Kombi ou
similar, com configuração mínima de 01 (um) console
mixer (mesa de som) 04 (quatro) canais, aparelho de
mini disc, aparelho de compact disc, interface USB com
suporte de reprodução de arquivos no formato (mp3) e
potência ínima de 400 Watts, incluindo motorista,
técnico de som, combustível e manutenção. Com 01
(um) técnico habilitado com o Registro Profissional com
a função "Técnico de som" ou "Operador de Audio"
junto ao Sindicato dos Artistas e Técnicos em
Espetáculos de Diversões -SATED.
Locação DIÁRIA de equipamento de som volante tipo

08
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

de

trio elétrico, composto de carreta /palco com estrutura
ínima de camarim para 10 (dez) pessoas com

banheiro privativo e climatizado, frigobar, área
reservada para convidados, sistema de som de no
mínimo 60.000 Watts em 04 (quatro) vias, 01,00 (um)
console mixer (mesa de som} de 32,00 (trinta e dois)
canais, 02 (dois) aparelhos de mini disc, 02 aparelhos de
compact disc, interface USB com suporte de
reprodução de arquivos no formato (mp3), 20 (vinte)
microfones com pedestais, 02 (dois) microfones sem fio
com pedestal, 01 (um) sistema de teclados, 01 (uma)
bateria eletrônica completa, 08 (oito) monitores de
retorno de palco, iluminação básica de pelo menos 24
(vinte quatro) refletores de 1.000 Watts cada, 02 (duas)
maquinas de fumaça com dissipadores, 01 (uma) mesa
de luz compatível, incluindo 02 (dois) motoristas, 01 (um)
Técnico eletricista, 02 (dois) auxiliares de serviços gerais
e 02 (dois) seguranças, além deo combustível e da
manutenção. Com 01 (um) técnico habilitado com o
Registro Profissional com a função "Técnico de som" ou
"Operador de Audio" junto ao Sindicato dos Artistas e
Técnicos em Espetáculos de Diversões - SATED.
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LOTE 6 - ILUMINAÇÃO

ITEM

6.1

DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO

Locação DIÁRIA de sistema de iluminação para
atender eventos de MÉDIO PORTE com as seguintes
características mínimas: Mesa Controladora com 01
mesa computadorizada com 2048 canais Dimmer: 36
canais de dimmer com 4000 Watts por canal, 24 Canais
de Maín ox r para Movings; Refletores: 48 refletores
PAR 64; 16 refletores, 08 refletores elipsoidais, 08
refletores Molefay ou similar com 08 lâmpadas DWE ou
similar;Movings/lntercons/Equipamentos DMX/Follow
spots: 10 movings heads, 04 movings heads Wash 575,
03 pontos intercon, 02 maquinas de fumaça, 04
attomics 3000, 02 canhões seguidores HDI 1200;
estruturas de alumínio; 120 metros de estrutura de
alumínio especial Q-30 ou similar de 1 ,2,3 e 4 metros.

QUANT.

07

PREÇO
MÉDIO UNIT.

£$ k.SoQjOD

PREÇO
MÉDIO TOTAL

eyai.ScQ.cQ

LOTE 7 - GERADOR

ITEM

7.1

DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO

Locação DIÁRIA de grupo gerador móvel, com
capacidade mínima de 180 KVA, trifásicos, tensão
440/380/220/110 VAC, 60 Hz, disjuntor de proteção,
silenciado em nível de ruído sonoro de 32 db 1 ,5 metros.

QUANT.

10

PREÇO
MÉDIO UNIT.

ejí29aO)CO

PREÇO
MÉDIO TOTAL

eçae.axyao

LOTE 8 - SEGURANÇA

ITEM

8.1

DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO

Fornecimento de Serviços de SEGURANÇA DE SHOW

QUANT.

500

PREÇO
MÉDIO UNIT.

eíA'òo,oo

PREÇO
MÉDIO TOTAL

e-V6S.ooo.ao
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

tte

(desarmado) - Para atuar como segurança de shows
em área especifica de eventos, devidamente
uniformizados, com carga horária de 12h por turno
(DIÁRIA).
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3-CONDIÇÕES
Validade da proposta:

60 (sessenta) dias

Forma de pagamento:

Até 30 (trinta) dias

Local e data:

Assinatura do responsável:

Carimbo CNPJ

'CNHJ 14.743.578/000l451
SK PRODUÇÕES DE SHOWS LTDA- EPP

Rua Izidoro Zozimo De Araújo, 175
Centro

CEP 57.975-970
t^pQLONIALEOPOLDINA-AL J





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

de B

COTAÇÃO DE PREÇOS

1 - DADOS DA EMPRESA
Razão social:

/). Ví. J/6CDtiôíLOS - Hf
CNPJ:

Endereço completo:

(.foca tDn (L<L A/- UB - -fl
E-mail: Fone/fax:

ti 1U13 -£0*11
Responsável: Celular:

D£ n
2 - PLANILHA ORÇAMENTARIA

LOTE l - PALCO

ITEM

l.!

l .2

l. 3

DESCRIÇÃO DETALHADA DO SEHVIÇO

Locação DIÁRIA, com montagem e desmontagem, de
PALCO MODULAR para eventos de Grande Porte,
obedecendo às seguintes especificações: Dimensões:
12 metros de frente X 12 metros de profundidade: -
Altura do piso: mínima 1,50 mts. do solo; Cobertura de
alumínio em formato de 02 (duas) ág jas em lona.
Fechamentos laterais e fundos.
Locação DIÁRIA, com montagem e desmontagem, de
PALCO MODULAR para eventos de G'ande Porte,
obedecendo às seguintes especificações: Dimensões:
12 metros de frente X 07 metros de profundidade: -
Altura do piso: mínima 1,50 mts. do solo; Cobertura de
alumínio em formato de 02 (duas) águas em lona.
Fechamentos laterais e fundos.
Locação DIÁRIA, com montagem e desmontagem, de
PALCO MODULAR para eventos de Grande Porte,
obedecendo os seguintes especificações: Dimensões:
06 metros de frente X 06 metros de profundidade: -
Altura do piso: mínima 1,50 mts. do solo; Cobertura de
alumínio em formato de 02 (duas) águas em lona.
Fechamentos laterais e fundos.

QUANT.

07

07

07

PREÇO
MÉDIO UNIT.

viimoo

íUMoo

^5.0CÔ,(L

PREÇO
MÉDIO TOTAL

l/i ^.tfàoc

1ZÍ 41.0M

fi± lumoo

LOTE 2 - ESTRUTURA METÁLICA

ITEM

2.1

DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO

Locação DIÁRIA de estruturas metálicas para a
formação de arquibancadas com comprimento de 200
metros lineares, podendo ser segmentada em vãos de
pelo menos 50,00 metros lineares, com pelo menos 06
(seis) degraus, guarda-copo reforçado nas laterais e
nas partes frontal e traseira, escada para acesso nas
laterais do primeiro degrau de cada fracão de

QUANT.

06

PREÇO
MÉDIO UNIT.

ti K.áKao

PREÇO
MÉDIO TOTAL
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de
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2.2

2.3

2.4

arquibancada, piso coberto com madeirite com
espessura mínima de 20 mm e pintado na cor preta,
com capacidade mínima para 3.000 (três mil) lugares,
tudo conforme normalização da ABNT, incluindo
transporte, montagem, instalações necessárias,
operadores técnicos necessários e desmontagem.
Locação DIÁRIA de camarim: medindo 25 m2, cobertos
por tenda com cobertura tipo piramidal de 5m x 5m,
contendo em cada uma 01 banheiro químico, 01
bancada para produção com espelho de 2m xlm e
iluminação, 01 arara para figurino, 02 poltronas
decorativas, 01 mesa de centro, cortinas ern tecido
branco, 01 frigobar, ar condicionado sprinter de 18.000
Btus, teto em VC com modulação de Im x Im, piso
elevado na altura de 10 cm emborrachado tipo
decoflex, paredes com estrutura em perfis de alumínio
padrão octanorrn, fechamento em ts na cor branca,
iluminação com calhas, lâmpadas florescentes e 04
tornadas tripolares, sinalização de testeiras medindo Im
x 0,50m, piso externo ao camarim dando acesso ao
palco, com aproximadamente 70m de comprimento e
2m de largura.
Locação DIÁRIA de Camarote: com cobertura em
tendas piramidais, medindo 12m x 06m, com guarda
corpo, escada de acesso para cadeirante, feitas com
estrutura metálica tubular e piso reforçado áe
compensado naval ou madeirite com espessura mínima
de 25,00 mm e acabamento em carpete, incluindo
transporte, montagem, instalações necessárias,
operadores técnicos necessários e desmontagem.
Locação DIÁRIA (com montagem e desmontagem) de
PLACAS CEGAS METÁLICAS para fechamento, travessa
e suporte fixação e sem pontas de lança. Portões para
saídas de emergências, com comprimi-, nto de 200
metros lineares.

07
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LOTE 3 - TENDAS

ITEM

3.1

3.2

DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO

Locação DIÁRIA com montagem e desmontagem,
TENDA PIRAMIDAL, tamanho 12 x 12m com coberturas
em lona bronca lack-out estilo piramidal, com base
em estrutura metálica constituída e composta de
calhas inteiriças laterais para captação e escoamento
de água e abertura superior com protetor triangular
tipo chapéu para evasão de ar quente. Altura de 3,50
metros em seus pés de sustentação lateral.
Locação DIÁRIA com montagem e desmontagem,
TENDA PIRAMIDAL, tamanho 6 x óm com coberturas em
lona branca lack-out estilo piramidal, com base em
estrutura metálica constituída e composta de calhas
inteiriças laterais para captação e escoamento de
água e abertura superior com protetor triangular tipo
chapéu para evasão de ar quente. Altura de 3,50
metros em seus pés de sustentação lateral.

QUANT.

08

10

PREÇO
MÉDIO UNIT.
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PREÇO
MÉDIO TOTAL
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de

\
LOTE 4 -BANHEIRO QUÍMICO \X J

ITEM

4.1

DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO

Locação DIÁRIA de banheiro químico individual,
portátil, com montagem, manutenção diária e
desmontagem, em políetileno ou material similar, com
teto translúcido, dimensões mínimas de 1,1 óm de frente
x l,22m de fundo x 2,10 de altura, composto de caixa
de dejeto, porta papel higiénico, fechamento com
identificação de ocupado.

QUANT.

100

PREÇO '
MÉDIO UNIT.

Ei lucrou

•-fi^ço
MÉDIO TOTAL

íijoOtoa

LOTE 5 - SONORIZAÇÃO

ITEM

5.1

5.2

DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO

Locação DIÁRIA de sistema de sonorização para
atender eventos de GRANDE PORTE com as seguintes
características mínimas: Mesa PA: 02 mesas digitais com
64 canais de entrada, Sistema de PA: 18 caixas line
array 24 caixas subgrave com 2 alto falantes de 18
polegadas cada, amplificação compatível com o
sistema de P. A; Drive Rack: 02 processadores digitais
com 08 entradas e 18 saídas, 01 software de
gerenciamento dos sistema, 02 equalizadores gráficos
estéreo 31 bandas por canal , 02 analisadores, 04
microfones calibrados, 01 cd player , 01 m d; Insert Rack
PA: 16 canais de compressores limitares, 16 canais de
noise gate, 03 processadores de efeitos digitais; Insert
Rack Monitor; 08 canais de compressores limitares. 08
canais de noise gate. 02 processadoras de efeitos
digitais; monitor: 12 monitores tipo spot com alto
falantes áe 12 polegadas ou 15 polegas e drive,
amplificação compatível com o sistema de monitor: Sid
Fill, Side Fill stereo, com 02 caixas array e 02 por lado,
amplificação compatível com o sistema de Side Fill;
Microfones: 24 microfones: Direct Box: 08 direct ín;
Equipamentos: equipamentos wireless ; 02 microfones
sem fio UHF; Pedestais/Garras; 36 pedestais , 10 garras;
multicabo: 02 multicabo analógico de 64 canais com
120 metros de comprimento. 02 sub snakers de 12
canais cada com multipinos Back Line: 01 bateria
completa, 01 amplificador GK 800 RG com caixa com
01 falante de 15 e 01 caixa com 04 falantes de 10, 01
amplificador Fender Twin reverb ou Jazz Chorusl20
similar. Sistema; sistema de Ac Eletrica: 01 main Power
tnfásico de 100 amperes com chave seletora de
voltagem, 02 distribuidores de energia trifásicos: PA e
monitor, cabeomento dimensionado para atender as
necessidades de energia dos sistemas de PA monitor,
aterramento geral dos sistemas. Com 02 (dois) técnicos
habilitados com o Registro Profissional com a função
"Técnico de som" ou "Operador de Audio" junto ao
Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de
Diversões - SATED.
Locação DIÁRIA de sistema de sonorização para
atender eventos de MÉDIO PORTE com as .eguintes

QUANT.

07

07

PREÇO
MÉDIO UNIT.
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PREÇO
MÉDIO TOTAL
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de

características mínimas: Mesa PA: 01 mesa digital com
48 canais de entrada, Sistema de PA: 18 caixas line
array 16 caixas subgrave com 2 alto falantes de 18
polegadas cada, amplificação compatível com o
sistema de P. A; Drive Rack: 02 processadores digitais
com 08 entradas e 18 saídas, 01 software de
gerenciamento dos sistema, 02 equalizadores gráficos
estéreo 31 bandas por canal , 02 analisadores, 04
microfones calibrados, 01 cd ployer , 01 md; Insert Rack
PA: 16 canais de compressores limitares, 16 canais de
noise gate, 03 processadores de efeitos digitais; Insert
Rack Monitor; 08 canais de compressores limitares. 08
canais de noise gate. 02 processadores de efeitos
digitais; monitor: 12 monitores tipo spot com alto
falantes de 12 polegadas ou 15 polegas e drive,
amplificação compatível com o sistema de monitor: Sid
Fill, Side Fill stereo, com 02 caixas array e 02 por lado,
amplificação compatível com o sistema de Side Fill;
Microfones: 24 microfones: Direct Box: 08 direct ín:
Equipamentos: equipamentos wireless : 02 microfones
sem fio UHF; Pedestais/Garras; 36 pedestais , 10 garras;
multicabo: 02 multicabo analógico de 64 canais com
120 metros de comprimento. 02 sub snakers de 12
canais cada com multipinos Back Line: 01 bateria
completa, 01 amplificador GK 800 RG com caixa com
01 falante de 15 e 01 caixa com 04 falantes de 10, 01
amplificador Fender Twin reverb ou Jazz Chorusl20
similar. Sistema: sistema de Ac Eletrica: 01 main Power
trifósico de 100 amperes com chave seletora de
voltagem, 02 distribuidores de energia trifásicos: PA e
monitor, cabeamento dimensionado para atender as
necessidades de energia dos sistemas de PA monitor,
aterramento geral dos sistemas. Com 02 (dois) técnicos
habilitados com o Registro Profissional com a função
"Técnico de som" ou "Operador de Áudio" junto ao
Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de
Diversões - SATED.

5.3

Locação D I R I A de sistema de sonorização para
atender eventos de PEQUENO PORTE, corn as seguintes
características mínimas: Mesa 01 analógica 12 canais
de entrada, 06 caixas de médio - 04 caixas de
subgrave com 1 alto falantes de 18 polegadas cada,
amplificação compatível com o sistema: 01 cd player,
02 microfones. Com 01 (um) técnico habilitado com o
Registro Profissional com a função "Técnico de som" ou
"Operador de Áudio" junto ao Sindicato dos Artistas e
Técnicos em Espetáculos de Diversões - SATED.

08 Tli

5.4

Locação DIÁRIA de equipamento de som volante, tipo
carro de som, composto de veiculo tipo Kombi ou
similar, com configuração mínima de 01 (urn) console
mixer (mesa de som) 04 (quatro) canais, aparelho de
mini disc, aparelho de compact disc, interface USB com
suporte de reprodução de arquivos no formato (mp3) e
potência ínima de 400 Watts, incluindo motorista,
técnico de som, combustível e manutenção. Com 01
(um) técnico habilitado com o Registro Profissional com
a função "Técnico de som" ou "Operador de Áudio"
junto ao Sindicato dos Artistas e Técnicos em
Espetáculos de Diversões - SATED.

10 Í50, 03

5.5 Locação DIÁRIA de equipamento de som volante tipo 07 g± J£.flJMfl¥<L
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

de BOC ADAM ATA

trio elétrico, composto de carreta /palco com estrutura
ínima de camarim para 10 (dez) pessoas com

banheiro privativo e climatizado, frigobar, área
reservada para convidados, sistema de som de no
mínimo 60.000 Watts em 04 (quatro) vias, 01,00 (um)
console mixer (mesa de som) de 32,00 (trinta e dois)
canais, 02 (dois) aparelhos de mini disc. 02 aparelhos de
compact disc, interface USB com suporte de
reprodução de arquivos no formato (mp3), 20 (vinte)
microfones com pedestais, 02 (dois) microfones sem fio
com pedestal, 01 (um) sistema de teclados, 01 (uma)
bateria eletrônica completa, 08 (oito) monitores de
retorno de palco, iluminação básica de pelo menos 24
{vinte quatro) refletores de 1.000 Watts cada, 02 (duas)
maquinas de fumaça com dissipadores, 01 (uma) mesa
de luz compatível, incluindo 02 (dois) motoristas, 01 (um)
Técnico eletricista, 02 (dois) auxiliares de serviços gerais
e 02 (dois) seguranças, além deo combustível e da
manutenção. Com 01 (um) técnico habilitado com o
Registro Profissional com a função "Técnico de som" ou
"Operador de Audio" junto ao Sindicato dos Artistas e
Técnicos em Espetáculos de Diversões - SATED.
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LOTE 6 - ILUMINAÇÃO

ITEM

6.1

DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO

Locação DIÁRIA de sistema de iluminação para
atender eventos de MÉDIO PORTE com as seguintes
características mínimas: Mesa Controlodora com 01
mesa computadorizada com 2048 canais Dimmer: 36
canais de dimmer com 4000 Watts por canal, 24 Canais
de Main ox r para Movings; Refletores. 48 refletores
PAR 64; 16 refletores, 08 refletores elipsoidais, 08
refletores Molefay ou similar com 08 lâmpadas DWE ou
similar;Movings/lntercons/EquÍpamentos DMX/Follow
spots: 10 movings heads, 04 movings heads Wash 575,
03 pontos rntercon, 02 maquinas de fumaça, 04
attomícs 3000, 02 canhões seguidores HDI 1200;
estruturas de alumínio; 120 metros de estrutura de
alumínio especial Q-30 ou similar de 1 ,2,3 e 4 metros.

QUANT.

07

PREÇO
MÉDIO UNIT.

?i3.-2c£tót

PREÇO
MÉDIO TOTAL

>íi«fc.ííttú

LOTE 7 - GERADOR

ITEM

7.1

DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO

Locação DIÁRIA de grupo gerador móvel, com
capacidade mínima de 180 KVA, trifásicos, tensão
440/380/220/110 VAC, 60 Hz, disjuntor de proteção,
silenciado o m nível de ruído sono-o do 37 db 1,5 moiros.

QUANT.

10

PREÇO
MÉDIO UNIT.

Ci^.écocc

PREÇO
MÉDIO TOTAL

vílLmoo

LOTE 6 - SEGURANÇA

ITEM

8.1

DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO

Fornecimento de Serviços de SEGURANÇA DE SHOW

QUANT.

500

PREÇO
MÉDIO UNIT.

Í?<L 1 só, n&

PREÇO
MÉDIO TOTAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

BOC A~M ATA
Man trabalho por voe*

(desarmada) - Para atuar como segurança de sh
em área especifica de eventos, devidame
uniformizados, com carga horária de 12h por ÍL,
(DIÁRIA).

3 -CONDIÇÕES

3WS

nte
mo ^. — »^^^

y&v \ \\e da proposta: Forma de pagamento: \. /

60 (sessenta) dias Até 30 (trinta) dias

Local e data:

P 1(7 /./!%£ c? - tf L . 2/S ii-2. lâoh

Assinatura ̂ ^SÇ9^q^001.04
A P/ VA-.rONHt l OSJ',ANfAWA-Me

Mrexsmflfod/VascoHbílos S^ntane /
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Carimbo CNPJ

CNPJ 13 230-332/0001 -O4
A DE VASCONCELOS SANTANA - ME

Estrutura* Santan.i
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

BOCA^MATA

PROCESSO N° 104-017/2016

Interessado: Secretaria Municipal de Administração

Assunto: Licitação para registro de preços de locação de equipamentos, materiais e pessoal para
realização de eventos

DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO

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

Outrossim, ratifico o entendimento exposto na inicial, no sentido
de que não há necessidade de indicação da dotação orçamentaria, a qual
será devidamente indicada quando da formalização do contrato (Art. 6°,
§2° do Decreto Municipal n° 786/2014.

Sigam os autos à CPL parcas providências de praxe.

Boca da Mata/AL, O neirode2016.

Gustavo
Pré

ntas Feijo
ito

RUA ROSALVO PINTO DAMASO N9 224, PRAÇA PADRE CÍCERO BOCA DA MATA -AL
CEP : 57680-000 TELEFONE : 3279-1309 / 3279-1487 E-MAIL : bocadamata@ig.com.br
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

PUrfÊITUBADE

BOCADAMATA
Maii trabalho pot você

PORTAR1AN°082/2015

Dispõe sobre substituição de membro
Comissão Permanente de Licitações do M
de Boca da Mata, Alagoas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, ESTADO DE ALAGOAS, ft| BftP.de
' suas atribuições legais conferida pelo art. 44, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal̂

\ ^ >u ,
Considerando, ao fim, que a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, em s^ujarT"""
51, dispõe que a Comissão Permanente ou Especial de Licitações será composfalJe, no
mínimo, 03 (três) membros, sendo pelo menos 02 (dois) deles servidores qualificados
pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da Administração responsável pela
licitação.

• RESOLVE:

Art. 1°. NOMEAR a servidora de provimento de cargo efetivo Adna Antunes de
Almeida, para compor a Comissão Permanente de Licitação deste município em
substituição ao servidor António Eraldo Gomes da Silva.

Art.2°. Considerando a Substituição mencionada no artigo acima, ficam designados
os seguintes servidores para cpjmpor a Comissão Permanente de Licitação e suas
respectivas funções, quais sejam:"'

Bergson Araújo Leite - Presidente

Cristiane Honorato dos Santos Souza - Membro

Adna Antunes de Almeida - Membro

Art. 3°. As servidoras Adna Antunes de Almeida e Cristiane Honorato dos Santos

•
Souza atuarão como Equipe de Apoio, sendo designado como Pregoeiro o servidor
Bergson Araújo Leite, nos termos da Lei n° 10.520/2002.

Art. 4°. Esta Portaria entrará em vigofrTàxiata da sua .publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Boqa da M^ata, Estado de Alagoas, aos 16 dias
do mês de março do ano de 2015.

—
GUSTAVO DANTASFEIJÔ

PREREITO

Publicada, Registrada e Arquivada pela Secretaria Municipal de Administração, em
de março de 2015.

FERNANPO AUGUSTO DE ARAU
Secretário Municipal

RUA ROSAWO PINTO DÂMASO rf§224, PRAÇA PADRE CÍCERO BOCA DA MATA -AL
CEP: 57680-000 TELEFONE: 3279-1309 / 3279-1487E-MAIL: bocamata@ig.com.br
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PROCESSO N°: 104-017/2015
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Administração
ASSUNTO: Registro de preços de locação de equipamentos, materiais e pesso
eventos

7ermo de Abertura de Procedimento L/c/fafcV/Q

Por esfe 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°
10.520/2002, bem como no Decreto Municipal n° 786/2013.

Ato contínuo, abre-se o procedimento licitatório Pregão Presencial n°
02/2016-SRP (Art. 1° da Lei 10.520/2002), para registro de preços de locação de
equipamentos, materiais e pessoal para realização de eventos, 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, JUSTIFICA-SE a não utilização do pregão na forma eletrônica pela
indisponibilidade de eficiente serviço de internet na estrutura administrativa desta
municipalidade, razão que impossibilita o regular trâmite do processo, além de acarretar
vulnerabilidade na condução das sessões.

Isto posto, encaminhamos os autos à Procuradoria Jurídica para proceder
ao exame e aprovação da minuta de edital anexa, nos termos do parágrafo único do
art. 38, da Lei 8.666/93.

CPL, em 08 de janeiro de_20/ó

Bergson
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 l @ h o t m a i l . c o m





PREFEITURA DE

BOC ADAM ATA
Mais trabalho por você

EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL N°
02/2016-SRP

OBJETO:

Registro de preços do
serviço de locação de
equipamentos, materiais e
pessoal para realização de
eventos, com exclusividade
de lotes para ME/EPP.

SESSÃO PUBLICA:

XX:XXhs





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

de ATA

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL N° 02/20U-SRP

PROCESSO N° 104-017/20U

Razão Social:

Nome Fantasia:

Endereço:

CNPJN0:

Fone(s)/Fax:

Contato:

E-mail:

Celular(es) contato:

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

Local e data: de de

Assinatura

|obs: Preenchimento com "letra de formal

Senhor Licítante,

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

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

Ber

Processo n" Í04-0!7/20ló

Pregão Presencial n° 02/20 ló-SRP Pag. 2/25





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

'P&wtattevtte de BOCAoAMATA

PROCESSO N° 104-017/2016

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2016

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° 123i 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 20XX

Horário: XX:XX (XXXX horas e XXXX minutos - 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 contratação dos serviços de locação
de equipamentos, materiais e pessoal para realização de eventos, com exclusividade de lotes
(03, 04, 07, 08 e 09) para ME/EPP, com execução mediante o regime de empreitada por preço
unitário, para atender às necessidades do Município de Boca da Mata, 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 licítante 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 a execução total dos itens reunidos nos lotes. Dessa forma, busca-se a
redução nos valores individuais dos serviços para a obtenção de menor preço global por lote,

Processo n" 104-0/7/20/6
Pregão Presencial n° 02/20 /ó-SRP Pag. 3/25



f\



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

de CASAMATA

além de evitar que a adjudicação do objeto da licitação a um número grande dajorestodores
afete a eficiência das atividades administrativas desenvolvidas, bem como a^oníirraigjsrde dos
serviços prestados pela administração, por vezes comprometidas pelos eventuais
descompassas na execução dos serviços 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
v->i

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
[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 Vil - Modelo de ficha de credenciamento

2. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

2.1. O órgão gerencíador 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;

Processo n° I04-OI7/20/Ó
Pregão Presencio/ n° 02/20 F6-5PP Pag. 4/25



IV»



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

'P&un&vtettte de ÂtctfaçÕeà

2.2.6. Fundo Municipal de Assistência Social;

2.2.7. Secretaria Municipal de Infraestrutura;

2.2.8. Secretaria Municipal de Saúde;

2.2.9. Fundo Municipal de Saúde;

2.2.10. Secretaria Municipal de Educação;

2.2.11. Fundo Municipal de Educação;

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 prestador de serviços beneficiário da Ata de Registro de Preços,
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da prestação
dos serviços, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que esta não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

2.3.2. As 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.
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2.3.4. Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá aOxórgi
responsabilidade pela imposição de penalidade ao prestador de"~servlÇòs faltoso,
comunicando o fato ao órgão gerenciador.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

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

3.1.1. Em relação aos lotes 03, 04, 07, 08 e 09 a participação é exclusiva a microempresas,
empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei n°
11.488, de 2007.

*á|k '

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 corn 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.
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3.3. O descumprimento de qualquer condição de participação acarreta
licítante.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1.0 licitante, ou o seu representante, deverá, no locai, 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.

4.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos do
estatuto ou contrato social, do instrumento público de procuração, ou particular com firma
reconhecida, ou documento equivalente.

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

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

4.3. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.

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

5. DA ABERTURA DA SESSÃO

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

5.1.1. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (conforme modelo anexo);
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5.1.2. Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porteTno-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 2000;

5.1.2.1. O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em
qualquer das vedações do arfigo 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 (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;

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° 02/2016-SRP
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)
CNPJ N° XXXX

ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL
PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2016-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
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MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL
PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2016-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

•-H*^
6.1. A proposta de preços, emitida por cqMflLJtaSÍPiÉ|̂ atilografada, redigida em língua
portuguesa, com clareza, sem emendas, r^pUfcy, acrescimos 1§U entrelinhas, devidamente
datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu
representante, deverá conter:

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

6.1.2. Valores 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 os quantitativos constantes do Termo de Referência;

6.1.2.1. No preço cotado deverão estar incluídos todos os custos decorrentes da
execução contratual, tais como, despesas corn impostos, taxas, frete, seguros e
quaisquer outros que incidam na contratação do objeto;

6.1.3. 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, bem como obrigatoriedade do
cumprimento das disposições nela contidas, assumindo o proponente o compromisso de
executar os serviços nos seus termos, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita
execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

6.2.1. A Contratada deverá arcar com o ónus decorrente de eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da
licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo
57 da Lei n° 8.666, de 1993.
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7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquètas-que-nao
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 partid%)gção na fase de lances.

7.3.1. Quando não forem verificadas, H^mínimoTlrésTprQf^stas 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 oferecidol.

8. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
l-w..

•

*

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.

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.

^^ffih

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 urna 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
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direito de apresentar uma última oferta para desempateNjbrigatonpmente 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/pf^/GOOP* ou ainda não existindo ME/EPP/COOP
participante, prevalecerá a classificação irirJfcial:

'.A.
8.4.6. Somente após o procedimento *Ls desempcflw fic^cio, quando houver, e a
classificação final dos licitantes, será cabftl^ negociação dê pceço junto ao prestador de
serviços 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:

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.
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9. DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

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

9.3. O Pregoeiro também poderá solicitar ao licitante que apresente documento contendo o
detalhamento da proposta, para fins de verificação de sua exequibilidade, sob pena de não
aceitação da proposta. $>

' * '*\
9.4. Será desclassificada a proposta final qye: -

1 :.
9.4.1. Contenha vícios ou ilegalidades;

9.4.2. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Projeto Básico ou Termo de
Referência;

9.4.3. Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estimado pela Administração;

;

9.4.4. Apresentar preços unitários superiores àqueles estimados pela Administração,
observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;

9.5. Também será desclassificada a proposta final que apresentar preços manifestamente
inexequíveis, assim considerados aqueles que, comprovadamente, forem insuficientes para a
cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida;

9.6. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos apresentados, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para sua continuidade.

9.7. 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 o apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

9.7.1. Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar corn o licitante para que seja obtido
preço melhor.

9.8. 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.
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9.9. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o IrefíaTíte "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 licííante deverá apresentares 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;

a.1. 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 Regisfro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação do(s)
seu(s) administrador(es);
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d. No caso de cooperativa:

d.l. A ata de fundação e o 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;

d.2. O registro de que trata o art. 1 07 da Lei n° 5.764, de 1971;

d.3. O regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com ata da assembleia que
os aprovou;

d.4. Os editais de convocação das, três últimas assembleias gerais extraordinárias;
<

d.5. A ata da sessão e i que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o
objeto da licitação;

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
licííante;

e. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do
licitante;
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f. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, mediante asrtidão
débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos às contribuiçõ^-ptevi
e às de terceiros;

atya de
n c r i a s

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 inabilitaçao, as certidões relativas à regularidade fiscal deverão ter
sido expedidas a menos cie 60 (sessenta) dias contados da data da sua apresentação,
quando estas não tiv§^prazo de validade estabelecido pelo órgão competente
expedidor;

|̂ Dr

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 Econômico-Financeira:

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

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 da capacitação técnico-operacional: apresentação de atestado(s)
fornecidofs) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do licitante,
relativos à execução dos serviços que compõem o objeto:

10.3.5. Documentos Complementares:

a. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores,
conforme Lei n° 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto n° 4.358, de 2002, conforme
modelo anexo a este Edital.
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10.4. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua
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
da Lein° 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.A. Havendo necessidade de an^isar 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 liciíante 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.?. Da sessão pública do Pregão será lavrada Ata, que mencionofá.Joèícs' 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, contendo a planilha atualizada dos preços e eventuais justificativas
apresentadas pelo proponente vencedor, deverá ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro.

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

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

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

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

12. DOS RECURSOS

12.1. Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularização fiscal, caso o
licitante vencedor seja rnicroempresa 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 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 molivada 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 prestadores de serviços 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 prestação de serviços, 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 liciíante 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, sern 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, assinara 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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IA. 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 PRESTADORES DE SERVIÇOS

17.1. A contratação com o prestador de serviços registrado, de acordo com a necessidade do
órgão, será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de
empenho de despesa, autorização de serviços 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.

í t

17.1.1. As condições de prestação dos Serviços 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 prestadora de serviços 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
prestador de serviços 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.

b^

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
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verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da pre^tGtcão_j3bç serviços, de tudo
dando ciência à Administração.

18. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

18.1. Cada contratação firmada com a prestadora de serviços 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

JÉH

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 PAGAMENTO

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

21.2. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, que conterá o detalhamento dos serviços
executados.

21.2.1. O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente prestados.

21.3. 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 iníciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ónus para a Contratante.

21.4. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional ã irregularidade
verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
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21.4.1. não produziu os resultados acordados;

21.4.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade
mínima exigida;

21.4.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do
serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

21.5. 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.

-
21.6. 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. "*

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

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

21.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamenfo, 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 efefivo 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:

N - Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data
do efeíivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso
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22. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

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

23. DAS INFRACÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

* 23.1.1. 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;

23.1.2. Apresentar documentação falsa;

23.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

23. l .4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;

23.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;

23.1.A. Cometer fraude fiscal;

23.1.7. Fizer declaração falsa;

23. l .8. Ensejar o retardamento da execução do certame.

23.2. 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) prejudicadofs)
pela conduta do liciíante;

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

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

23.3. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da contratação estão
previstas no Termo de Referência.
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23.4. 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.

23.5. 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.

23.6. 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 foro caso, inscritas na Dívida Atíva e cobradas judicialmente.

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

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1. 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.

24.1.1. 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.

24.2. 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.

24.3. 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.

24.4. 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.

24.5. 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.
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24.6. 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.

24.7. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contrafação.

24.7.1. 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 contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência
de prestação dos serviços em igualdade de condições.

24.8. 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 pa/a justificar tal conduta, devendo anulá-lo por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente
fundamentado.

24.9. 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.

24.10. O licitante deverá manter preposto, aceito peta Administração, no local do serviço, se
for o caso, para representá-lo na execução do contrato.

24.11. 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.

24.12. 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.

24.13. 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 licitaníe devidamente credenciado, de próprio
punho ou reduzida a termo na ata da sessão pública;

24.14. 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.

24.15. 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;
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24.16. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o
processo, prevalece a previsão do Edital.

24.17. 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.

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

24.18. 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.

24.19. 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.

24.20. 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° 8.66o, de 1993, subsidiariamente.

24.21. 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 >QOOQ£X de 20xx.

Ber
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TERMO DE REFERENCIA
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1.0BJETO

1.1. Registro de preços para contratação dos serviços de locação de equipamentos, materiais e
pessoal para realização de eventos, com execução mediante o regime de empreitada por
preço unitário, para atender às necessidades do Município de Boca da Mata, conforme
especificações e quantitativos estabelecidos abaixo:

ITEM DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO QUANT.
PREÇO

MÉDIO UNIT.
PREÇO

MÉDIO TOTAL

Locação DIÁRIA, com montagem e desmontagem,
de PALCO MODULAR para eventos de Grande Porte,
obedecendo às seguintes especificações:
Dimensões: 12 metros de frente X 12 metros de
profundidade: - Altura do piso: mínima 1,50 mts. do
solo; Cobertura de alumínio em formato de 02 (duas)
águos em lona. Fechamentos laterais e fundos.

07

1.2

Locação DIÁRIA, com montagem e desmontagem,
de PALCO MODULAR para eventos de Grande Porte,
obedecendo às seguintes especificações:
Dimensões: 12 metros de frente X 07 metros de
profundidade: - Altura do piso: mínima 1,50 mts. do
solo; Cobertura de alumínio em formato de 02 (duas)
águas em lona. Fechamentos laterais e fundos.

07

l .3

Locação DIÁRIA, com montagem e desmontagem,
de PALCO MODULAR para eventos de Grande Porte,
obedecendo às seguintes especificações:
Dimensões: 06 metros de frente X 06 metros de
profundidade: - Altura do piso: mínima 1,50 mts. do
solo; Cobertura de alumínio em formato de 02 (duas)
águas em lona. Fec_ha_rn_entps laterais e fundos.

07

ITEM

2.1

DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO

Locação DIÁRIA de estruturas metálicas para a
formação de arquibancadas com comprimento de
200 metros lineares, podendo ser segmentada em
vãos de pelo menos 50,00 metros lineares, com pelo
menos 06 (seis) degraus, guarda-copo reforçado nas
laterais e nas partes frontal e traseira, escada para
acesso nas laterais do primeiro degrau de cada
fração de arquibancada, piso coberto com
madeiríte com espessura mínima de 20 mm e pintado

QUANT.

06

PREÇO
MÉDIO UNIT.

PREÇO
MÉDIO TOTAL
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2.2

2.3

2.4

na cor preta, com capacidade mínima para 3.000
(três mil) lugares, tudo conforme normalização da
ABNT, incluindo transporte, montagem, instalações
necessárias, operadores técnicos necessários e
desmontagem.
Locação DIÁRIA de camarim: medindo 25 m2,
cobertos por tenda com cobertura tipo piramidal de
5m x 5m, contendo em cada uma 01 banheiro
químico, 01 bancada para produção com espelho
de 2m xlm e iluminação, 01 arara para figurino, 02
poltronas decorativas, 01 mesa de centro, cortinas
em tecido branco, 01 frigobar, ar condicionado
sprinter de 18.000 Btus, teto em VC com modulação
de Im x Im, piso elevado na altura de 10 cm
emborrachado tipo decoflex, paredes com estrutura
em perfis de alumínio padrão octanorm, fechamento
em ts na cor branca, iluminação com calhas,
lâmpadas florescentes e 04 tomadas tripolares,
sinalização de testeiras medindo Im x 0,50m, piso
externo ao camarim dando acesso ao palco, com
aproximadamente 70m de comprimento e 2m de
largura.
Locação DIÁRIA de Camarote: com cobertura em
tendas piramidais, medindo 12m x Oóm, com guarda
corpo, escada de acesso para cadeirante, feitas
com estrutura metálica tubular e piso reforçado de
compensado naval ou madeírite com espessura
mínima de 25,00 mm e acabamento em carpete,
incluindo transporte, montagem, instalações
necessárias, operadores técnicos necessários e
desmontagem.
Locação DIÁRIA (com montagem e desmontagem)
de PLACAS CEGAS METÁLICAS para fechamento,
travessa e suporte fixação e sem pontas de lança.
Portões para saídas de emergências, com
comprimento de 200 metros lineares.

07

07

10

•̂ -̂  ^^

ITEM

3.1

DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO

Locação DIÁRIA com montagem e desmontagem,
TENDA PIRAMIDAL, tamanho 12 x 12rn com
coberturas em lona branca lack-out estilo piramidal,
com base em estrutura metálica constituída e
composta de calhas inteiriças laterais para captação
e escoamento de água e abertura superior com
protetor triangular tipo chapéu para evasão de ar
quente. Altura de 3,50 metros em seus pés de
sustentação lateral.

QUANT.

08

PREÇO
MÉDIO UNIT.

PREÇO
MÉDIO TOTAL
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Locação DIÁRIA com montagem e desmontagem,
TENDA PIRAMIDAL, tamanho 6 ^ 6m com coberturas
em lona branca lack-out estilo piramidal, com base
em estrutura metálica constituída e composta de
calhas inteiriças laterais para captação e
escoamento de água e abertura superior com
protetor triangular tipo chapéu para evasão de ar
quente. Altura de 3,50 metros em seus pés de
sustentação lateral.

\

10 «W

s Ms. k? /
'•*" _,
^ 'f~\ ̂ >— ̂ $
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LOTE 4 - BANHEIRO QUÍMICO

ITEM

4.1

DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO

Locação DIÁRIA de banheiro químico individual,
portátil, com montagem, manutenção diária e
desmontagem, em polietileno ou material similar,
com teto translúcido, dimensões mínimas de 1 ,1 6m
de frente x 1,22m de fundo x 2,10 de .altura,
composto de caixa de dejeto, porta papel higiénico,
fechamento com identificação de c -upado!**

QUANT.

100

PREÇO
MÉDIO UNIT.

PREÇO
MÉDIO TOTAL

ITEM

-f"

5.1

DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO

Locação DIÁRIA de sistema de sonorização para
atender eventos de GRANDE PORTE com as seguintes
características mínimas: Mesa PA: 02 mesas digitais
com 64 canais de entrada, Sistema de PA: 18 caixas
íine array 24 caixas subgrave com 2 alto falantes de
18 polegadas cada, amplificação compatível com o
sistema de P. A; Drive Rack: 02 processadores digitais
com 08 entradas e 18 saídas, 01 software cie
gerenciamento dos sistema, 02 equalizadores
gráficos estéreo 31 bandas por canal , 02
analisadores, 04 microfones calibrados, 01 cd player ,
01 md; Insert Rack PA: 16 canais de compressores
limitares, 16 canais de noise gate, 03 processadores
de efeitos digitais; Insert Rack Monitor; 08 canais de
compressores limitares. 08 canais de noise gate. 02
processadores de efeitos digitais; monitor: 12
monitores tipo spot com alto falantes de 12
polegadas ou 15 polegas e drive, amplificação
compatível com o sistema de monitor: Sid Fill, Side Fíll
stereo, com 02 caixas array e 02 por lado,
amplificação compatível com o sistema de Side Fill;
Microfones: 24 microfones: Direct Box: 08 direct ín;
Equipamentos: equipamentos wíreless ; 02 microfones
sem fio UHF; Pedestais/Garras; 36 pedestais , 10
garras; multicabo: 02 multicabo analógico de 64

QUANT.

07

PREÇO
MÉDIO UNIT.

PREÇO
MÉDIO TOTAL
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5.2

canais com 120 metros de comprimento. 02 sub
snakers de 12 canais cada com multipinos Back Line:
01 bateria completa, 01 amplificador GK 800 RG com
caixa com 01 falante de 15 e 01 caixa com 04
falantes de 10, 01 amplificador Fender Twin reverb ou
Jazz Chorusl20 similar. Sistema: sistema de Ac
Eletrica: 01 main Power trifásico de 100 amperes com
chave seletora de voltagem, 02 distribuidores de
energia trífásicos: PA e monitor, cabeamento
dimensionado para atender os necessidades de
energia dos sistemas de PA monitor, aterramento
geral dos sistemas. Corn 02 (dois) técnicos habilitados
com o Registro Profissional com a função "Técnico de
som" ou "Operador de Audio" junto ao Sindicato dos
Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões -
SATED.
Locação DIÁRIA de sistema de sonorização para
atender eventos de MÉDIO PORTE com as seguintes
características mínimas: Mesa PA: 01 mesa digital
com 48 canais de entrada, Sistema de PA: 18 caixas
line array 16 caixas subgrave com 2 alto falantes de
18 polegadas cada, amplificação compatível com o
sistema de P. A; Drive Rack: 02 processadores digitais
com 08 entradas e 18 saídas, 01 software de
gerenciamento dos sistema, 02 equalizadores
gráficos estéreo 31 bandas por canal , 02
analisadores, 04 microfones calibrados, 01 cd piayer ,
0! md; Insert Rack PA: 16 canais de compressores
limitares, 16 canais de noise gate, 03 processadores
de efeitos digitais; Insert Rack Monitor; 08 canais de
compressores limitares. 08 canais de noise gate. 02
processadores de efeitos digitais: monitor: 12
monitores tipo spot com alto falantes de 12
polegadas ou 15 polegas e drive, amplificação
compatível com o sistema de monitor: Sid Fill, Side FÍII
stereo, com 02 caixas array e 02 por lado.
amplificação compatível com o sistema de Side Fill;
Microfones: 24 microfones: Direct Box: 08 direct ín;
Equipamentos: equipamentos wireless ; 02 microfones
sem fio UHF; Pedestais/Garras; 36 pedestais , 10
garras; multicabo: 02 multicabo analógico de 64
canais com 120 metros de comprimento. 02 sub
snakers de 12 canais cada com multipinos Back Line:
01 bateria completa, 01 amplificador GK 800 RG com
caixa com 01 falante de 15 e 01 caixa com 04
falantes de 10, 01 amplificador Fender Twin reverb ou
Jazz Chorusl20 similar. Sistema: sistema de Ac
Eletrica: 01 main Power trifásico de 100 amperes corn
chave seletora de voltagem, 02 distribuidores de
energia frífásicos: PA e monitor, cabeamento
dimensionado para atender as necessidades de
energia dos sistemas de PA monitor, aterramento
geral dos sistemas. Com 02 (dois) técnicos habilitados
com o Registro Profissional com a função "Técnico de
som" ou "Operador de Audio" junto ao Sindicato dos
Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões -
SATED.

07
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5.3

5.4

Locação DIÁRIA de sistema de sonorização para
atender eventos de PEQUENO PORTE, com as
seguintes características mínimas: Mesa 01 analógica
1 2 canais de entrada, 06 caixas de médio - 04 caixas
de subgrave com 1 alto falantes de 18 polegadas
cada, amplificação compatível com o sistema: 01 cd
player, 02 microfones. Com 01 (um) técnico
habilitado com o Registro Profissional com a função
"Técnico de som" ou "Operador de Audio" junto ao
Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de
Diversões -SATED.
Locação DIÁRIA de equipamento de som volante,
tipo carro de som, composto de veiculo tipo Kombi
ou similar, com configuração mínima de 01 (um)
console mixer (mesa de som) 04 (quatro) canais,
aparelho de mini disc, aparelho de compact disc,
interface USB com suporte de reprodução de
arquivos no formato (mp3) e potência ínima de 400
Watts, incluindo motorista, técnico de som,
combustível e manutenção. Com 01 (um) técnico
habilitado com o Registro Profissional com a função
"Técnico de som" ou "Operador de Audio" junto ao
Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de
Diversões -SATED.

08

10

r È
{ ' • - PI;* n
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ITEM

6.1

DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO

Locação DIÁRIA de equipamento de som volante
tipo trio elétrico, composto de carreta /palco com
estrutura ínima de camarim para 10 (dez) pessoas
com banheiro privativo e climatizado, frigobar, área
reservada para convidados, sistema de som de no
mínimo 60.000 Watts em 04 (quatro) vias, 01,00 (um)
console mixer (mesa de som) de 32,00 (trinta e dois)
canais, 02 (dois) aparelhos de mini disc, 02 aparelhos
de compact disc, interface USB com suporte de
reprodução de arquivos no formato (mp3), 20 (vinte)
microfones com pedestais, 02 (dois) microfones sem
fio com pedestal, 01 (um) sistema de teciados, 01
(uma) bateria eletrônica completa, 08 (oito)
monitores de retorno de palco, iluminação básica de
pelo menos 24 (vinte quatro) refletores de 1,000 Watts
cada, 02 (duas) maquinas de fumaça com
dissipadores, 01 (uma) mesa de luz compatível.
incluindo 02 (dois) motoristas, 01 (um) Técnico
eletricista, 02 (dois) auxiliares de serviços gerais e 02
(dois) seguranças, além deo combustível e da
manutenção. Com 01 (um) técnico habilitado com o
Registro Profissional com a função "Técnico de som"
ou "Operador de Audio" junto ao Sindicato dos
Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões -
SATED.

QUANT.

07

mmmmmmmmmmm

PREÇO
MÉDIO UNIT.

PREÇO
MÉDIO TOTAL
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ITEM

"

DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO

Locação DIÁRIA de sistema de iluminação para
atender eventos de MÉDIO PORTE com as seguintes
características mínimas: Mesa Controladora com 01
mesa computadorizada com 2048 canais Dimmer: 36
canais de dimmer com 4000 Watts por canal, 24
Canais de Main ox r para Movings; Refletores: 48
refletores PAR 64; 16 refletores, 08 refletores
elipsoidais, 08 refletores Molefay ou similar com 08
lâmpadas DWE ou
similar;Movings/lntercons/Equipamentos DMX/Follow
spots: 10 movings heads, 04 movings heads Wash
575, 03 pontos intercon, 02 maquinas de fumaça, 04
attomics 3000, 02 canhões seguidores HDI 1200;
estruturas de alumínio; 120 metros de estrutura de
alumínio especial Q-30 ou similar de 1 ,2,3 e 4 metros.

QUANT.

07

PREÇO
MÉDIO UNIT.

PREÇO
MÉDIO TOTAL

LOTE 8 - GERADOR
•

ITEM

8.1

DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO

Locação DIÁRIA de grupo gerador móvel, com
capacidade mínima de 180 KVA, trifásicos, tensão
440/380/220/110 VAC, 60 Hz, disjuntor de proteção,
silenciado em nível de ruído sonoro de 32 db 1,5
metros.

QUANT.

10

PREÇO
MÉDIO UNIT.

PREÇO
MÉDIO TOTAL

IOTI ? - SEGURANÇA

ITEM

9.1

DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO

Fornecimenfo de Serviços de SEGURANÇA DE SHOW
(desarmada) - Para atuar como segurança de shows
em área especifica de eventos, devidamente
uniformizados, com carga horária de 12h por turno
(DIÁRIA)

QUANT.

500

PREÇO
MÉDIO UNIT.

PREÇO
MÉDIO TOTAL

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 pref/rçncia de prestação do
serviço em igualdade de condições.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A presente licitação servirá para a contratação dos serviços acima eí&f̂ cados, 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 serviços
com necessidade de aquisições frequentes, remunerados por unidade de medida ou em
regime de tarefa 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 a execução total do*s itens reunidos nos lotes. Dessa forma, busca-se a
redução nos valores individuais dos serviços para a obtenção de menor preço global por lote,
além de evitar que a adjudicação do objeto da licitação a um número grande de prestadores
afete a eficiência das atividades administrativas desenvolvidas, bem como a continuidade dos
serviços prestados pela administração, por vezes comprometidas pelos eventuais
descompassos na execução dos serviços que resultam ainda em prejuízo aos usuários da rede
pública de serviços.

3. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:

3.1.1. emitida a solicitação a contratada terá o prazo de 02 (dois) dias para executar os
serviços;

3.1.2. será considerado executado o serviço quando atestado por servidor especialmente
designado, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas,
devendo haver rejeição no caso de desconformidade.

4. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS

4.1. O serviço a ser contratado enquadra-se na classificação de serviços comuns, nos termos da
Lein° 10.520, de 2002.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. A Contratada obriga-se a:
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5.1.1. executar os serviços conforme especificações do fe«]TO_ de^ieferência e de sua
proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento dáT cláusulas contratuais;

5.1.2. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, os serviços efetuados em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, a critério da Administração;

5.1.3. arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou
representantes, dolosa ou culposamente, à Contratante ou a terceiros;

5.1.4. utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;

5.1.5. apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que
adentrarão o órgão para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente
identificados por meio de crachá;

5. l .6. responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade à Administração;

5.1.7. instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

5.1.8. relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços;

5.1.9. 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 nofurno, perigoso ou insalubre;

5.1.10. manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.1.11. 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;

5.1.12. arcar com o ónus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de faíores
futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do § l°do art. 57 da Lei n°8.666, de 1993.

Processo n" I04-OI7/20Í6
Pregão Presencial n°02/20íó-SRP Pag. 8/12





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

de

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. A Contratante obriga-se a:

A. 1.1. proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus
serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos,
especialmente do Termo de Referência;

6.1.2. exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

6.1.3. exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

6.1 .4. notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

6,1 .5. pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;

6.1.6. zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7. AVALIAÇÃO DO CUSTO

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

7.1.1. 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 1 1 53/20 1 3 do Plenário do TCU.

8. CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

8.1. O órgão deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos serviços e da
alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por
meio de um representante especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8 666
de 1993.

8.1.1. 0 representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.
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8.1.2. A verificação da adequação da prestação do serviço deterá seniealizpaa com base
nos critérios previstos no Termo de Referência. <•*

8.2. O representante da Administração 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, adotando as providências necessárias ao fiel
cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for
o caso, conforme o disposto nos §§ l° e 2° do artigo 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

8.3. A fiscalização 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 co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o artigo 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

9. DAS INFRACÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. 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:

9.1.1. Inexecutar total ou parcialmente o contrato;

9.1.2. Apresentar documentação falsa;

9.1.3. Comportar-se de modo inidôneo;

9.1.4. Cometer fraude fiscal;

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

9.2. 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
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com a multa moratória, desde que o valor cumula^g^dapâogjdes não supere o
valor total do contrato.

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

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

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

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

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

V.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:

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

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

9.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de aios ilícitos praticados.

9.4. 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.

9.5. 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.

9.6. 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.
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9.6.1. 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.

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

9.8. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitaçãq
no Edital.
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ANEXOU

MINUTA DÊ ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° PP02/20U-X

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 02/20U

PROCESSO N° 104-017/2016

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° 02/20U, 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 contratação dos serviços de locação de
equipamentos, materiais e pessoal para realização de eventos (LOTES XXXXX), com execução
mediante o regime de empreitada por preço unitário, para atender às necessidades do
Município de Boca da Mata, conforme descrição, quantidades e valores descritos em Anexo(s).

Processo n° 104-017/201 ó
Pregão Presencia/ n° 02/20 ló-SRP Pag. l/M



oo

-t1-«i



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

de JÍécffacòeà /C

1.1.1. A descrição e a especificação detalhada do serviço e aqs ta
constam do Termo de Referência.

o compõem

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 contratação em
igualdade de condições.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

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

N° LOTE

XXX

DESCRIÇÃO DO LOTE

NOME DO LOTE VENCIDO PELA EMPRESA

VALOR TOTAL

R$ XXXXXX

3. CLÁUSULA 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;
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3.2.10. Secretaria Municipal de Educação;

3.2.11. Fundo Municipal de Educação;

3.2.12. Secretaria Municipal de Cultura;

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

3.2.14. Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo;

3.2.15. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;

3.2.16. Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito;

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

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

3.3.2. As 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 prestador de serviços 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.
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4.1.1. É admitida a prorrogação excepcional da vigência cter-AtarTorlermos 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 1993.

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

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 prestador de serviços visando à negociação para redução de preços e
sua adequação ao praticado pelo mercado;

5.3.2. Frustrada a negociação, o prestador dos serviços será liberado do compromisso
assumido; e

5.3.3. Convocar os demais prestadores de serviços visando igual oportunidade de
negociação.

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

5.4.1. Liberar o prestador de serviços do compromisso assumido, sem aplicação da
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a
comunicação ocorrer antes do pedido de prestação dos serviços; e

5.4.2. Convocar os demais prestadores de serviços 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.
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A. CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

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

6.1.1. Não cumpriras 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;

6.1.4. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

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

6.2. O prestador dos serviços 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 prestador dos serviços aos órgãos participantes, se houver.

7, CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONTRATAÇÃO COM OS PRESTADORES DE SERVIÇOS

7.1. A contratação com o prestador de serviços registrado, de acordo com a necessidade do
órgão, será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de
empenho de despesa, autorização de serviços 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 execução dos serviços 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. O órgão convocará a prestadora de serviços 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.
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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 objeto do contrato.

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

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

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

8. CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

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

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

9. CLÁUSULA NONA - DO PREÇO

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

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

10.1. A Contratada obriga-se a:
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10.1.1. executar os serviços conforme especificações do Termo'de Referência e de sua
proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

10.1.2. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, no prazo máximo fixado no Termo de Referência, os serviços efetuados em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, a critério da Administração;

10.1.3. fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na
qualidade e quantidade especificadas, nos termos de sua proposta;

10.1.4. arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou
representantes, dolosa ou culposamente, ã Administração ou a terceiros;

10.1.5. utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;

10.1.6. apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados
que adentrarão o órgão para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente
identificddos por meio de crachá;

10.1.7. responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade à Administração;

10.1.8. instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

10.1.9. relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços;

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

10.1.11. manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

10.1.12. não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada,
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
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10.1.13. arcar com o ónus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do § l ° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.2. A Contratante obriga-se a:

10.2.1. proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus
serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos,
especialmente do Termo de Referência;

10.2.2. exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.2.3. exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

10.2.4. notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso
da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

10.2.5. pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do
contrato;

10.2.6. zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11. CLÁUSULA ONZE - DO PAGAMENTO

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

11.2. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, que conterá o detalhamento dos serviços
executados.

11.2.1. O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente prestados.

11.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamj
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í\á pendente até que a Contratada providencie as medidaV$anêadefas. Nesta hipótese, o

prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ónus para a Contratante.

11.4. 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.

11.5. 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.

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

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

11.8. 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:

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

VP = Valor da Parcela em atraso

12. CLÁUSULA DOZE - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

12.1. 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.
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12.1.1.0 representante da Contratante deverá ter a. experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

12.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
prestadora dos serviços, 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.

12.3. 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.

•

13. CLÁUSULA TREZE - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

13.1.1. 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;

.

13.1.2. Apresentar documentação falsa;

13.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

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

13.1.5. Comportar-se de modo inidõneo;

13.1.6. Cometer fraude fiscal;

13.1.7. Fizer declaração falsa;

13.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame.

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

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

13.3. 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:

13.3.1. Inexecutar total ou parcialmente o contrato;

13.3.2. Apresentar documentação falsa;

13.3.3. Comportar-se de modo inidôneo;

13.3.4. Cometer fraude fiscal;

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

¥

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

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

b. Multa:

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

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

c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Boca da Mata,
pelo prazo de até dois anos;
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d. Impedimento de licitar e contratar com a Adminisira£õe~Pwbfica 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;

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

13.5. 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:

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

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

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

13.6. 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.

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

13.8. 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
foro caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.

13.8.1. 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.

13.9. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou,
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
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14. CLÁUSULA CATORZE - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Edital e Anexos do Pregão
Presencial para Registro de Preços n° 02/2016 e a proposta da empresa.

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

14.3. 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° 104-017/2016
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ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° PP02/20U-X

M ATA

Este documento é parte da Ata de Registro de Preços acima referenciada, celebrada entre o
Município de Boca da Mata 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°
02/2016-SRP.
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ANEXO

MINUTA DE CONTRATO

PROCESSO N° 104-017/2016

CONTRATO N° PP02/2016-X

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

O MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL, com sede na Rua Rosalvo Pinto Dâmaso, 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 pelofa} Sr(a). XXXXXX, portador(a)
da Cédula de Identidade n° XXXX e CPF n° XXXXXX, tendo em vista o que consta no Processo n°
104-017/2016, e o resultado final do Pregão Presencial n° 02/2016-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. CLÁUSUI A PRIML-IRA DO OBJETQ

1,1. O contrato tem como objeto a prestação de serviços de locação de equipamentos,
materiais e pessoal para realização de eventos (LOTE(S) A SER(EM) CONTRATADO(S)), visando
atender às necessidades do Município de Boca da Mata conforme especificações e
quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e no Edital e seus Anexos, de acordo com
os valores ofertados pela Contratada, constantes em Anexo deste instrumento.

1.1.1. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão
Presencial n° 02/2016-SRP, com seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. O serviço contratado será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada
por preço unitário.
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3. CLÁUSULA TERCEIRA - FORMA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

3.1. Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:

3.1.1. emitida a solicitação a contratada terá o prazo de 02 (dois) dias para executar os
serviços;

3.1.2. será considerado executado o serviço quando atestado por servidor especialmente
designado, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas,
devendo haver rejeição no caso de desconformidade.

3.1.3. A CONTRATADA deverá executar o serviço utilizando-se dos materiais e equipamentos
necessários à perfeita execução dos serviços a serem prestados, conforme disposto no Termo
de Referência.

4. CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. A CONTRATADA obriga-se a:

4.1.1. executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua
proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

4.1.2. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, no prazo máximo fixado no Termo de Referência, os serviços efefuados em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, a critério da Administração;

4.1.3. fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na
qualidade e quantidade especificadas, nos termos de sua proposta;

4.1.4. arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou
representantes, dolosa ou culposamente, à Administração ou a terceiros;

4.1.5. utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;

4.1.6. apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados
que adentrarão o órgão para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente
identificados por meio de crachá;

4.1.7. responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
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responsabilidade à Administração;

4.1.8. instruir seus empregados quanto á necessidade de acatar as orientações da
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

4.1.9. relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços;

4.1.10. 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;

4.1.11. manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

4.1.12. 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;

4.1.13. arcar com o ónus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do § l ° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

5. Cl ÁUSUJ.A QUINTA - DA DISCRIMINAÇÃO DO SPKVIÇO

5.1. Os serviços serão executados pela CONTRATADA na forma descrita no Termo de
Referência.

5.1.1. Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e
qualidades estabelecidas no Termo de Referência e de acordo com os termos da proposta,
promovendo, quando requerido, sua substituição.

6. CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

6.1.1. proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos,
especialmente do Termo de Referência;
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6.1.2. exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas>eja CONfÊATADA, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

6.1.3. exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

6.1.4. notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso
da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

6.1.5. pagar ã CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do
contrato;

6.1.6. zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR DO CONTRATO

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

7.1.1. 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.

8. CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA

8.1. 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.

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 PAGAMENTO

9.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela CONTRATADA.
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9.2. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota
Hscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, que conterá o detalhamento dos serviços
executados.

9.2.1. O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela CONTRATADA com os serviços efetivamente prestados.

9.3. 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.

9.4. 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.

9.5. 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.

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

-'• Wh!i:'- r9.7. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

9.8. 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:

I x N x V P

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

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

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data
do efetivo pagamento
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VP = Valor da Parcela em atraso

10. CLÁUSULA DEZ - DOS PREÇOS

10.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.

11. CLÁUSULA ONZE - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

11.1. 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

clemenTo(sj QG Despesa. A A A A A A A A A A A A A A A A

12. CLÁUSULA DOZE-DA FISCALIZAÇÃO
,;;,,,:

.

12.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação
da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um representante da
Administração, especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993.

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

•

12.2. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos
critérios previstos no Termo de Referência e especificações do objeto contratual.

12.3. O representante da Administração 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, adotando as providências necessárias ao fiel
cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for
o caso, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.4. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela CONTRATADA,
sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de
sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente,
podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666,
de 1993.

12.5. 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

Processo n° 104-017/2016
Pregão Presencia! n° 02/2016-SRP Pag. ò/}3



tf



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA

Pen*H<Me«te de ÂMUãã/J B0CADAMATA
f M^s t;jbalho w você

inferior e, na ocorrência desta, não implica ern corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

13. CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES

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

13.2. 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 aíualizado da contratação.

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

14. CLÁUSULA CATORZE - DAS INFRACÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. 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:

14.1.1. Inexecutar total ou parcialmente o contrato;

14.1.2. Apresentar documentação falsa;

14.1.3. Comportar-se de modo inidôneo;

14.1.4. Cometer fraude fiscal;

14.1.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital e no contrato.

14.2. 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;
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b.2. Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o va
caso de inexecucão 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 petos prejuízos causados;

f'

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

14.3. 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:

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

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

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

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

14.5. 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.

14.6. 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.
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14.6.1. Caso a Confrafante 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.

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

15. CLÁUSULA QUINZE - DA RESCISÃO CONTRATUAL

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

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

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

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

15.1.4. o atraso injustificado no início do serviço;

15.1.5. a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

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

15.1.7.0 desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

15.1.8. o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1° do
art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993;

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

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

15.1.11. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do Contrato;
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15.1.12. razões de interesse público, de alta relevância e amplo corrfweimento, 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;

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

15.1.14. 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 ò CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do
cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação;

jÉk
15.1.15. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração,
decorrentes de serviços, ou parcelas destes, já executados, 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;

15.1.16. a não liberação, por parte da Administração, do objeto para execução do serviço,
nos prazos contratuais;

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

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

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

15.3. A rescisão deste Contrato poderá ser:

15.3.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nas
cláusulas 15.1.1 a 15.1.12, 15.1.17 e 15.1.18;

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

15.3.3. judicial, nos termos da legislação.

15.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrjt
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fundamentada da autoridade competente.

15.5. Quando a rescisão ocorrer com base nas cláusulas 15.1.12 a 15.1.17, sem que haja culpa
da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito a:

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

15.4. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução da
garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e
indenizacões 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.

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

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

15.7.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

15.7.3. Indenizacões e multas.

16. CLÁUSULA DEZESSEIS - DOS CASOS OMISSOS

U.l. 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.

17. CLÁUSULA DEZESSETE-DA PUBLICAÇÃO

17.1. 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.

18. CLÁUSULA DEZOITO - DO FORO

18.1. 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.
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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.

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pela CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pela CONTRATADA
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ANEXO DO CONTRATO N° PP02/20U-X

Este documento é parte do Contrato acima referenciado, celebrado entre o Município de Boca
da Mata 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° 02/2016-SRP.
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ANEXO IV

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

BOCA^MATA
hoporvoçp

Fis.J°£_g

a

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2016

PROCESSO N° 104-017/2016

W* ^^i
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 noíurno,
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° 02/2016 da Prefeitura Municipal de Boca da Mata.

Loca! e data

(assinatura)

Processo n° 104-017/2016
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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° 02/201 6

PROC ESSO N° 104-01 7/201 6

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° 02/2016 da Prefeitura Municipal de Boca da Mata.

Local e data

(assinatura)

Processo n° Í04-017/20!ó
Pregão Presencia/ n° 02/20 ló-SRP Pag. l / J
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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° 11.488, DE 2007

(colocar em papel timbrado da licitante)

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2016

PROCESSO N° 104-017/2016

DECLARAÇÃO

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

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

n microempresa ou empresa de pequeno porte, nos

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

de 2006, não se incluindo nas hipóteses de exclusão

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

OU

a 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° 02/2016 da Prefeitura
Municipal de Boca da Mata.

Local e data

(assinatura)

Processo n° 104-017/2016
Pregão Presencial n"02/2016-SRP Pag. l/l
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ANEXO VII

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

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 02/20U

PROCESSO N° 104-017/2016

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° Í04-OÍ7/20I6
Pregão Presencial n° 02/20 í 6-SRP Pag. ' / /
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Processo Administrativo n° 104017/2016.
Modalidade: Pregão Presencial Para Registro de Preços S1W n° 002/2016
Objeto: Contratação de serviços de locação de equipamentos,
reaiiiiiçw* de eventos.
Parte interessada: Secretaria Municipal de Administração.

PAREÇERJPGM GAB N° 009/2016.

EMENTA: FASE INTERNA. pRocHSso~~~~tir^TATóR[o.
MODALIDAD!-; PRKlíÁO PARA R l X í l S l R O Dl; PkliÇ< >S.

CONTRATAÇÃO DI; SIÍRVIÇOS DI-; LOCAÇÃO DI; EQUIPAMENTOS,
MATERIAIS K PESSOAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.
DECRETO MUNICIPAL N° 786/2013, LEI COMPLEMENTAR
123/2006 E SUBSIDIARIAMENTE LEI 8.666/93. REQUISITOS
LEGAIS ATENDIDOS. CONTINUIDADE. DEFERIMENTO.
í CUNIRAJAÇÃO DE SliK VIÇOS DL LlJUAÇÃU Dl-,

EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PESSOAL PARA REALIZAÇÃO DE
EVENTOS.
II- SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO MERCADO.

Vieram os presentes autos a esta Procuradoria Geral do Município para
análise inicial da solicitação formulada pelo doutor Secretário Municipal de Administração
objetivando a abertura de procedimento ficitatório regular para a contratação de serviços de
locação de equipamentos, materiais e pessoal para a realização eventos, com execução
mediante o regime de empreitada por preço unitário, para atender as necessidades do
município de Boca da Mata, Alagoas.

O presente procedimento administrativo fora deflagrado a partir do Ofício n°
001/2016-SMA, de 04 de janeiro do ano em curso, que veio instruído com o Termo de
Referência, em que consta o objeto, descrições detalhadas dos serviços, justificativa, forma de
prestação dos serviços, classificação dos serviços comuns, obrigações das partes, avaliação do
custo, controle da execução dos serviços e das infrações e das sanções administrativas.

Consta dos autos a indispensável pesquisa de mercado, mediante as cotações
de preços apresentadas pelas empresas:

1 - EDSON MESSIAS DE OLIVEIRA ENTRETENIMENTOS -
ME (APLLAUZZUS ENTRETENIMENTOS), inscrita no CNPJ/MF sob
n° 18.444.524/0001-37;

2 - SK PRODUÇÕES DE SHOWS LTDA - EPP, inscrim no
CNPJ/MF sob n° 14.743.578/0001-42;

e 3 - A._DE_VASCONCiiLOS SANTANA - ME. inscrita no
CNPJ/MF sob n° 13.230.332/0001-04.

A tramitação do propesso, ora em análise, foi validamente autorizada pela
direção geral da Autarquia Municipalj

Rua Ladislau Coimbra, n* 20, Centro,
Bwca da Mala, Alagoas - CEP. 57680-000
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A Comissão Permanente de Licitações acostou ao caderno processual
administrativo a Portaria de nomeação, ocasião em que lançou o termo de abertura, de
procedimento licitatório, acompanhado da minuta do edital de pregão presencial
SRP, do termo de referência, da ata de registro de preços e do contrato daqjfestação
serviços.

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 inserto nos autos.

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
ptópiiu para a. despesa, c ao qual seruu juntados oportunamente:

(...)
Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos

contratos, acordos, convénios ou ajustes deyem_ser previamente examinadas e
aprovadas por assessoría jurídica da Administração, (negrito c grifo nosso)

Destarte, em regra, na presente fase processual, cabe a Procuradoria Geral
do Município 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
aspectos 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/aquisições são da
competência do departamento 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 de
contratação pelo Poder Público, na medida em que constitui um procedimento licitatório
especial para eventual e futura contratação pela Administração.

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 elencadas as
hipóteses em que o SRP preferencialmente será adotado.

Rua l , i J i s l ; > < i Coimbra, n" 20, Ccn
Boca ila Mata, Alagoas - CEP. 57680-
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Urge salientar, ainda, que a instrução processual destes autos está em
consonância com o disposto no Decreto Estadual n° 3.548 de 1° de janeiro de 2007, no que se
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 estimativo de
custos e regras 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 licitatório visa a buscar a melhor
contratação para a Administração Pública de forma a atender sua finalidade, seus interesses,
atendendo, por óbvio os princípios norteadores do direito público insculpidos em nossa Carta
Magna, bem como legislação infraconstitucional de regência, vg. Lei 8.666/93.

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

Adite-se, também, que dentre os deveres de todo gestor público está o de
atender aos princípios constitucionais da economicidade (art. 70, caput da CF/88) e os
princípios correlates da finalidade, razoabitidade 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
PREGÃO PRESENCIAL_PARA REGISTRO DE PREÇOS _N°. 002/2016, eis que, em
estrita observância aos ditames legais, aplicáveis a espécie.

Eís o parecer, salvo melhor juízo.

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

Ciência aos interessados.

Boca da Mata/AL. 07 de janeiro de 2016.

LEitmNp-flARiNHO SILVA
i Geral do Município

OAn/\OW067-Portaria n° 258/2014

Rua Ladislau Coimbra, n° 20, Centro,
<i:i Mata, Alagoas - CEP. 57680-OOfl
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EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL N°
02/2016-SRP

OBJETO:

Registro de preços do
serviço de locação de
equipamentos, materiais e
pessoal para realização de
eventos, com exclusividade
de lotes para ME/EPP.

SESSÃO PÚBLICA:

01/02/2016
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k \O DE RETIRADA DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 02/20U-SRP

PROCESSO N° 104-017/2016

Razão Social:

Nome Fantasia: CNPJ N°:

Endereço:

Fone(s)/Fax:

Contato:

E-mail:

Celular(es) contato:

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

Local e data: de do

Assinatura

|Obs: Preenchimento com "letra de forma'

Senhor Licitante,

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

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

B cr

Processo n° 104-017/2016
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PROCESSO N° 104-017/2016

BOCA^MATA

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N" 02/2016

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: 01 de fevereiro de 2016

Horário: 11:00 (onze horas - horário local)

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

l.DOOBJETO

1.1. O objeto desta licitação é o registro de preços para contratação dos serviços de locação
de equipamentos, materiais e pessoal para realização de eventos, com exclusividade de lotes
(03, 04, 07, 08 e 09) para ME/EPP, com execução mediante o regime de empreitada por preço
unitário, para atender às necessidades do Município de Boca da Mata, conforme
especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e neste Edital e seus
Anexos.

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

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

1.4. 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 a execução total dos itens reunidos nos lotes. Dessa forma, busca-se a
redução nos valores individuais dos serviços para a obtenção de menor preço global por lote.

Processo n" 104-017/2016
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além de evitar que a adjudicação do objeto da licitação a um númeto gretríde de prestadores
afete a eficiência das atividades administrativas desenvolvidas, bem como a continuidade dos
serviços prestados pela administração, por vezes comprometidas pelos eventuais
descompasses na execução dos serviços 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

l .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 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;

Processo n" J04-017/201 ó
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2.2.6. Fundo Municipal de Assistência Social;

2.2.7. Secretaria Municipal de Infraestrutura;

2.2.8. Secretaria Municipal de Saúde;

2.2.9. Fundo Municipal de Saúde;

2.2.10. Secretaria Municipal de Educação;

2.2.11. Fundo Municipal de Educação;

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 prestador de serviços beneficiário da Ata de Registro de Preços,
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da prestação
dos serviços, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que esta não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

2.3.2. As 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.

Processo n° 104-017/2016

Pregoo Presencia/ n° 02/2016-SRP Pag. 5/25





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA M

J

de Âitítacàet BOCADAMATA
£ «ais tMbalho por você

. Vi Z g.

2.3.4. Em caso de eventual inadimplemento contratual, cabeTa—acrtírgão aderente a
responsabilidade pela imposição de penalidade ao prestador de serviços faltoso,
comunicando o fato ao órgão gerenciador.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

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

3.1.1. Em relação aos lotes 03, 04, 07, 08 e 09 a participação é exclusiva a microempresas,
empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei n°
11.488, de 2007.

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.

Processo n" 104-017/2016
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3.3. O descumprimento de qualquer condição de participação abarretabSKò inabilitação do
licitante.

4. DO CREDENCIAMENTO

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

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

4.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos do
estatuto ou contrato social, do instrumento público de procuração, ou particular com firma
reconhecida, ou documento equivalente.

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

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

4.3. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.

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

5. DA ABERTURA DA SESSÃO

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

5.1.1. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (conforme modelo anexoj;
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5.1.2. Declaração de microempresa ou empresa de peqí)ejao_£ort̂ 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° 123,062006;

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

5.1.3. Em se tratando de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP1. 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;

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. Fnvolopes da proposta do preços e du 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° 02/2016-SRP
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)
CNPJ N° XXXX

ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL
PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2016-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 qté 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
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MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL
PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2016-SRP
SESSÃO EM 01/02/2016, ÀS 11:00 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.

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:

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

6.1.2. Valores 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 os quantitativos constantes do Termo de Referência;

6.1.2.1. No preço cotado deverão estar incluídos todos os custos decorrentes da
execução contratual, tais como, despesas com impostos, taxas, frete, seguros e
quaisquer outros que incidam na contratação do objeto;

6.1.3. 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, bem como obrigatoriedade do
cumprimento das disposições nela contidas, assumindo o proponente o compromisso de
executar os serviços nos seus termos, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita
execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

6.2.1. A Contratada deverá arcar com o ónus decorrente de eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da
licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo
57 da Lein°8.66ó, de 1993.
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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 á etapa de
apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma
sucessiva, em valores distintos e decrescentes.

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
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direito de apresentar uma última oferfa 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 licítantes 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 subítem 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.á. Somente após o procedimento de desempate fictício, quando houver, e a
classificação final dos licitantes, será cabível a negociação de preço junto do prestador de
serviços 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:

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.
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9. DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

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

9.3. O Pregoeiro também poderá solicitar ao licitante que apresente documento contendo o
detalhamento da proposta, para fins de verificação de sua exequibilidade, sob pena de não
aceitação da proposta.

9.4. Será desclassificada a proposta final que:

9.4.1. Contenha vícios ou ilegalidades;

9.4.2. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Projeto Básico ou Termo de
Referência;

9.4.3. Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estimado pela Administração;

9.4.4. Apresentar preços unitários superiores àqueles estimados pela Administração,
observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;

9.5. Também será desclassificada a proposta final que apresentar preços manifestamente
inexequíveis, assim considerados aqueles que, comprovadamente, forem insuficientes para a
cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida;

9.A. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos apresentados, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para sua continuidade.

9.7. 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.

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

9.8. 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.
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9.9. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licttaqte de_yerp"' 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 inabiliíação, a documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar será verificada.

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

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

10.3.1. Relativos à Habilitação Jurídico:

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

a.l. Os documentos acima deverão estar acompanhados do documento de
identificação do titular da empresa;

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

b.l.Os documentos acima deverão estar acompanhados do(s) documentais) 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);
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d.1. A ata de fundação e o 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;

d.2. O registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 1971;

d.3. O regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com ata da assembleia que
os aprovou;

d. 4. Os editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;

d. 5. A ato da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o
objeto da licitação;

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;
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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 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 Econòmico-Fínanceíra:

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 ã Qualificação Técnica:

a. Comprovação da capacitação técnico-operacional: apresentação de atestado(s)
fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do licitante,
relativos à execução dos serviços que compõem o objeto:

10.3.5. Documentos Compiementares:

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 subitern 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 mencionara" 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, contendo a planilha atualizada dos preços e eventuais justificativas
apresentadas pelo proponente vencedor, deverá ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro.

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

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

11.1.3. A proposta final deverá conter a indicação do banco, número da conta e agência
do 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.

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 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 prestadores de serviços 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 prestação de serviços, 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 qos 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.

Processo n° J04-017/201Ó
Pregão Presencial n° 02/20 ló-SRP Pag. Í8/25





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MAJA-r-.

^ ,..«..r_X5SÍ
- MJIS UilMlho por você

['f «f %'
Is, !ZS £

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 PRESTADORES DE SERVIÇOS

17.1. A contratação com o prestador de serviços registrado, de acordo com a necessidade do
órgão, será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de
empenho de despesa, autorização de serviços 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 prestação dos serviços constam do Termo de Referência anexo ao
l ditai e da Ata de Registro de Preços, e pocloiao ser detalhadas, em caria contratação
específica, no respectivo pedido de contratação.

17.2. O órgão convocará a prestadora de serviços 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
prestador de serviços 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
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verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da presfação-dos serviços, de tudo
dando ciência à Administração.

18. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

18.1. Cada contratação firmada com a prestadora de serviços 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

17.1. 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 PAGAMENTO

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

21.2. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, que conterá o detalhamento dos serviços
executados.

21.2.1. O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente prestados.

21.3. 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.

21.4. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade
verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
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22. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

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

23. DAS INFRACÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

23.1.1. 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;

23.1.2. Apresentar documentação falsa;

23.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

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

23.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;

23.1.A. Cometer fraude fiscal;

23.1.7. Fizer declaração falsa;

23.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame.

23.2. 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;

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

23.3. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da contratação estão
previstas no Termo de Referência.
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23.4. 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.

23.5. 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.

23.6. As multas serão recolhidas em favor da Contratante, no prazo máximo de IO (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.

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

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1. 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.

24.1.1. 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.

24.2. 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.

24.3. 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.

24.4. 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.

24.5. 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.
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24.6. 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.

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

24.7.1. 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 contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência
de prestação dos serviços em igualdade de condições.

24.8. 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.

24.9. 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.

24.10. O liciíante deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local do serviço, se
for o caso, para representá-lo na execução do contrato.

24.11. 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.

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

24.13. 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 dafs) mesma(s) pelo representante da licitante devidamente credenciado, de próprio
punho ou reduzida a termo na ata da sessão pública;

24.14. 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.

24.15. Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documentos" em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital, salvo em virtude de força maior ou
caso fortuito, aceitável a juízo do Pregoeiro;
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24.16. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o
processo, prevalece a previsão do Edital.

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

24.17.1.0 Edital também poderá ser disponibilizado por meio eletrõnico, 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.

24.18. 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.

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

24.20. 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.

24.21. 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, 14 de janeiro de 2016.
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ANEXO l

TERMO DE REFERENCIA

1.OBJETO

1.1. Registro de preços para contratação dos serviços de locação de equipamentos, materiais e
pessoal para realização de eventos, com execução mediante o regime de empreitada por
preço unitário, para atender às necessidades do Município de Boca da Mata, conforme
especificações e quantitativos estabelecidos abaixo:

ITEM DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO QUANT. PREÇO
MÉDIO UNIT.

PREÇO
MÉDIO TOTAL

1 . 1

Locação DIÁRIA, com montagem e desmontagem,
de PALCO MODULAR para eventos de Grande Porte,
obedecendo às seguintes especificações:
Dimensões: 12 metros de frente X 12 metros de
profundidade: - Altura do piso: mínima 1,50 mts. do
solo; Cobertura de alumínio em formato de 02 (duas)
águas em lona. Fechamentos laterais e fundos.

07

1.2

Locação DIÁRIA, com montagem e desmontagem,
de PALCO MODULAR para eventos de Grande Porte,
obedecendo às seguintes especificações:
Dimensões: 12 metros de frente X 07 metros de
profundidade: - Altura do piso: mínima 1,50 mts. do
solo; Cobertura de alumínio em formato de 02 (duas)
águas em lona. Fechamentos laterais e fundos.

07

Locação DIÁRIA, com montagem e desmontagem,
de PALCO MODULAR para eventos de Grande Porte,
obedecendo às seguintes especificações:
Dimensões: 06 metros de frente X 06 metros de
profundidade: - Altura do piso: mínima 1,50 mts. do
solo; Cobertura de alumínio em formato de 02 (duas)
águas em lona. Fechamentos laterais e fundos.

07

ITEM

2.1

DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO

Locação DIÁRIA de estruturas metálicas para a
formação de arquibancadas com comprimento de
200 metros lineares, podendo ser segmentada em
vãos de pelo menos 50,00 metros lineares, com pelo
menos 06 (seis) degraus, guarda-copo reforçado nas
laterais e nas partes frontal e traseira, escada para
acesso nas laterais do primeiro degrau de cada
fração de arquibancada, piso coberto com
madeirite com espessura mínima de 20 mm e pintado

QUANT.

06

PREÇO
MÉDIO UNIT.

PREÇO
MÉDIO TOTAL
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2.2

2.3

2.4

na cor preta, com capacidade mínima para 3.000
(três mil) lugares, tudo conforme normalização da
ABNT, incluindo transporte, montagem, instalações
necessárias, operadores técnicos necessários e
desmontagem.
Locação DIÁRIA de camqrim: medindo 25 m2,
cobertos por tenda com cobertura tipo piramidal de
5m x 5m, contendo ern cada uma 01 banheiro
químico, 01 bancada para produção com espelho
de 2m xlm e iluminação, 01 arara para figurino, 02
poltronas decorativas, 01 mesa de centro, cortinas
em tecido branco, 01 frigobar, ar condicionado
sprinter de 18.000 Btus, teto em VC com modulação
de Im x Im, piso elevado na altura de 10 cm
emborrachado tipo decoflex, paredes com estrutura
em perfis de alumínio padrão ocfanorrn, fechamento
em ts na cor branca, iluminação com calhas,
lâmpadas florescentes e 04 tomadas tripolares,
sinalização de testeiras medindo Im x 0,50m, piso
externo ao camarim ddndo dçesso ao palco, com
aproximadamente 70m de comprimento e 2m de
largura.
Locação DIÁRIA de Camarote: com cobertura em
tendas piramidais, medindo 12m x Qóm, com guarda
corpo, escada de acesso para cadeirante, feitas
com estrutura metálica tubular e piso reforçado de
compensado naval ou madeirite com espessura
mínima de 25,00 mm e acabamento em carpete,
incluindo transporte, montagem, instalações
necessárias, operadores técnicos necessários e
desmontagem.
Locação DIÁRIA (com montagem e desmontagem)
de PLACAS CEGAS METÁLICAS para fechamento,
travessa e suporte fixação e sem pontas de lança.
Portões para saídas de emergências, com
comprimento de 200 metros lineares.

\7

07

10

•i, 512

^

^
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ITEM

3.1

DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO

Locação DIÁRIA com montagem e desmontagem,
TENDA PIRAMIDAL, tamanho 12 x 12m com
coberturas em lona branca lack-out estilo piramidal,
com base em estrutura metálica constituída e
composta de calhas inteiriças laterais para captação
e escoamento de água e abertura superior com
protetor triangular tipo chapéu para evasão de ar
quente. Altura de 3,50 metros em seus pés de
sustentação lateral.

QUANT.

08

PREÇO
MÉDIO UNIT.

PREÇO
MÉDIO TOTAL

Processo n" 104-0 J 7/20 í 6
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3.2

Locação DIÁRIA com montagem e desmontagem.
TENDA PIRAMIDAL, tamanho 6 x óm com coberturas
em lona branca lack-out estilo piramidal, com base
em estrutura metálica constituída e composta de
calhas inteiriças laterais para captação e
escoamento de água e abertura superior com
protetor triangular tipo chapéu para evasão de ar
quente. Altura de 3,50 metros em seus pés de
sustentação lateral.

1v
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4 - BANHEIRO QUÍ

ITEM

4.1

DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO

Locação DIÁRIA de banheiro químico individual,
portátil, com montagem, manutenção diária e
desmontagem, em polietileno ou material similar,
com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,1 6m
de frente x l,22m de fundo x 2,10 de altura,
composto de caixa de dejeto, porta papel higiénico,

:om identificação de ocupado.

QUANT.

100

PREÇO
MÉDIO UNIT.

•
PREÇO

MÉDIO TOTAL

ITEM

5.1

DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO

Locação DIÁRIA de sistema de sonorização para
atender eventos de GRANDE PORTE com as seguintes
características mínimas: Mesa PA: 02 mesas digitais
com 64 canais de entrada, Sistema de PA: 18 caixas
line array 24 caixas subgrave com 2 alto falantes de
18 polegadas cada, amplificação compatível com o
sistema de P. A; Drive Rack: 02 processadores digitais
com 08 entradas e 18 saídas, 01 software de
gerenciarnento dos sistema, 02 equalizadores
gráficos estéreo 31 bandas por canal , 02
analisadores, 04 microfones calibrados, 01 cd player ,
01 md; Insert Rack PA: 16 canais de compressores
limitares, 16 canais de noise gate, 03 processadores
de efeitos digitais; Insert Rack Monitor; 08 canais de
compressores limitares. 08 canais de noise gate. 02
processadores de efeitos digitais; monitor: 12
monitores tipo spot com alto falantes de 1 2
polegadas ou 15 polegas e drive, amplificação
compatível com o sistema de monitor: Sid Fill, Side FÍII
stereo, com 02 caixas array e 02 por lado,
amplificação compatível com o sistema de Side Fill;
Microfones: 24 microfones: Direct Box: 08 direct ín;
Equipamentos: equipamentos wireless ; 02 microfones
sem fio UHF; Pedestais/Garras; 36 pedestais , 10
garras; multicabo: 02 multicabo analógico de 64

QUANT.

07

PREÇO
MÉDIO UNIT.

PREÇO
MÉDIO TOTAL

Processo n° 104-0 í 7/20 i ó
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5.2

canais com 120 metros de comprimento. 02 sub
snakers de 12 canais cada com multipinos Back Line:
01 bateria completa, 01 amplificador GK 800 RG com
caixa com 01 falante de 15 e 01 caixa com 04
falantes de 10, 01 amplificador Fender Twin reverb ou
Jazz ChoruslSO similar. Sistema: sistema de Ac
Eletrica: 01 main Power trifásico de 100 amperes com
chave selefora de voltagem, 02 distribuidores de
energia trifásicos: PA e monitor, cabeamento
dimensionado para atender as necessidades de
energia dos sistemas de PA monitor, aterramento
geral dos sistemas. Com 02 (dois) técnicos habilitados
com o Registro Profissional com a função "Técnico de
som" ou "Operador de Audio" junto ao Sindicato dos
Artistas e Técnicos em Espetácuios de Diversões -
SATED.
Locação DIÁRIA de sistema de sonorização para
atender eventos de MÉDIO PORTE com as seguintes
características mínimas: Mesa PA: 01 mesa digital
com 48 canais de entrada, Sistema de PA: 18 caixas
line array 16 caixas subgrave com 2 alto falantes de
18 polegadas cada, amplificação compatível com o
sistema de P. A; Drive Rack: 02 processadores digitais
com 08 entradas e 1 8 saídas, 01 software de
gerenciamento dos sistema, 02 equalizadores
gráficos estéreo 31 bandas por canal , 02
analisadores, 04 microfones calibrados, 01 cd player ,
01 rnd; Insert Rack PA: 16 canais de compressores
limitares, 16 canais de noise gafe, 03 processadores
de efeitos digitais; Inseri Rack Monitor; 08 canais de
compressores limitares. 08 canais de noise gate. 02
processadores de efeitos digitais; monitor: 12
monitores tipo spot com alto falantes de 12
polegadas ou 15 polegas e drive, amplificação
compatível com o sistema de monitor: Sid Fill, Side FÍII
stereo, com 02 caixas array e 02 por lado,
amplificação compatível com o sistema de Side Fill;
Microfones: 24 microfones: Direct Box: 08 direct ín;
Equipamentos: equipamentos wireless ; 02 microfones
sem fio UHF; Pedestais/Garras; 36 pedestais , 10
garras; multicabo: 02 multicabo analógico de 64
canais com 120 metros de comprimento. 02 sub
snakers de 12 canais cada com multipinos Back Line:
01 bateria completa, 01 amplificador GK 800 RG com
caixa com 01 falante de 15 e 01 caixa com 04
falantes de 10, 01 amplificador Fender Twin reverb ou
Jazz Chorus 1 20 similar. Sistema: sistema de Ac
Eletrica: 01 main Power trifásico de 100 amperes com
chave seletora de voltagem, 02 distribuidores de
energia trifásicos: PA e monitor, cabeamento
dimensionado para atender as necessidades de
energia dos sistemas de PA monitor, aterramento
geral dos sistemas. Corn 02 (dois) técnicos habilitados
com o Registro Profissional com a função "Técnico de
som" ou "Operador de Audio" junto ao Sindicato dos
Artistas e Técnicos em Espetácuios de Diversões -
SATED.

07
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5.3

5.4

Locação DIÁRIA de sistema de sonorização para
atender eventos de PEQUENO PORTE, com as
seguintes características mínimas: Mesa 01 analógica
1 2 canais de entrada, 06 caixas de médio - 04 caixas
de subgrave com 1 alto falantes de 18 polegadas
cada, amplificação compatível com o sistema: 01 cd
player, 02 microfones. Com 01 (um) técnico
habilitado com o Registro Profissional com a função
"Técnico de som" ou "Operador de Audio" junto ao
Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de
Diversões -SATED.
Locação DIÁRIA de equipamento de som volante,
tipo carro de som, composto de veiculo tipo Kombi
ou similar, com configuração mínima de 01 (um)
console mixer (mesa de som) 04 (quatro) canais,
aparelho de mini disc, aparelho de compact dísc,
interface USB com suporte de reprodução de
arquivos no formato (mp3) e potência ínima de 400
Watts, incluindo motorista, técnico de som,
combustível e manutenção. Com 01 (um) técnico
habilitado com o Registro Profissional com a função
"Técnico de som" ou "Operador de Audio" junto ao
Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de
Diversões -SATED.

\ •

V
08

10
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ITEM

6.1

DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO

Locação DIÁRIA de equipamento de som volante
tipo trio elétrico, composto de carreta /palco com
estrutura ínima de camarim para 10 (dez) pessoas
com banheiro privativo e climatizado, frigobar, área
reservada para convidados, sistema de som de no
mínimo 60.000 Watts em 04 (quatro) vias, 01,00 (um)
console mixer (mesa de som) de 32,00 (trinta e dois)
canais, 02 (dois) aparelhos de mini disc, 02 aparelhos
de compact disc, interface USB com suporte de
reprodução de arquivos no formato (mp3), 20 (vinte)
microfones com pedestais, 02 [dois] microfones sem
fio com pedestal, 01 (um) sistema de teclados, 01
(uma) bateria eletrônica completa, 08 (oito)
monitores de retorno de palco, iluminação básica de
pelo menos 24 (vinte quatro) refletores de 1 .000 Watts
cada, 02 (duas) maquinas de fumaça com
dissipadores, 01 (uma) mesa de luz compatível,
incluindo 02 (dois) motoristas, 01 (um) Técnico
eletricista, 02 (dois) auxiliares de serviços gerais e 02
(dois) seguranças, além deo combustível e da
manutenção. Com 01 (um) técnico habilitado com o
Registro Profissional com a função "Técnico de som"
ou "Operador de Audio" junto ao Sindicato dos
Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões -
SATED.

QUANT.

07

PREÇO
MÉDIO UNIT.

PREÇO
MÉDIO TOTAL
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ITEM

7.1

DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO

Locação DIÁRIA de sistema cie iluminação para
atender eventos de MÉDIO PORTE com as seguintes
características mínimas: Mesa Controladora com 01
mesa computadorizada com 2048 canais Dimmer: 36
canais de dimmer com 4000 Watts por canal, 24
Canais de Main ox r para Movings; Refletores: 48
refletores PAR 64; 1 6 refletores, 08 refletores
elipsoidais, 08 refletores Molefay ou similar com 08
lâmpadas DWE ou
simÍlar;Movings/lntercons/Equípamentos DMX/Follow
spots: 10 movings heads, 04 movings heads Wash
575, 03 pontos intercon, 02 maquinas de fumaça, 04
attomics 3000, 02 canhões seguidores HDI 1200;
estruturas de alumínio; 120 metros de estrutura de
alumínio especial Q-30 ou similar de 1 ,2.3 e 4 metros.

QUANT.

07

PREÇO
MÉDIO UNIT.

PREÇO
MÉDIO TOTAL

ITEM DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO QUANT.
PREÇO

MÉDIO UNIT.
PREÇO

MÉDIO TOTAL

8.1

Locação DIÁRIA de grupo gerador móvel, com
capacidade mínima de 180 KVA, trifásicos, tensão
440/380/220/110 VAC, 60 Hz, disjuntor de proteção,
silenciado em nível de ruído sonoro de 32 db 1,5
metros.

10

LOTE V - SEGURANÇA

ITEM

9.1

DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO

Fornecimento de Serviços de SEGURANÇA DE SHOW
(desarmada) - Para atuar como segurança de shows
em área especifica de eventos, devidamente
uniformizados, com carga horária de 12h por turno
(DIÁRIA).

QUANT.

500

PREÇO
MÉDIO UNIT.

PREÇO
MÉDIO TOTAL

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 preferencia de prestação do
serviço em igualdade de condições.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A presente licitação servirá para a contratação dos serviços 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 serviços
com necessidade de aquisições frequentes, remunerados por unidade de medida ou em
regime de tarefa 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 a execução total dos itens reunidos nos lotes. Dessa forma, busca-se a
redução nos valores individuais dos serviços para a obtenção de menor preço global por lote,
além de evitar que a adjudicação do objeto da licitação a um número grande de prestadores
afete a eficiência das atividades administrativas desenvolvidas, bem como a continuidade dos
serviços prestados pela administração, por vezes comprometidas pelos eventuais
descompassas na execução dos serviços que resultam ainda em prejuízo aos usuários da rede
pública de serviços.

3. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:

3.1.1. emitida a solicitação a contratada terá o prazo de 02 (dois) dias para executar os
serviços;

3.1.2. será considerado executado o serviço quando atestado por servidor especialmente
designado, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas,
devendo haver rejeição no caso de desconformidade.

4. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS

4.1. O serviço a ser contratado enquadra-se na classificação de serviços comuns, nos termos da
Lein° 10.520, de 2002.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. A Contratada obriga-se a:

Processo n° 104-017/2016
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5.1.1. executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua
proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

5.1.2. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, no prazo máximo de 24 {vinte e quatro) horas, os serviços efetuados em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, a critério da Administração;

5.1.3. arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou
representantes, dolosa ou culposamente, à Contratante ou a terceiros;

5.1.4. utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;

5.1.5. apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que
adentrarão o órgão para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente
identificados por meio de crachá;

5.1.6. responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade à Administração;

5.1.7. instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

5.1.8. relatar ã Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços;

5.1.9. 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;

5.1.10. manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.1.11. 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;

5.1.12. arcar com o ónus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do § l ° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
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T.J&6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. A Contratante obriga-se a;

6.1.1. proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus
serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos,
especialmente do Termo de Referência;

6.1.2. exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

6.1.3. exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos á autoridade competente para as providências cabíveis;

6. l .4. notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

6.1.5. pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;

6.1.6. zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7. AVALIAÇÃO DO CUSTO

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

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

8. CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

8.1. O órgão deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos serviços e da
alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por
meio de um representante especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8 666
de 1993.

8.1.1.0 representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.
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8.1.2. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base
nos critérios previstos no Termo de Referência.

8.2. O representante da Administração 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, adotando as providências necessárias ao fiel
cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for
o caso, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

8.3. A fiscalização 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 co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o artigo 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

9. DAS INFRACÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. 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:

9.1.1. Inexecutar total ou parcialmente o contrato;

9.1.2. Apresentar documentação falsa;

9.1.3. Comportar-se de modo inidõneo;

9.1.4. Cometer fraude tiscal;

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

9.2. 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
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com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penaTteteaeS5^© supere o
valor total do contrato.

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

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

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

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

9.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente corn as demais sanções.

9.3. 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:

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

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

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

9.4. 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.

9.5. 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.

9.6. 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.
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9.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida rtQjDrqzo máximo de 10
(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunica^ãjp envicjptâ pela autoridade
competente.

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

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

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° PPQ2/20U-X

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2016

PROCESSO N° 104-017/2016

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 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° 02/20U, 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 objeío desta Ata é o registro de preços para contratação dos serviços de locação de
equipamentos, materiais e pessoal para realização de eventos (LOTES XXXXX), com execução
mediante o regime de empreitada por preço unitário, para atender às necessidades do
Município de Boca da Mata, conforme descrição, quantidades e valores descritos em Anexo(s).
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1.1.1. A descrição e a especificação detalhada do serviço e das'tarefas que o compõem
constam do Termo de Referência.

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 contratação em
igualdade de condições.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

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

N° LOTE

XXX

DESCRIÇÃO DO LOTE

NOME DO LOTE VENCIDO PELA EMPRESA

VALOR TOTAL

R$ XXXXXX

3. CLÁUSULA 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;

Processo n° (04-017/2010

Pregão Presencial n" 02/201ó-SRP Pdg. 2/14



» O



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

de BOC ADAM ATA
Mj i s lubdllio por você

3.2.10. Secretaria Municipal de Educação;

3.2.11. Fundo Municipal de Educação;

3.2.12. Secretaria Municipal de Cultura;

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

3.2.14. Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo;

3.2.15. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;

3.2.16. Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito;

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

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

3.3.2. As 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 prestador de serviços faltoso,
comunicando o fato ao órgão gerenciador.

4. CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DA AIA 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.
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4.1.1. É admitida a prorrogação excepcional da vigência da^JMa ,nofr-termos do Decreto
Municipal n° 786/2013, desde que o prazo totaí de vigência, computada a prorrogação, não
ultrapasse 01 (um) ano.

S. CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

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

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 prestador de serviços visando à negociação para redução de preços e
sua adequação ao praticado pelo mercado;

5.3.2. Frustrada a negociação, o prestador dos serviços será liberado do compromisso
assumido; e

5.3.3. Convocar os demais prestadores de serviços visando igual oportunidade de
negociação.

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

5.4.1. Liberar o prestador de serviços do compromisso assumido, sem aplicação da
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a
comunicação ocorrer antes do pedido de prestação dos serviços; e

5.4.2. Convocar os demais prestadores de serviços 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.
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6. CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

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

6.1.1. Não cumpriras 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;

6.1.4. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

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

6.2. O prestador dos serviços 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 prestador dos serviços aos órgãos participantes, se houver.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONTRATAÇÃO COM OS PRESTADORES DE SERVIÇOS

7.1. A contratação com o prestador de serviços registrado, de acordo com a necessidade do
órgão, será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de
empenho de despesa, autorização de serviços 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 execução dos serviços 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. O órgão convocará a prestadora de serviços 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.
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7.2.1. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período>faQr^solicjidção 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 objeto do contrato.

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

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

7.6. Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da
Contratante, ao qual competirá registrar ern 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 prestadora de serviços 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

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

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

10.1. A Contratada obriga-se a:
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10.1.1. executar os serviços conforme especificações do Terme-de-"Keferência e de sua
proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

10.1.2. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, no prazo máximo fixado no Termo de Referência, os serviços efetuados em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, a critério da Administração;

10.1.3. fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na
qualidade e quantidade especificadas, nos termos de sua proposta;

10.1.4. arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou
representantes, dolosa ou culposamente, à Administração ou a terceiros;

10.1.5. utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;

10.1.6. apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados
que adentrarão o órgão para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente
identificados por meio de crachá;

10.1.7. responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade à Administração;

10.1.8. instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

10.1.9. relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços;

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

10.1.11. manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

10.1.12. não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subconíratar qualquer das prestações a que está obrigada,
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
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V10.1.13. arcar com o ónus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do § l°do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.2. A Contratante obriga-se a:

10.2.1. proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus
serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos,
especialmente do Termo de Referência;

10.2.2. exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.2.3. exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

10.2.4. notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso
da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

10.2.5. pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do
contrato;

10.2.6. zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11. CLÁUSULA ONZE - DO PAGAMENTO

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

11.2. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, que conterá o detalhamento dos serviços
executados.

11.2.1. O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente prestados.

11.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamj
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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.

11.4. 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.

11.5. 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.

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

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

11.8. 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 = 1 x N x VP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

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

(6 / 100)
365

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

VP = Valor da Parcela em atraso

12. CLÁUSULA DOZE - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

12.1. 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.
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12.1.1.0 representante da Contratante deverá ter a experTeTTcia necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

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

12.3. 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.

13. CLÁUSULA TREZE - DAS INFRACÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

13.1.1. 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;

13.1.2. Apresentar documentação falsa;

13.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

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

13.1.5. Comportar-se de modo intdõneo;

13.1.6. Cometer fraude fiscal;

13.1.7. Fizer declaração falsa;

13.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame.

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

Processo n° J04-017/20IÓ
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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;

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

13.3. Comete ínfração 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:

13.3.1. Inexecuíar total ou parcialmente o contrato;

13.3.2. Apresentar documentação falsa;

13.3.3. Comportar-se de modo inidôneo;

13.3.4. Cometer fraude fiscal;

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

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

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

b. Multa:

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

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

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

Processo n° 104-OI7/20J6
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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;

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

13.5. 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:

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

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

13.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de qtos ilícitos praticados.

13.6. 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.

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

13.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados á 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.

13.8.1. 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.

13.9. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou,
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
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14. CLÁUSULA CATORZE - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Edital e Anexos do Pregão
Presencial para Registro de Preços n° 02/2016 e a proposta da empresa.

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

14.3. 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 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° PP02/20U-X

AOA.MATA

Este documento é parte da Ata de Registro de Preços acima referenciada, celebrada entre o
Município de Boca da Mata 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°
02/2016-SRP.
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ANEXO

MINUTA DE CONTRATO

PROCESSO N° 104-017/2016

CONTRATO N° PP02/201Ó-X

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

O MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL, com sede na Rua Rosalvo Pinto Dâmaso, 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°
104-017/2016, e o resultado final do Pregão Presencial n° 02/2016-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 a prestação de serviços de locação de equipamentos,
materiais e pessoal para realização de eventos (LOTE(S) A SER(EM) CONTRATADO(S)), visando
atender às necessidades do Município de Boca da Mata conforme especificações e
quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e no Edital e seus Anexos, de acordo com
os valores ofertados pela Contratada, constantes em Anexo deste instrumento.

1.1.1. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão
Presencial n° 02/2016-SRP, com seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. O serviço contratado será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada
por preço unitário.
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3. CLÁUSULA TERCEIRA - FORMA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

3.1. Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:

3.1.1. emitida a solicitação a contratada terá o prazo de 02 (dois) dias para executar os
serviços;

3.1.2. será considerado executado o serviço quando atestado por servidor especialmente
designado, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas,
devendo haver rejeição no caso de desconformidade.

3.1.3. A CONTRATADA deverá executar o serviço utilizando-se dos materiais e equipamentos
necessários à perfeita execução dos serviços a serem prestados, conforme disposto no Termo
de Referência.

4. CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. A CONTRATADA obriga-se a:

4.1.1. executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua
proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

4.1.2. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, no prazo máximo fixado no Termo de Referência, os serviços efetuados em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, a critério da Administração;

4.1.3. fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na
qualidade e quantidade especificadas, nos termos de sua proposta;

4.1.4. arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou
representantes, dolosa ou culposamente, à Administração ou a terceiros;

4.1.5. utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;

4.1.6. apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados
que adentrarão o órgão para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente
identificados por meio de crachá;

4.1.7. responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadímplência não transfere
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responsabilidade à Administração;

4.1.8. instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

4.1.9. relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços;

4.1.10. 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;

4.1.11. manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

4.1.12. 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;

4.1.13. arcar com o ónus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do § l ° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

5. CLÁUSULA QUINTA - DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

5.1. Os serviços serão executados pela CONTRATADA na forma descrita no Termo de
Referência.

5.1.1. Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibílizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e
qualidades estabelecidas no Termo de Referência e de acordo com os termos da proposta,
promovendo, quando requerido, sua substituição.

6. CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

A.1.1. proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos,
especialmente do Termo de Referência;
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6.1.2. exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela'CONTRATADA, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

6.1.3. exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

6.1.4. notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso
da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

6.1.5. pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do
contrato;

6.1.6. zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR DO CONTRATO

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

7.1.1. 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.

8. CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA

8.1. 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.

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 PAGAMENTO

9.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela CONTRATADA.
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9.2. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, que conterá o detalhamento dos serviços
executados.

9.2.1. O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela CONTRATADA com os serviços efetivamente prestados.

9.3. 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.

9.4. 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.

9.5. 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.

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

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

9.8. 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=I x N x V P

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
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VP = Valor da Parcela em atraso

10. CLAUSULA DEZ - DOS PREÇOS

10.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.

11. CLÁUSULA ONZE-DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

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

Funcionais) Programática(s): XXXXXXXXXXXXXXXX

Elemento(s) de Despesa: XXXXXXXXXXXXXXXX

12. CLÁUSULA DOZE - DA FISCALIZAÇÃO

12.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação
da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um representante da
Administração, especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993.

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

12.2. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos
critérios previstos no Termo de Referência e especificações do objeto contratual.

12.3. O representante da Administração 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, adofando as providências necessárias ao fiel
cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for
o caso, conforme o disposto nos §§ l°e 2° do artigo 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.4. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela CONTRATADA,
sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de
sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente,
podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666,
de 1993.

12.5. 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

Processo n° 104-0 í 7/2016
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inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidacTe da CONTRATANTE ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

13. CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES

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

13.2. 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.

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

14. CLÁUSULA CATORZE - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. 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:

14.1.1. Inexecutar total ou parcialmente o contrato;

14.1.2. Apresentar documentação falsa;

14.1.3. Comportar-se de modo inidôneo;

14.1.4. Cometer fraude fiscal;

14.1.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital e no contrato.

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

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

b. Multa:

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

Processo n° 104-017/2010
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•
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;

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

14.3. 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:

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

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

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

14.4. 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.

14.5. 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.

14.6. 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
foro caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.

Processo n° /04-017/20)6
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14.6.1. Caso a Contratante determine., a muita deverá ser recolhida no prazo máximo de 10
(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente.

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

15. CLÁUSULA QUINZE-DA RESCISÃO CONTRATUAL

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

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

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

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

15.1.4. o atraso injustificado no início do serviço;

15.1.5. a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

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

15.1.7. o desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

15.1.8. o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1° do
art. 67 da Lei n°8.666, de 1993;

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

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

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

Processo n° Í04-0?7/201ó
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15.1.12. razões de interesse público, de alta relevância e amploX^nhecjjpénto, 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;

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

15.1.14. 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;

15.1.15. o atraso superior a 90 [noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração,
decorrentes de serviços, ou parcelas destes, já executados, 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;

15.1.16. a não liberação, por parte da Administração, do objeto para execução do serviço,
nos prazos contratuais;

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

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

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

15.3. A rescisão deste Contrato poderá ser:

15.3.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nas
cláusulas 15.1.1 a 15.1.12, 15.1.17 e 15.1.18;

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

15.3.3. judicial, nos termos da legislação.

15.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrit

Processo n" 104-017/201 ó
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15.5. Quando a rescisão ocorrer com base nas cláusulas 15.1.12 a 15.1.17, sem que haja culpa
da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito a:

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

15.A. 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.

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

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

15.7.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

15.7.3. Indenizações e multas.

U. CLÁUSULA DEZESSEIS - DOS CASOS OMISSOS

16.1. 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.

17. CLÁUSULA DEZESSETE-DA PUBLICAÇÃO

17.1. 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.

18. CLÁUSULA DEZOITO - DO FORO

18.1. 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.

Processo n° 104-017/2016

Pregão Presencio/ n° 02/20 fó-SRP Pag. 11/13



r.O



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

de ÂitttótÃeá
l tf

'--
M ATA

Mais trabalho p« iroc*

E assim, por esfarem 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.

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pela CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pela CONTRATADA

Processo n° } 04-017/2016
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ANEXO DO CONTRATO N° PP02/20U-X

Este documento é parte do Contrato acima referenciado, celebrado entre o Município de Boca
da Mata 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° 02/2016-SRP.
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ANEXO IV

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

BOCA» M ATA
MJJS Irabdlho por você

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2016

PROCESSO N° 104-017/2016

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 tins de habilitação no
Pregão Presencial para Registro de Preços n°02/2016 da Prefeitura Municipal de Boca da Mata.

Local e data

(assinatura)

Processo n" 104-017/2016
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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° 02/20H

PROCESSO N° 104-017/2016

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° 02/2016 da Prefeitura Municipal de Boca da Mata.

Local e data

(assinatura)

Processo n" 104-017/2010
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ANEXO VI

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

(colocar em papel timbrado da licitante)

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N" 02/2016

PROCESSO N° 104-017/2016

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:

D 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 3a do mesmo diploma;

OU

D 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° 02/2016 da Prefeitura
Municipal de Boca da Mata.

Local e data

(assinatura)
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ANEXO VII

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

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 02/20U

PROCESSO N° 104-017/2016

SOCADA M ATA

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° 104-017/20)6
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AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL n° 02/2016-SRP

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Boca da
Mata, Estado de Alagoas, TORNA PÚBLÍCO que encontra-se aberto o Pregão
Presencial n° 02/2016, Tipo Menor Preço, que tem como objeto o registro de
preços de locação de equipamentos, materiais e pessoal para realização de
eventos.

O recebimento e a abertura dos envelopes ocorrerão no dia 01
de fevereiro de 2016 às lltOOhs (onze 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 cplbocadamaía.a!@hoímail.com.

Bergson Araújo Leite
Pregoeiro

Cópia publicada no Quadro de Avisos

desta Prefeitura em l? /ff

Servidor r

R U A I 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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Diário
Maceió - lerca-lcira

19 de janeiro de 20|f>

Edição Eleuvniea Certificada DigilaJmciitc «Miforme LEI N° 7.397/20!2

l -.1 ;ulo de Alagoas
Unidade Federat iva do Brasil

Número 255

Diário dos Municí
Prefeitura de Boca da Mata Prefeitura de Murici

MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
AVISO DL LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIALN*OW016-SRP
Modal idade/N" Pregão Presencial n" 01/2016-SRP- Tino. Menor Preço -
Objeto registro de preços de géneros alimentícios para a merenda escolar -
Data/Horário: 29 de janeiro de 2016 às 09..10bs (nove horas e tr inta minutos |
- Local Rua I .adislau Coimbra, n" 102,Centro- l-dilal e Informações. No
endereço acima, de 08 ás 13 horas em dias úteis, ou mediante solicitação
enviada ao e-mail cplhocaitamata ali^hotmail com.

Bergson Araújo Lote
Pregoeiro

AVISO DF. LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2016-SRP

Modal idade/N". Pregão Presencial n" 02/2016-SRP-Tipo: Menor Preço -
Objelo registro de preços de locação de equipamentos, materiais e pessoal
para realização de eventos - Data/Horário. 01 de fevereiro de 2016 ás
11 OOhs (onze horas) - Local. Rua Ladislau Coimhra. n° 102, Centro -
Edital c Informações: No endereço acima, de 08 ás 13 horas em dias úteis,
ou mediante solicitação enviada ao e-mail cplbocadamata al'V/;holmail com.

Hergson Araújo Leite
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2016-SRP

Modalidade/N" Pregão Presencial n° 03/2016-SRP - Tipo Menor Preço
- Objeto registro de preços de combustíveis automotivos - Data/Horário
01 de fevereiro de 2016 às 09.00hs (nove horas) - Local Rua Ladislau
Coimbra, n" 102. Centro - Edital c Informações No endereço acima, de
08 ás 13 horas em dias úteis, ou mediante solicitação enviada ao e-mail
cplbocadaniata.al(í/;hoimail com

Hergson Araújo Leite
Pregoeiro

Prefeitura de Jaramataia

PREFEITURA MUNICIPAL DF, J A R A M A T A I A
SÚMULA SEGUNDO TERMO ADITIVO

Espécie Segundo Termo de Adidvo ao Contrato 0601 /20I4 - Concorrência
n" 01/2014, fir
Engenharia l-'i
0601/2014 - F
e alterações C
Douglas Mede

nado em 30//09/2014, com a empresa M D M dos Sanios
eli — ííPP Ohjelo Prorrogação da vigOncia do Conlralo n*
mliimentaçao Le-ynl arligo 57, da Lei Federal n" 8 666/9.1
intratante Ricardo Martins Barbosa - Contratado Marcos
ros dos Sanlos

SÚMULA SEGUNDO TERMO ADITIVO
Espécie: Segundo Termo de Adi t ivo ao Contrato 0602/2014 — Concorrência
n" 01/2014, firmado cm 30//09/2014, com a empresa Construtora Cado/
Ltda. - EPP - Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato n" 0602/2014
- Fundamentação Legal artigo 57. da Lei Federa) n" S 666/93 e alterações
Contratante Ricardo Martins Uarbosa - Contratado Marcos António dos
Santos Oliveira

AVISO DF: LICITAÇÃO - HDITAL PREGÃO PRESENCIAL N"
005/2015 - 2° CHAMADA O Município de Murici, Estado de Alagoas,
torna publico aos interessados, que fará realizar licitação na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL, em conformidade com os preceitos da Lei
Federal n" 10520/2002, subsidiariamente à Lei n" 8666/1993. e suas
posteriores alterações. Lei Complementar 123/2006 e demais regulamentos
pertinentes, a< l OhOOmin do dia 02 de Fevereiro de 2016. em sua sede, á Rua
Cel António Machado s/n nesta Cidade, ocasião em que estará recebendo
os envelopes contendo os documentos de habilitação e respectivas
propostas, com a consequente abertura dos mesmos, visando obter aquela
mais vantajosa, nos termos da Lei. Objeto Aquisição de Combustível.
Disponibilidade do edital na sede da Prefeitura Municipal de Murici, Rua
Coronel António Machado, s/n, CEP 57.820 - 000 Campo Grande, Murici
- AL, no horário das OShOOrflin às 121iOOmmhoras, Informações: Fone: (82)
3286-1 l,í I ramal 212 ou e-niail1 pmmpregao@botmaiI.COin. Munci/AL, 14
de Janeiro de 2016 May ara Bruna Batista Perciano Pregoeira Municipal.

Prefeitura de Pilar

EXTR ATO DO TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO
DE OBRA PÚBLICA N" 001/2014

PROCESSO N" 1109-0014/2015
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PILAR
CONTRATADA MVC COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA
CNPJ 81 424962/0001-70
OBJFiTO Rescisão unilateral do contraio alusivo a Construção de escola do
Programa Proinfáncia Tipo B
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8 666/93. em especial os art 78, inciso I, II
, V e IX, art. 79, inciso I e art. 80, no que couber, bem assim da Cláusula
Décima Quarta do Contrato Originário
U A I A DE RESCISÃO: 14/12/2015.

CARLOS ALBERTO MOREIRA DE MENDONÇA
Pi e leito

EXTRATO DOTER MO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO
DE OBRA PÚBLICA N" 002/2014

PROCESSO N" 1109-0015/2015
CONTRATANTE MUNICÍPIO DU PILAR

CONTRATADA MVC COMPONENTES PLÁSTICOS L I D A
CNPJ: 81.424.962/0001-70
OBJETO: Rescisão unilateral do contrato alusivo a Construção de escola do
Programa Proinlancia Tipo B
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93. em especial os art. 78, inciso l, II
. V ê IX. art 79. inciso I e art 80, no que couber, bem assim da Cláusula
Decima Quarta do Contraio < ti igmário
DATA DE RFSCISAO: 14/12/2015

CARLOS ALBERTO MOREIRA DH MENDONÇA
Prefeito
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Contrato até o dia a 30 de junho de 20l6.Amparo ligai Lei n"
SfifirWJ Dala Assinatura 30 de dc/embro de 2015 Signatários Pelo
contratante Rodrigo Damasceno Calão - Prefeito Municipal e pela
contratada Clenbulo Soares Freire

Termo Adi t ivo fio Conlrato.N" do Termo Aditivo 3° (TerceirolTermo
Aditivo, Modal idade Tomada de Preço n" 013/2014,
N° do Contrato 123/20l4.Parles Prefeitura de Tarauacá e a Empresa
Destak Construção Civil Ltda.Ohjelo do Contrato Construção da
Escola com 06 Salas - Projeto KNDE. Comunidade do Soco no
Muuctpio de Tarauacã Acre.Valor do Contrato RS lolf .K4S.43
(hum milhio de/esseis mil oilocenlos e quarenta e cinco reais e
quarenta e Ires centavos).Objelo do Adilamenlo Prorrogação do pra-
/o de vigência do Contrato Original.Per iodo Fica prorrogado pot 182
(cento e oitenta e dois) dias contados a partir de 01 de janeiro de
2()Hi. ficando a evecuçio e a Vigência do Contraio ale o dia a 31) de
jtnho de 20l6;Arnparo Legal Lei n" K 666AI3 Data Assina l na Io
de de/embro de 2015 Signatários Pelo contratante Rodrigo Damas-
ceno Catão - Prefeito Municipal c pela contratada Clcobulo Soares
Freue

Termo Adimo ao Conlrato.N" do Termo Aditivo 3" (Tcrceiro)Termo
Aditivo. Modal idade Concorrência Publica n" 001/2014.N1 do Con-
traio I21 ' 2014.Partes Prefeitura de Tarauacá e a Empresa Deslal
Construção Civil I.tda.Objelo do Conlraio Construção da Escola de
Ensino Fundamental e Médio 15 de Junho - Com 12 Salas - Prqieto
FNDE Localizada Nn BR 364 - Km 17, Sentido Tarauacá/Feijó. no
Muucipio de Tarauacá Acre, Valor do Contrato RS 3 471 442.29
Ores milhões, quatrocentos e setenta e um mil, (juatrocenlos e n
i n i i . i e dois reais e vinte e nove centavos).Objeto do Aditamento
Prorrogação do pra/o de vigência do Contrato Original.Período. Fica
prorrogado por 182 (cenlo e oilcnta e dois} dias contados a partir de
ol de janeiro de 2016. ficando a execução e a Vigência do Contrato
ale o dia a 3O de j unho de 2O160. Amparo Legal l e i n° K 666W3 Ari
61 Dala Assinatura Io de de/embro de 2(1 li Signatários Pelo con-
tralante Rodrigo Damasceno Catão - Prefeito Muucipal e pela con-
tratada Cleobulo Soares Freire.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DF, BOCA DA M AIA

AVISOS DE LICITAÇÃO
1 - J i K . \  i  PKESEM IAL - i i . . • M

lipo Menor Preço - Objelo registro de preços de géneros alimen-
licios para a merenda escolar - DataíHorário 2'» de janeiro de 2016 as
m 3 mis (nove horas e trinta minutos) - Local Rua Ladislau Coimbra,
n° 102. Centro - Edilal e Informações No endereço acima, de 08 is
13 horas em dias úteis, ou mediante solicita-lo enviada ao e-mail
cplbocadamala aJ u hotmail com

PREGÃO PRESENCIAL V 2/MI6-SRP

Tipo Menor Preço - Ohjein registro de ptevos de locaçfio de equi-
parnon»*, inatínaiv e pessoal para reali/av*> de eventos - Duni/Ho-
rárto- 01 de fevwisiro de 20lis As 1 HWr» lon/e horas) - Local. Rua
Ladislau Coimbra, n" 11)2, Centro - Edilal e Inlrairwçtes No «-
dercc.o acima, de «B às li horas em dias úteis, ou mediante so-
iicjtncao eiiMwia "O e-mail cpibocadurtiiiifl nt i;liolmaiLcom.

PREGÃO PRESENCIAL N" i Mn, Mil '

Tipo Menor Preço - Objeto registro de pregos de combusiiveis au-
tomotivos - Data/Horário 01 de fevereiro de 2016 ás inoohs (nove
horas) - Local Rua Ladislau Coimbra, n" IO2. Centro - Edilal e
Informações No endereço acima, de O" ás I I horas em dias uieis. ou
mediante solicitação enviada ao e-mail cplbocadamataal nJiol-
mail com

BFRdSON ARAPJO LEI Tl-

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

EXTRATOS DE TKHMflK ADITIVOS

Espdcic Segundo Termo de Aditivo ao Contraio U6OI/2014 - Con-
corrência n" dl/2014, fumado em 3WOW20M, com a empresa M D
M dos Santos Engenharia Eudi - EPP Objeto. Prorrogação da v i -
gência do Contraio n° 0601/2014 - Fundamentação Legal artigo 57.
da 1*1 Federal n° K fiMW e alterações Coniralanle Ricardo Martins
Barbosa - Contratado Marcos Douglas Medeiros dos Santos

Espécie Seguido Termo de Aditivo ao Contrato 0601/2014 • Con-
corrência n° ul/2014. firmado em 30//1 w/2014, com a empresa Cons-
trutora fado/ Lida - 1-PP - Objelo Prorrogação da vigência do
Contrato n° 0602/2014 - Fundamentação legal artigo 57. da Lei
Federal n" K 666/93 e alterações Conlrnlnnle Ricardo Martins Bar-
bosa - Contratado Marcos António dos Sanlos Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI

AVISO DE LICITAÇÃO
PKECÃO PRESENCIAL M" 5/21)15

2' Chamada

O Município de Muria. Estado de Alagoas, toma público
aos interessados, que fará reali/ar licnac.au na ntudalidade PREGÃO
PRESENCIAL, em conformidade com m preceito', da La Federal n"
10520/2002. subsidiariamente á Lo n" Kfififtl993, e suas posle-
nores alterações. Lei Complemailar 12 i1201 Mi e demas regulamentos
pertmoiles, &. lOhOOmm do dia 02 do Fevereiro de 2016. em sua
sede. á Rua Cel António Machado ^n nesta Cidade, ocasiSo em que
estará recebendo os envelopes contendo os documoilos de habilitação
e respectivas propostas, com a conseqUoite abalura dos mesmos,
visando obter aquela mais vantajosa, nos termos da Lei Objeto
Aquisição de CombiEliiel Disponibilidade do edital na sede da
Prefeitura Muucipal de Muna. Rua Coronel António Machado, s-'n.
CEP 57 82U - 000 Campo Grande. Munci - AL. no horáno das
OShOOmm as I2n00mm horas. Informações Fone (82) 32X6-1434
ramal 212 ou e-mail pmmpregaortholmail com.

Munci-AL 14 du laneiro de 2016
MAYAKA B R U N A HAFISTA PER( IANO

Pregoena

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

EXIRVFOS DL RESCISÃO

DO CONTRATO DE OBRA PUBLICA N" OOI'2I)I-1 PROCESSO
N" | | ( i « i - ( i ( H 4 . - 2 l J l 5 C O N I K A I A M l Ml 'MCIPIO DF PILAR
CON ['RAIADA MVC COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA
CNPJ NI 424962/0001-70 OBJETO1 Rescisão unilateral do contraio
alusivo a Construção de sscola do Programa Promfancia Tipo B
FUNDAMENTO LEGAI. Lê 8 666W, em especial os arl 78, in-
ciso l. I I , V e IX, art. 79, inaso l e afl 80, no que ci>uha. bem assim
da Cláusula Décima Quarta do Conlralo Originário 1>AI A DE RES-
CISAO 14/12/2015

DO CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 0112/2014 PROCESSO
N1 1109-001 S/2015 CONTRATANTE MUNICÍPIO DE PILAR
CONTRATADA MVC COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA
CNPJ «14249(2/0001-71) OBJETO Rescisão unilateral do contraio
alusivo a Construção de escola do Programa Promlancia Tipo B
K1INDAMENTO LEGAL Lei B.fi(ifV93, em especial os art 7B, in-
ciso I. I I . V e IX art T), inaso I e art HO, no que couba. bem assim
da Cláusula Décima Ouartn do Conlralo Ongmano DATA DE RES-
CISAO 1*12/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO

\\IM1 DK LICITAÇÃO
KMCIAL !S° l/201 h - SRP

2' Chamada

Tipo MENOR LANCE OU OFERTA Oli|cu> Aquisição de Peças e
Serviços de Instalação. Manuloiçao e 1'revemiva c mamlençSo Cor-
retiva dos Aparelhos de Ar Condicionado Visando atender as ne-
cessidades da Secretaria Municipal de Saúde Como também das
Unidades Básica de Saúde, CEO. Hospital, f APS. NASF. SAMU.
conforme specificacflcs constanles do Anexo l deste Edital Dala de
reali/açio 02 defevereiro de 2016 as lohoomm Ihorandocal). In-
formações Fone/Fax (821 32M2-I4Í,3 Disponibilidade Local CPL
da Prefeitura Municipal de Porto Cal v o AL. locah/nda na Rua Dr
António Dorta, 18 - Centro - Porto Calvo/AL

PonoCaho-AL, I X J f jnnaro de 20If.
I-DNA 1)1- SOU/A VANDERI.FY

Pregoara

ESTADO IX) AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DF: MACAPÁ

AVISOS DE l K IT\(AO
PREGÃO KLLIKONICO N" 1/2011. - SRP - CPI/SEMSA

OBJETO Prédio Ele irónico tem por ohiclo a incnlual e futura CON-
TRATAÇAO DE EMPRESA ESPEC1AI.I/ADA EM CONFECÇÃO
DE MATERIAL, pelo Sistema de Rc-yistro de Preços - SRP para
DIVULGAÇÃO do "PROJETO VIDA NO l RÂNSITO", nas acocs
promov idas pela Coordenação Municipal do Projeto Vida no Trãnsilo.
de responsabilidade da Vigilância l-pi derruo lógica de Acidentes e
Violências, da SECRETARIA MUNICIPAI DE SAÚDE DE MA-
CAPÁ, parn o penodo de 12 (do/e) meses, de acordo com as es-
pecificações e quwititativos constantes no anevo l do Edilal ACO-
LHIMENTO DAS PROPOSTAS no endereço eletrõnico
https//\v\vw iicilacoes-ecom br, a panir do dia 20/01/2016 ás
OtthlMPniin ale 11/02/2016 ás 0*.ll>min, Dala e hora da disputa
11/02/2016 ás ilhoormn (horáno de Brasília), OBTENÇÃO DO
EDITAL no sitio do licilacoes-e N" da L.icnaçào 616666 Infor-
maciSes pelo e-mail cpLsemsaahntmjiil cvmi

M.w.i|u--\P. I H de ianarodu 2<i|(.
WIVI RÍ7TON MARANHÃO

Pragoaro

HKKGÀO ELKIKÔNICO N' 1/2016 - CPUSKMAST/PMM

N" Processo Í60I 000 2.W201S-SEMAST/PMM Objelo REGIS-
TRO DE PREÇOS para eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL
(GASOLINA COMUM e ÓLEO DIESEI) destinado a atender a frota
de veículos automotores da Secretaria Municipal de Assistência So-
cial e do Trabalho/S EM AST. conforme detalhado no Edital do Pregfto
Eleuóiuco N° 001 /2l) l í-C PUS EMAS T e seus anexos Abertura das
propostas. 02/02.2016 a partir das lohoonum no sue wv™ hcitflcoes-
ecom.br Inicio da disputa de preços 02/O2/2O16 As 10 30 horas no
sile wwvvlicilacoes-ecom.br O Edilal do Pregão se encontra dis-
ponivd na integra no sile www liatacoes-e combr (horário de Bra-
sília)

MjLUjia-AP, 18 do inneiro .Je 2016
ANANILSON COSTA DE SOUSA

Pngovira

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DF. M) II m< \  M  >
PHK.AO PRf^KNCIAI. N' «ZOIS-SKP-SliMAI)

PROCESSO 1W2015-DCA/SEMAD. TIPO MENOR PREÇO DA-
TA DA ABERTURA Ofi/01/2016, HORA l O I K I h , OBJETO Registro
de preços | i . u , i conlralacâo de empresa especialiAida em fomecimenlo
de combusliveu para atoidimenlo dos veiculí» própnos e locados ai
secrelanas e oulras unidades que compõem a estrutura da prefeitura
municipal de Macapá - PMM EMPRESA VENCEDORA AUTO
POSTO TKRChIRO MILÉNIO LIDA hPP. CNPJ 03 líW 834/0001-
66. Item 01- Gasolina comum - Valor RJ 4 381 344,1X1 liem 02 -
Óleo Diesel Comum - Valor RI l 615 375,80 e item 03 - Óleo Diesel
S10 - Valor RJ 6<»l 8W,*J TOTAL DA LICITAÇÀO RI
6 6KK 288,211

Com fundamento no Inaso IV do An 3° c/c o inciso XX do
Ari 4" ambos da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, procedo í
ADJUDICAÇÃO do objelo a licilanlc voicedora do certame com o
respectivo valor total aã ma mencionado conforme decisSo registrada
na ala de sessflo do dia OtVOl/2016

Macapa-AP, 7 de laneiro de 20!^
CÁSSIA HRANDAO FREIRE

AVISO DE IIOMOUMiAfÃO
PREGÃO PRESENCIAI. N' 4/1015-SE M ADí P M M

O Fxmo Senhor Seaelano Municipal de Administração, no
uso das atnbuições que lhe são confendas pela Lei n° III 520/21X12,
e, iursidiananeme. La 8 Wid/93 e suas alterações, considerando o
julgamento do EDITAL PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 1X1*2015-
SLMAIVPMM. referente ao Registro de pregos para coniratarfo de
empresa espeoali/ada eni fornecimento de combustíveis para aten-
dimento dos vdculos própnos e locados as secretarias e outras uii-
dades que compõem a estrulura da prefeitura municipal de Macapá -
PMM. ocornda em OWOI/2016, as IlíiOOnun, na sala de reunião da
Comissão Peimanenie de Licitação, na Avenida General Osòno n"
Ihl. 4" andar, sala 40^ - Lauiunho. do tipo Menor Preço FMPRESA
VENCEDORA AUTO POSTO TERCEIRO MILÉNIO LTDA EPP
CNPJ (0.1WX34/(XM)I-W,. [tem 01- Gasolina comum - Valor RJ
4 IS l 144.00. .liem 02 - Óleo Diesel Comum - Vakx RS l 61 í 375 80
e item 03 - Óleo Diesel SlO - Valor. RS 6í>] 5f.N.4O TOTAL DA
LICITAÇÃO RS 6.688 2KK.20 RESOLVE HOMOLOGAR o jul-
gamento e adjudicação da proposta apresentada pela empresa rcima
evidenciada, conforme ala constante nos autos, convocando-a através
deste ato para a contratação do objeto licitado, nas condições es-
tabelecidas no Edital Pregão Presencial n° O04/2O15-StMAD/PMM

Macapa-AP X de janeiro de 2015
CARLOS MICHEL MIRANDA DA FONSECA

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DETONANT1NS

AVISO M. HOMOLOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL IV I/2IH5-SKP

0 PREFEITO MUNICIPAL DE TONANTINS. no uso de
suas atnbuições legais. CDNSIDERANDO o que consla no Processo
Administrai 11 o. onundo da Comissão Municipal de Licitação, re-
ferenie â licitação nn modalidade de Pregão Presencial para Registro
de Preços N" 001-2015-CML; CONS1DERANIX) que no retendo
processo foram respeitados todos os pra/os estabelecidos pela le-
gislatito vigente. CONSIDERANDO que a inexistência cie recursos
pcndcnles ao lu lo i i i l n | ir medi manto licitaláno resolve

1 - HOMOLOGAR a decisão adotada pela Comsiao Mu-
nicipal de l.icnoçao conslame do processo mencionado, referente á
licitação para o forneamenlo de malenal pedagcigico, limpe/a, gé-
neros alimentícios e expediente, aienden.lii ,n educação infantil na
faixa « .NU de O a 4K meses, pá intermédio do fundo nacional de
desenvolvimento da educação - FNDE - BRASIL CARINHOSO
onde foi considerada a Firma l- BENTES E MEIRELES COMER-
CIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA ME. com o val« de RS
225.6'J3,63 (du/cnlo; e vinte e cinco mil seiscenlos e noventa e íris
reais e sessenta e três centavos), conforme planilhas apensas ao Pro-
cesso, na forma da Lei.

TonanliiL-AM, 14 de alinl fc i i iLS
S1MEÀO GARCIA DO NASCIMENTO

Este documento pode ser venficado no endereço eletrfinico http ívm
pelO CÒdlgO i H K í O l l H I l 1 ' f l - H • .'

Documento assinado difriialmenlí conforme MP n' 2 200-2 de 24rtJ8/2lWl, que institui a
Infiaestrutura de Chames Públicas Brasileira - ICP-Brasi!
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FAB detalha sobre morte de Campos
Relatório sobre investigação de queda de aeronave que matou ex-governador será apresentado hoje

A hirta Aéres l l ra j i le i -
/\1 (KAHJ informou

Xijintem que irá apre-
•jenlur, hoje. o relíilóno fina!
dn inve*lif!ac(líi do nndcou-
cum a aeronave 1'IÍ-AFA.
qi«- i-niii n n cidade de Samos
(SI1), nu dia 1.1 ile «Kiinu.de
2014 iniittiudo. í-iiirp ouiros
pá1»;! lie i ni n e Inpulanles
o cx-Bovernador ile Pi: r-
nambu») e enlao candidato
ti presidência dn Kcpúbli-
Cfl, Eduardo Campou.

A FAB mfnrmmi. atraveH
di- um comunicado oficial,
que o chefe do Cenlro dt> In-
vCHUgacaft i! L're\'ençao de
Acidentes Aaroniutiraa ((>-
nipa), Unsíideirn l ar Dillim
'Ti^se1 Schuck o m\T>ti,iailiir

aviador. Rjiul ite Souza e o
muem tjtarlfir do faioi- opera-
cional, majur aviador Cnrlin-
líennquu [ialdm itKsbfrao
u iinprens:), ;ii l.Mi.tl). para
apresentar n relatório rinnl

coin o avião modelo iJessna
r,li()Xl..pre('m)rií-'\l''A.

A ni t f s j jv i i di! impivnsa. ne-
KUinJo a KA.H, a<rá realr/ada
no andilorio iio (Viiupfl, lixst-

li/ado n» KIH.S
espe, ml l
UraBihi».

A aoronjiw i ("IMiloii dn
Aeroporto .Snrín* DijoilriBI,
nu KKI de .ImteVo.Jim iSTfc
apiatonc-aOH, tsi>t21

Ao cheunr no fi*p-'ico afrcn
do SnnldM n pi!tU<> Loolou

iior catihii do mauNunpo,
sliniimi nflo ler vi»ihili(fa<Ic
da pií-ta p iirremi'(i>u.

Minutos depois o aviílíi
com Campo- e inain wiHjieTt-
soaí raiu na Rua Vuhia de
Abreu, perto daí avenidas
<^onsrHicii-o Nfbias c Dr.
Washington Luí^. no bairro
lloi|ui'irao. um laudo ttxloi ou

Ali m de Campo*, morre-
ram 11 fotógrafo Alexandre
Severo Gomes e Silva. l"arlo«
AugiitiU) Ramo» lí;nl filho
(Percol), aKs^FW«r de impren-
«a de (lampos, Mnrrelo de-
Oliveira l.yra. cmeçrafisia
l'e i Iro Aimeidíi Vá l íi ila n-,
Neto, nssessor de campa-
nha e ex-deputada federnl, c
ns julolOH Man»!> Miiruna c
i , i i • ! , , '.i.i , ' i , n í i . da
CAI oha

OUTRO DISCURSO

Tarso Jereissati já não prega o golpe
Integrante da cúpula de

comando do PSDti. o sena-
dor Tasao Jereissati ((JE)
é mais uma voz luraria a
se levantar contra o im-
pe ar li meu l ila preside n lê
Ihlma RmisseK. Km entre-
vista concedida ao jornal
"O Povo", do Ceará, nesU
segunda-feira (18), ele con-
sidera a possibilidade "im-
provável"' e faz ali críticas
ao seu partido

"Era algumas votações, a
meu ver, equivocada me n lê.
[o PSDB) votíiu errado. Não
necessariamente porque
estava unido ao Kduanlo
i ]unha mas porque esta-

vá achando que aquilo ova
fa/er oposição. Ser contra o
governo era faíer oposição.
Ein determinadas situações,
nem Kpmpre isso í verdade

Houve uma uni3o com
Kduardo Cunha em deler-
minadas votações pelas cir-
cunstâncias e algumas de-
las equivocadas" . disse.

Para ele. "a jwaidpnin
não tem nada que oferecer
a nós e ao País "A preBÍ-
deiiW não vai ser impedida
Mas vai lazer o que com o
governo'' Conseguir Hcar
Ires anos assiru é. imprová-
vel Uni imptar.hmKnt. tam-
bém k improvável Porque

na hora da luta pelo poder
mesmo, e ai eiiiate muito
fisiologia m u e cliente b sino.
ela tem maioria Não existe
maioria parlamentar para
(terruhá-la". constata

"Não api nem dos aspec-
ros jurídicos, porque não sou
advogado e existem proa e
aluíras Mas que ela está
perdendo as condições de
governar está A hipóli>s(;
da cassaco pelo Tribunal
Superior Kteiloral (TSE) é
outra Pelo que sei e pelas
análises, não parece unia
salda provável. Renuncia e'
improvável A oulra [possi-
bilidade] í recuperar o seu

partido através de uma ré-
viravoltn e de uma lideran-
ça para que possa conseguir
dar uma luz para iodos
Também isso é imprová-
vel', opina.

0 senador afirma ainda
que do jeito como estó ago-
ra, "vai ser muito ruim para
o País n6s passarmos l-rêa
anos vivendo densa manei-
ra . mas que "não votaria
nunca alguma coisa que eu
adiasse que feriria as insti-
tuições Eu sou de uma ge-
ração para a qual a conquis-
la da democracia é sagrada
Isso vale mesmo três anos
de sacrifícios"

AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA '&•+& AMGESP
GESTÃO O€ PROCESSOS -AMGESP ~
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Imaítem posr»da nu S/IB tia ísasmluBiB da Bailia por fia*era

"AQUELE 1%fl

Assembleia da Bahia tem
site invadido por hackers

0 siW da Assembleia Lr- maiilUir apurar mas. mfr-
gislalíva da Bahia ÍAL-BA) lizmente.. constante mente
firou fora do ar até o come- vem acontecendo isto no
ço da tarde de ontem após sitn da Assembleia", disse
o ataque de haclters sofndo No momento da invasão
ao domuigo, 17 a página coutjnha um vídeo

Dn acordo com a assessoria com uma paródia da música
da casa. a equipe de Tl traba- "Aquele. IV. da dupla Mar-
Ihou desde o domuign para cos e Bellutti onde aparecia
reestalieleterftsite o juiz ÍJcrgia Moro - respon-

Amda apgundn a assossoiia. sável pelos julgamentos de-
será prestada uma queixa na correntes da Operação Lava
delegacia de cnmes digitais, Jato - ciimo nina espécie de
para que possa desriibru- iis 'horói que prende envolvi-
responsáveis e puni-los ilus nom (•nrrui)çao

Em entrevista a rádio Eles tarohém deixaram
íioeiedadtí. ne^t^ segunda, uma meiisiagem: "O que me
Martelo Núo, presidente preocupa não é iiein a grito
da AL-13A disai? que os ata- dos norruiitoa dos violentos,
quês são recorrentes dos desonestos, dos sem ca-

" Infelizmente, em quatro ráter. dos semótica...
cm quatro meses alguém O que me preocupa f o
vai lá e consegue entrar, nós silêncio dos bons" E critica-
• '.1 nt!(.-, ;n mii.siulií .i)mr u1 r.i ni u .mnir n! n ila i,,nl., ,1>
Foi ne.-iie liiLil de Kcinana ònihusi '^cordíi Rrasil uas-
vamos tomar ranhecimen- sagem de ónihus aumunta,
to hoje de como foi, e vamos tudo aumenta

SEKVIÇO ArrõsoMn t>r \m .iiEpíct^TOiiiâBiH \* MAPA
vi ivim MI n II.AO

PHK.illPBf MSI Hl N-fll 10IS-SHP i' rplAM*ÍH
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!'«,. Pli| u- »,fi.,liii^C..iiisJ.^.|..KL-,av..,SJL'i i,,-!,. .1, DriUtlgclri»
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. . . . . . . . . 1 ^ .1. N .1 nllúlucdc 14 .LX : 1,, . . . 1 ,.l .,.l.|...Jll,pp^jLh[h'r
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FnB«™
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. 1 " .,• \ 1 ,1 . ,•,•!'. .1. M • > '!.'• ,,. n'.".r. , ...l ,,
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

BOCA^MATA

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL N 02/201 ó-SRP

PROCESSO N° 104-017/2016

Razão Social:

Nome Fantasia:

Endereço: f

CNPJ N": &J t 7 ^J ,

Fone(s)/Fax: E-maif:

Contato: ) Celulartesl contoto:

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

Local e data:

Lucas Santana Dos Santos
L-cttante

CPF: O42.0O7.2S4 - 4C
ID;

pbi: Pre»nchim«nto com "tetro de formo"|

Senhor Licitante,

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

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

Processo nc /04-0/7/20JÓ
Pregoo Presencia) n°02/20Ió-SRP Pag. 2/25
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA - AL
PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2016-SRP
PROCESSO N° 104-017/2016
Tipo: MENOR PREÇO TOTAL POR LOTE
DATA - 01/02/2016 ÀS 11:OOHS
Situada à Rua Ladislau Coimbra, n° 102, Centro - Boca da Mata - AL

•-..

F I C H A DE
C R E I) K \ E N T O

DADOS DO LICITANTE

Empresa TALUAN PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME, inscrita com o CNPJ:
03.077.802/0001-9S estabelecida à: RUA ANTÓNIO LUIZ DOS SANTOS, 94 Centro
- Coruripe Alagoas - CEP: 57.230-000.

DADOS DO REPRESENTANTE

LUCAS SANTANA DOS SANTOS, Brasileiro (a). Pernambucano, (SOLTEIRO), Aux.
Adm. e Financeiro - Licitante em Processos Públicos (municipais, estatuais e federais)
- RO n°: 5.662.324 SSP/PE. com o CPFn°: 042.807.284-45, residente(s) e
domiciliado(s) na Rua H, 72 - Qd. A Timhó Abreu e Lima Pernambuco CEP:
53.320-3/0

Coruripe, 29 de Janeiro de 2016.

TALUAN PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI- ME - CNPJ N°03077802/0001-98
Rua ANTÓNIO LUIZ DOS SANTOS, 94 - Centro - Coruripe - Alagoas. CEP: 57.230-000 -

Email: EPIFANIOPRODUCQES@HQTMA1L.COM - FONE: (82) 99968-1598
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Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral-

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO Dt INSCRIÇÃO

03.077.802/0001-98
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E OE SíTUAÇÃO
CADASTRAL

HATADf ABERTURA
08/04/1999

'NOME EMPRESARIAL

TALUAN PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME

TITULO DO ESTABELE CIME NTO INOME DE FANTASIA)

EPFANtO PRODUÇÕES

CÔOIGOE DESCRIÇÃO DA ATMDADt f CONOMCAPRINCIPAI

77 39-0-99 -Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem
operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATMDADE5 ECONOMCAS SECUNDARIAS

37 02-9-00 - AtivKJades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
81 21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CÓDIGO F DESCRIÇÃO DA NATURf- /A JURÍDICA

230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)

LOGRADOURO NÚheRO CQMP

R ANTÓNIO LUIZ DOS SANTOS 94
L EME N TO

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNCtPtO

£7.230-000 CENTRO CORURIPE

"ENDEREÇO ELETRONICO TELEFONE
EPIFANIOPRODUCOES@HOTMAH-.COM (82)9968-1598

UF

AL

ENTt FtDFRATIVORESPONSAWL (FFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

16/10/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO E SPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 07/05/2015 às 19:34:39 (data e hora de Brasília). •Página. 1/1

07/05/2015 19:36



,

o í,

»
»

• 
-



.

Consulta QSA / Capital Social

© Copyright Receita Federal do Brasil - 07/05/2015 |MS. HZ
"~ "• "-• i «J* '

7

07/05/2015 19:36





ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDAD
"E R SANTOS & CIA LTDA M

DE TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIV1DUA
LIMITADA- EIRELI

casado
do
ntè

ta

EPIFANIO RITA DOS SANTOS FILHO, brasileiro,
parcial de bens, empresário, nascido dia 20/10/1964 port
n° 439.392 SSP/AL e CPF n° 383.230.364-20, resid
Deputado José Lages, n° 345. Apt 502. Bairro: Pori
Maceió/AL Único sócio da sociedade empresária limitada
ME" com sede na Rua António Luiz dos Santos, N° 94,
000 Corunpe/AI, com contrato social arquivado na Jurjta
Alagoas sob o NIRE 27200288787, inscrita no CNPJ
consoante a faculdade prevista em decorrência do
complementar n" 128, de 19 de dezembro de 2008, que
parágrafo único ao art. 1.033 da Lei n° 10.406, de 10 de jpnefro
no art. 2° da Lei n° 12.441, de 11 de julho de 2011, que a
1.033 da Lei n" 10.406, de 2002. (código Civil), resolve.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica transformada esta sociedade limitada em
Responsabilidade Limitada, sob o nome empresarial dê
EVENTOS EIRELI ME, com sub-rogação de todos|
pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA

seO acervo desta sociedade, no valor de R$ 600.000,00 (se
constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilid
na cláusula anterior. Para tanto, firma nesta mesma data,
solicitação de sua inscrição como Empresa Individual de
mediante Ato Constitutivo por Transformação.

Coruripe/AL, 20 de fevereiro de

EPIFANIO RITA DOS SANTOS Fi
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RESARIA l*f í""g f h.

RESPONSABILIDADE

oti regime de comunhão
cédula de identidade
domiciliado na Rua

Cep: 57035-330
SANTOS & CIA LTDA
: Centro, Cep: 57230-

olnercial do Estado de
1 03.077.802/0001-98,
o no art. 10 da lei
ínta § 3° ao art, 968 e
de 2002 e do disposto
parágrafo único do art.

rrd

5.

LHo

EJmèresa Individual de
TAL JAN PRODUÇÕES E

iireitos e obrigações

lentos mil reais), passa a
de Limitada mencionado

erh cocumento separado, a
Responsabilidade Limitada,

JUCEAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MAGOAS - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/03/2015 14:28 SOB H" 20150036639.
PROTOCOLO: 150036639 DE 27/03/2015. HIRE: 272002B8787.
TALUAN PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI

Edvaldo Maiorano da Lima
SECRETARIO GERAL

MACEIÓ, 27/03/2015





ATO CONSTITUTIVO POR TANSFOfl

TALUAN PRODUÇÕES E EVENTOS

Pelo presente instrumento de Ato Constitutivo por

Empresária em EIRELI, EPIFANIO RITA DOS SANTOS

regime de comunhão parcial de bens, nascido em

Cédula de identidade ne 439.392 SSP/AL, inscrito no ÍPF

residente e domiciliado na Rua Deputado José Lages, n* 345,

Verde, Cep: 57035-330 Maceió/AL, único sócio da emprjsa "E

ME", com sede na Rua António Luiz dos Santos, n" 94, Bairra

Coruripe/AL, cujo a inscrição encontra-se registrada na Junt

JUCEAL, sob Nire 27200288787 em data 08/04/1999, c evita

03.077.802/0001-98, ora transforma seu registro dí

rarçsfprmação de Sociedade

brasileiro, casado sob

: 964, empresário, com

sop o n* 383.230.364-20,

Apt 502, Bairro: Ponta

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITA

doravante pelo ato constitutivo, consoante a faculdade

artigo 1033 e 98 A da Lei n° 10406/02, resolve:

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL

3A-I

A empresa girará sob nome empresarial TALUAN PP

ME com sede na Rua António Luiz dos Santos, n* 94, B lirrò

Coruripe/AI, podendo a qualquer tempo, a critério de seju ti

em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO SOCIAL

A empresa terá como objeto social: Aluguel de outras

comerciais e industriais. Serviços de organização de fet as

Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas. Sen iço

condomínios e Serviço de limpeza em prédios e condorr

fossas e esgotos.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É

pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou

ou permanente do titular, podendo a empresa ser alteradb

situação.

S)ci

tt*lft
ST

R SANTOS & CIA LTDA

Zentro, Cep: 57230-000

Comercial de Alagoas-

ente inscrita no CNPJ

ijedade Empresaria em

EIRELI, a qual se regerá,

sté no parágrafo único, do

OPUQÕES E EVENTOS EIRELI

: Centro, Cep: 57230-000

, abrir ou fechar filiais

e equipamentos

Congressos e exposições,

de limpeza em prédios e

intos fc Serviço de limpeza de

antida a continuidade da

inr pedimento temporário

F ara atender uma nova

JUCEAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/03/2015 14:28 SOB N° 20150036639
PROTOCOLO: 150036639 DE 27/03/2015. NIRE: 27200288787.
TALUAN PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI

Edvaldo Maiorano d« Lima
SECRETÁRIO GERAL

MACEIÓ, 27/03/2015





ATO CONSTITUTIVO POR

TALUAN PRODUÇÕES E

CLAUSULA QUARTA - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social será de R$ 600.000,00 (

totalmente integralizado em moeda corrente

CLÁUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO

A empresa será administrada pelo seu titular,

a quem caberá dentre outras atribuições, a repr

extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilif

integralizado.

CLÁUSULA SEXTA - DO EXERCÍCIO SOCIAL

O termino de cada exercício social será

civil, com a apresentação do balanço patrimonial

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DECLARAÇÃO

Declara o titular desta EIRELI, para os devi

mesmo não participa de nenhuma outra empresa,

CLÁUSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade do titular é limitada ao

será pelo regime jurídico da empresa Limitada e <

Anónima.
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1 de dezembro do ano

onõmico do ano fiscal.

eitos de direito, que o

ca dessa modalidade.

iilizado da empresa que

te pela lei da Sociedade
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JUNTA COMERCIAI, DO ESTADO DE ALAGOAS - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/03/2015 14:28 SOB M" 20150036639
PROTOCOLO: 150036639 DE 27/03/2015. NIRE: 27200288787.
TAL.UAN PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO GERAL
MACEIÓ, 27/03/2015





ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO

TALUAN PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI

CLÁUSULA NONA- DO DESIMPEDIMENTO

O titular declara sob as penas da lei, que não esta impedindo, por lei especial, e

nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação. Que o proíba de

exercer a administração desta EIREli, bem como não está impedindo, ou em virtude de

condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda

que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,

contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra

as relações de consumo, fé publica ou a propriedade. {Art 1.011§ l", CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA- DO FORO

Fica eleito o foro tal da Cidade de Corurirpe, estado de Alagoas, para resolver

quaisquer litígios oriundos de presente Ato Constitutivo de EIRELI.

O instrumento do Ato Constitutivo de EIRELI, será assinado em l via de igual forma

teor e consistência.

Coruripe /AL, 20 de Fevereiro de 2015. SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAI r DiSTRITO
Av. Cdr. Leão, 788 • Poço

Macefò/AL - Fone: (82) 3327-5269

EP FANIO RITA DOS SANTOS FILHO

Maria Lúcia SarfV&o Faícco - Oficiai
Roberto de Melo Vaícâo - Substituo

oWagner A Falcão - Subsiiiuio
Cicerettmiaoo Pj&ampaio - Escrevente
Ana Maria S. Falcão Pereira - Escrevem;

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/03/2015 14:28 SOB N"
20150036639.
PROTOCOLO: 150036639 DE 27/03/2015. NIRE: 27200288787.
TALUAN PRODUÇÕES £ EVENTOS EIRELI

Edvaldo Maiorano de Lima
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Ministério do Desenvolvimento. Indústria e Comércio Exterior

Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

Junta Comercial do Estado de Alagoas - JUCEAL

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

limo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado de Alagoas - JUCEAL

A Empresa TALUAN PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI, estabelecido(a) na RUA ANTÓNIO
LUIZ DOS SANTOS, 94 , CENTRO, Corurípe - Alagoas, CEP: 57230-000, requer a Vossa
Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se
enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar n8 123, de
14/12/2006,

Código do ato: 315
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Coruripe-AL, 19/02/2015

EPIFANIO RITA DOS SANTOS FILHO
Empresário

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM Etiqueta de registro

' t sf e docwrmnto /w ya/aOo no portal Ftc&l* AlogOfS

ITPAI

JUNTA COMERCIAI. DO ESTADO DE ALAGOAS - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/03/2015 14:28 SOB N"
20150036655.
PROTOCOLO: 150036655 DE 27/03/2015. HIRE: 272002887B7
TALUAN PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI

Edvaldo Maiorano da Lima
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ATRAVÉS DO PRESENTE INSTRUMENTO PARTICULAR DE MANDATO, OUTORGANTE:
A EMPRESA TALUAN PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME, inscrita com o CNPJ
N° 03.077.802/0001-98, estabelecida á Rua ANTÓNIO LUIZ DOS SANTOS, 94
- Coruripe, Alagoas, através do seu responsável legal aqui assinado e reconhecido
por cartório competente, aqui:

Nomeia e constitui e como seu (sua) procurador (rã).

OUTORGADO: LUCAS SANTANA DOS SANTOS, Brasileiro (a). Pernambucana,
(SOLTEIRO), (Profissão), Aux. Adm. e Financeiro - RG n°: 5.662.324 SSP/PE, com
o CPF n°: 042.807.284-45, residente(s) e domiciliado(s) na Rua 8, 72 - Qd. A -
Timbó - Abreu e Lima - Pernambuco - CEP: 53,320-310,

Outorgando-lhe(s), amplos gerais e ilimitados poderes, inerentes ao bom e fiel
cumprimento deste mandato, bem como para o foro em geral, conforme
estabelecido no artigo 38 do Código de Processo Civil, para que possam assim
realizar todos os atos pertinentes e, que forem necessários ao bom e fiel
cumprimento deste mandato, inclusive: Ofertar lances verbais, interpor recursos,
interceder em todas as fases de Processos Licitatórios, adquirir e retirar
documentos tais como Editas e Outros que sejam de interesse da mesma, além de
assinatura de contratos. Declarações, Visitas Técnicas e efetuar todas as atividades
no que se refere à participação da mesma em PROCESSOS LICITATÓRIOS, perante
quaisquer órgãos Estaduais, Municipais e Federais ou outras entidades também,
junto a particulares ou empresas privadas. Confere c/ o original

/

Dando tudo por bom e valioso, cessando os efeitos deste a parti)
30/12/2015 ou a vontade do OUTORGANTE.

Coruripe, 30 de Dezembro de 2Q15.

TALUAN PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME.
EPIFÂNIO RITA DOS SANTOS FILHO.
CPF: 383.230.364-20.

RECONHEÇO RJ3P/AUTENTICÍQADE C] P/SEMELHANÇA
, . tS-A(s) fHina(s) de

TALUAN PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME - CNPJ N° 03.077 802/0001-98.
Rua ANTÓNIO LUIZ DOS SANTOS, 94 - Centro - Coruripe - Alagoas. CEP: 57.230-000 - Emaif;

EPÍFANiQPRODUCQES@HOTMAILCOM - FONE: (82) 99968-1598
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rffl*j*rf?S listema Nacional de Redstro de Empresas Mercantis - SINREM
Aí háZFtíl* * : Gowrao do Estado de AlaMasrUiJEWhJv%k

Secretaria de Estado da rbujeianoMit e da IVM-m ol vinu nto Económico • SO'LÍ\NDE
jtfrmi

Jnta Caneirial do Estada de Alagoas

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Certidão Simplificada para Sociedades Empresários , cxceto as Anónimas c soas Filiais

g—
f -^*

* V* ' V \
->*35.

^ FI« 19 --£ 1 1». W^JJ'
>•**

í 'írtíficiinns qiir a* informaçín-* abai.wt condam dos documentos nrq uivados nesta Junta Comercial c wo vigentes na data de ma evpcdiç j«.

^L»Nome t«ipresanal ^^»mawa«^^^

h R SANTOS & C1A1TDAMF.

NaiureTa Jurtdka .: 206-2 - SCXTtDADE HMPRtSÀRlA UMOADA

Numero de mtfanlificaçào do Rcgúiro de Emoma (NOtE da Sede)

27200288787

C.N.PJ

03077Sa20Ml«(

Data «lê .\iq-uii v-aaio^o do Ato

Coaslili*ivo

M/W/ÍW

DJU de Inicio de Atividades

01.1M/19W

Endereço Completo (Logradouro, N" t ( ootpkimiilo. Bairro, Cidade, ( K P. I ) !• )

RUA nOAVTSTA. W,- CKNTRO.CORURIPE- 57220000 -Alasoai

Obj«ta S*eúil

ALUGtJFI,DESAMhARKKiQlJlMia)SDKKQ(;iPAMVÍJtl>SDEf«>M, nj!MINAÇÃOFnFRAIX)RESPARAE\TNTOS.ORGANKAÇÃODH^T->rrOS

St K IAIS E SHOWS F ALUGUH. DK PAI.rOS. fKNI>AS K hSTANDHS

Capital Sociat

IRÍ 600.00af»0 ( SeMvntfKMil Reais )

(.apitai lutegraízadn

RS 600.000.00 íSocentos Mil Reais)

í>óci»if mrticipaça* HO ( apitai/ hspêde de Sõrio/ 4diaínislrailnr.'Tcn» Jm

NoiiK/CPF ou CNPJ PirteipaçSo m capital (RS) El

KPFANK) RTTA DOS SANTOS RS 570.000,00

HI.1IO 383^"W36420

hPJ-ANJO RIFADOS SANTOS RS 0,00

HUÍO- 38323036420

RODOUX) ANTÓNIO R$ M) 000.00

SANTOS 0539046M96

RO(X)I.FOANTONK> RÍO.OO

SÁ NTOS -053904694^

d A Mandato

peei* de SácM Adn

SCXTO

ADMINISTRADOR

SOCK)

ADMINISTRADOR

.Mkrvempresa «i Empresa d*

r«qneoo Porte

Mkroempresa

ifiistrador

\XiXXXXXXXXi.

xjjLMWXHxn;

xxxJcxKDtxsjts

l Itimo .\rqaivamento

Data: imiflQlB OS:W:41 Número: 2B1.SOt.lW06

Ato: ALTERAÇÃO

E.wito: AUERvVCAO DE DADOS (EXOTIXI NOVIF. FMPHESAR1AL)

Praí» de Dnrnçio

mdctomiaado

'1 èr iniotj do Mauílaio

XXOTtOCOÍXX

x»x»xxxxx

xx-xx/xxxxx

XXOOÍDCSXXX

Stbnt**
REGLSTRO ATtVO

Slatm

xxxxxxxxxxxx

•ilíab

[Enipre*a não Possui FiSais rfg><íi»d-« nctf3. Jimta .

Numero Protocoki

140108777,

Local, Dato

Maceió, terça rcini,06 derrrato 2015
Carlos Alberto Banos de Araújo

Secretário(a) Geral

Este dtxMmcnlofD! assinado digitalmente, em eoofomtuitíde coma MP 2200-2/2001, por tncic do e í"NPJn° 10279.310^0001 IO Fundo Estadual do Registro e Comercio.

cm tova-feita, 10de fcverenw de^OIS as08í)9:4I

Sc impresia- para rooieríncia acene o srte; wTrw.jocealjte«tJ>r - Opção Aixiso Rápido » Anlentkidatk de Certidão, c infoimr a nèmnn do praioroln.





12/05/2015 Sistema de Emissão de Certidões Negativas da 1a Região

N°1544341

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 1* Região

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS
PROCESSOS ORIGINÁRIOS CÍVEIS E CRIMINAIS

CERTIFICAMOS, após pesquisa nos registros eletrónicos de distribuição de
ações e execuções Cíveis e Criminais mantidos no Tribunal Regional Federal da

1a Região, que

N A D A C O N S T A

contra E R SANTOS & CIA LTDA - ME nem contra o CNPJ:
03.077.802/0001-98.

Observações:

a) o parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta
apenas e tão somente processos e procedimentos de competência

originária do Tribunal e que estejam em tramitação, excluídos os
processos em grau de recurso. Poderão, também, ser excluídos
processos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais investigações;

b) a autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do
Tribunal Regional Federal da 1a Região fwww.trfl.lus.br). informando-se
o número de controle acima descrito;

Emitida gratuitamente pela internet em: 12/05/2015, às 06h52.

Data da última atualização do banco de dados: 12/05/2015, 06h52

Endereço: 5AU/SUL - Quadra 2, Bloco A. Praça dos Tribunais Superiores, CEP: 700/0-900.
Fone: (61) 3314-5225. e-Mail: secju@trfl.jus.br

http://vww.trf1.jus.lx/ServkMS/Certi 1/1





13Í05/2015

BRASIL Acesso à informação

Portal da Transparência - Cadastro de Empresas tndôneas e Suspensas

Participe Serviços

Acesso rápido s«itc«in« . CADASTRO
NACIONAL DE EMPRESAS INXDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS)

O Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (C£IS) é um banco de informações mantido
pela Controla dona-G e rã l da União que tem como objetavo consolidai a relação das empresas e

pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direrto de participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração
Pública. Saiba mais

Consulta •<

CNPJ/CPF: 03.077.802/0001-98

Nome, razão
social ou nome
fantasia:
Tipo desançSo: inmonetdade - Lei de UcOçOcs »

Consutar Umparf*ro

Quantidade de registros encontrados: O D»ta: 13/05/2015 Mora: 15:52:08

Não foram encontrados registros qim •tendam ao seguinte critério de busco:

CNPJ/CPF: 03.077.802/0001-98
Tipo d« sanção: inidoneidade - Lei de Licitações

Cbque aqui para baixar dados do portal

ATENÇÃO
Este cadastro visa dar publicidade is sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira
responsabilidade das entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem petos
eventuais danos diretos ou indiretos que delas resultem causados a terceiros.

* Designação do apenado, conforme informado peto órgSo sancioiwdor (publicação no DOU, dados constantes de Oficio, etc.)

http://prxlaltransparendagov.bryc» s/C ore ufta.seari?numTipoSan^̂ i, l
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13/05/2015

Acesso rápido .

Acesso à informação

Portal da Transparência - Cadastro de Empresas budòneas e Suspensas

Participe Serviços Legislação --*«»•«
l

,

CADASTRO
NACIONAL DE EMPRESAS INIDONEAS E SUSPENSAS (CEIS)

O Cadastro Nacional de Empresas Irudôneas e Suspensas (CEIS) é um banco de informações mantido
pela Controla do ria-Ge rã l da União que tem corno objetivo consolidar a relação das empresas e

pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração
Pública. Saiba mais

Consulta

CNPJ/CPF:

Nome, rã x ao
social ou nome
fantasia:
Tipo d* sanção:

03.077.802/0001-98

Suspensão - Lei de Licitações

Consultar umpar filtro

Quantidade de registros encontrados: O Data: 13/05/2015 Hora: 15:52:56

Não foram encontrados registros que atendam ao segui n t* critério d» busca:

CNPJ/CPF: 03.077.802/0001-98
Tipo de sanção: Suspensão - Lei de Licitações

dique aqui para baixar dados do portal

--ííílíia S3 V'-' : • 'JJ2HTLf£i$
ATENÇÃO
Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira
responsabilidade das entklades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/nu autenticidade de tais informações nem pelos
eventuais danos díretos ou i nd ire tos que delas resultem causados a terceiros.

" Designação do apenado, conforme informado peto órgão sancionador (publicação no DOU, dados constantes de Oficio, etc.)

http://portaltransparencia.gov.br/ra5/̂  1/1
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13/OS2015

Acesso ã informação

Portal da Transparência - Cadastro de Empresas Inídõneas e Suspensas

Participe Serviços

Acesso rápido jS«*«*in«...

•- .- •

CADASTRO
NACIONAL DE EMPRESAS INXDONEAS E SUSPENSAS (CEIS)

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) é um banco de Informações mantido
pela Controlador ia-G e rã l da uni3o que tem corno objetlvo consolidar a relação das empresas e

pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração
Pública. Saiba mais

Consulta

CNPJ/CPF: 03.077.802/0001-98

Nome, razão
social ou nome
fantasia:
Tipo de sanção: (Todas)

tÇonsuftar, Umparílftro

Quantidade de registros encontrado»: O Data: 13/05/2015 Hora: 15:53:23

Não foram encontrados registros qiM atandam aã seguinte critério d* busca:

CNPJ/CPF: 03.077.802/0001-98

CKque aqui para baixar dados do portal

ReiT.cnnencia-se vi*,-.;, • '.íQ-lxJÇ?,
ATENÇÃO
Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra liciianres e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira
responsabilidade das entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelo*
eventuais danos diretos ou indiretos que delas resultem causados a terceiros.

' Designação do apenado, «informe informado pelo órgão sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Ofício, etc.)

http://portaltrans pai encia.gov.br/ceis/Cons Jta.seam?so^ 1/1





PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA - AL
PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2016-SRP
PROCESSO N° 104-017/2016
Tipo: MENOR PREÇO TOTAL POR LOTE
DATA-01/02/2016 ÀS 11:OOHS
Situada à Rua Ladislau Coimbra, n° 102, Centro - Boca da Mata - AL.

PADOS DA EMPRESA PARA VISITA IN-LQCO OU QUAISQUER OUTRA SOLICITAÇÃO.
A Empresa TALUAN PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI ME, inscrita com o CNPJ:
03.077.802/0001-98 estabelecida à: RUA ANTÓNIO LUIZ DOS SANTOS, 94 - Centro - Coruripe -
Alagoas - CEP: 57.230-000 declara através de seu procurador com poderes especificados através de
instrumento apresentado, que todas as DECORAÇÕES abaixo listadas são verídicas, em conformidade
com o código penal brasileiro, estando ciente de suas sanções em caso de não veracidade das
informações aqui listadas.

1 - DECLARAÇÃO QUE CUMPRE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
O proponente acima guaflícado DECLARA, para efeito do cumprimento ao estabelecido no inciso VI do artigo 4° da
Lei Federal n°. 10.520 de 17.07.2002, sob as penalidades cabíveis, que possui todo o aparato técnico e profissional
e que cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação exigidos nesfe Edital e que nossa proposta está em
conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

2 - DECLARAÇÃO ART. T INCISO XXXII! (QUE NÃO EMPREGA MENQRI
O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no M. 7° inciso XXXUI da
Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de pessoal,
funcionários menores de dezoito anos em trabalho notumo, insalubre ou perigoso e nem menores de dezesseis
anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de quatorze anos na condição de aprendiz na forma da
legislação vigente, o que não é o caso de nossa empresa

3 - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SERVIDORES
O proponente acima qualificado DECLARA, sob as penas da Lê/, a inexistência em nosso quadro funcional, de
servidores ou dirigentes da contratante como também qualquer grau de parentesco com a mesma.

4 - DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES EINIDOHEIDADE,
O proponente acima qualificado, conforme exigência contida na Lei 8.666/93, M. 32, §2", declara não haver, até a
presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, não se
encontrando em concordata ou estado faiimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências
posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo penaSdade de declaração de inidoneidade no âmbito da
administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminaimente pela presente
afirmação.

5- DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA FÍSICA E ATIVIDADE DE NOSSA EMPRESA
O proponente acima qualificado DECLARA sob as penafdades da Lei, que o estabelecimento existe fisicamente e
que se encontra em pleno funcionamento.

6 - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS
O proponente acima qualificado DECLARA ter ciência dos termos deste Edital, COMPRÓMETENDO-SE a cumpri-
los em sua integraSdade. Declaramos também que dispomos de toda infraestrutura, equipamentos e maquinas
necessária e adequada à execução integral dos fornecimentos e entregas diretas do objeto desta Sdtação e, que a
nossa empresa está em pleno funcionamento com instalações apropriadas, no endereço correspondente aos
documentos apresentados. Declaramos a disponibilidade do pessoal necessário à execução do objefo licitado.
Declaramos a disponibilidade de todo equipamento necessário à execução do contrato.

" 7' DECLARAÇÃO QUE A EQUIPE TÉCNICA TEM CONHECIMENTO DA INCLUSÃO.
O proponente acima qualificado, Declara formalmente que nossa equipe técnica tomou conhecimento de iodas as
informações e das circunstâncias locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que aceita,
integralmente, todos os termos e condições estabelecidas neste edital, Declaramos ter conhecimento, da execução
do serviço licitado, e que possui pleno conhecimento de todas as características, pecuSaridades e dificuldades
encontradas para a execução dos serviços propostos e que nada tem a reclamar ou questionar em relação ao
perfeito cumprimento do contrato.estado assim disponível para o bom andamento do projeto, seja na montagem
como também na manutenção, caso seja necessário, tendo como responsável direto tanto peia execução, e
profissionais e do trabalho de montagem e desmontagem), os quais autorizam a inclusão de seus nomes come
responsáveis técnicos para o Objeto ora Licitado.

TALUAN PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME - CNPJ N° 03.077.802/0001-98
Rua ANTÓNIO LUIZ DOS SANTOS, 94 - Centro - Coruripe -Alagoas. CEP: 57.230-000 -

Emaíl: EPiFANÍOPRODUCOES@HOTMAIL.COM - FONE: (82) 99968-1598
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8 - DECLARAÇÃO DE SUBMISSÃO AO ATO CONVOCATÓRIO
O proponente acima qualificado decfanr ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo instrumento
convocatório e submeterão as condições nele estipuladas. Inclusive, quanto a nossa PROPOSTA DE PREÇOS

9-DECLARACÃQ DE RESPONSABILIDADE E GUARDA DOS EQUIPAMENTOS.
Declaramos ser de nossa responsabilidade: pela guarda, vigilância, segurança e manutenção dos equipamentos,
materiais e ferramentas utilizadas para a prestação de serviços, não cabendo ao órgão Kdtante, arcar com qualquer
despesa relativa a danos, desaparecimento, roubo ou furto dos equipamentos, materiais e ferramentas.

10 - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
A Empresa: TALUAN PRODUÇÕES E EVENTOS E/RELI ME, inscrita com o CNPJ:
03.077.802/0001-98 estabelecida à: RUA AM'()M() LUIZ DOS &INTOS, 94 Centro - Coruripe -
Alagoas • CEP: 57.230-000, declara, sob as penas da lei, que está enquadrada como MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos dos incisos l e II do art. 3° da Lei Complementar n° 123 de 14 de
dezembro de 2006, e não tem nenhum dos impedimentos do $4° do mesmo artigo, dente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores.

11 - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO IDEPErtDENTE DE PROPOSTA.
Declaramos que a nossa elaboração de proposta, foi realizado de forma independente e única, estando assim na
forma da lei, sendo de nossa total responsabilidade as informações nela contida, bem como todos os valores
unitário e exfenso em conformidade com anexo do edital para o processo licitatório aqui em epígrafe, estando assim
ciente das penaSdades por quaisquer informações em desacordo com o solicitado conforme citado e expresso.

12-DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE IMEDIATA DOS EQUIPAMENTOS.

Declaramos Formalmente sob as penas da lei, que disponibilizamos os equipamentos em perfeito estado de
conservação, nos quantitativos previstos no objeto deste Termo de Referenda, e que correrão por conta da nossa
empresa no caso de contratada todas as despesas decorrentes da contratação, tais como: serviços de montagem,
desmontagem, operadonalização e manutenção; inclusive o torneamento de materiais de limpeza para o caso dos
banheiros químicos, salários de fundonários, encargos sodas, bem como que se responsabilizará por danos e/ou
acidentes de qualquer natureza gerados pelos equipamentos e assessórios, além de todos os seus acessórios, aos
operadonaiizadores dos equipamentos e/ou a terceiros ou a administração púbica, durante o período de realização
do serviço.

13- DECLARAÇÃO DE DISPONIBILADADE DOS EQUIPAMENTOS ORA LICITADOS.

Declaramos Formalmente, sob as penas da lei, disponibiUzando equipamentos em perfeito estado de conservação,
nos quantitativos previstos no objeto deste Termo de Referenda, e que correrão por conta da Sdtante contratada
todas as despesas decorrentes da contratação, tais como: serviços de montagem, desmontagem,
operadonalização, e manutenção, o registro da atividade técnica (ART) dos serviços contratados junto ao órgão
regularizador e fiscalizador CREA, o fornecimento de materiais de limpeza, salários de fundonários, encargos
sociais, bem como que se responsabilizará por danos e/ou addentes de qualquer natureza gerados peias estruturas
locadas e equipamentos sonoros e Iluminação, afém de todos os seus acessórios, aos operadonaiizadores da
montagem e desmontagem da estrutura e dos equipamentos sonoros e/ou a terceiros, Carros e Caminhões; durante
o período de realização do serviço, isentando desta fornia, a Prefeitura da Cidade LJdtante de qualquer
responsabilidade.

Coruripe, 29 de Janeiro de 2016.

,-» r-B

TALUAN PRODUÇÕES E EVENTOS EIREU - ME - CNPJ N° 03.077.802/0001-98.
Rua ANTÓNIO LUIZ DOS SANTOS, 94 - Centro - Coruripe - Alagoas. CEP: 57.230-000 -

Email: EPIFANIOPRODUCOES@HOTMAIL.COM - FONE: (82) 99968-1598





PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA - AL
PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2016-SRP
PROCESSO N° 104-017/2016
Tipo: MENOR PREÇO TOTAL POR LOTE
DATA-01/02/2016 ÀS I1:OOHS
Situada à Rua Ladislau Coimbra, n° 102, Centro - Boca da Mata - AL

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
A Empresa TALUAN PRODUÇÕES E EVENTOS ElREU ME, inscrita com o CNP J: 03.077.802/0001-
98 estabelecida à: RUA ANTÓNIO LUIZ DOS SANTOS. 94 - Centro ~ Coruripe - Alagoas - CEP:
57.230-000, declara através de seu procurador com poderes especificados através de instrumento apresentado,
para fins do disposto no edital, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o artigo n° 299 do Código Penal
Brasileiro, especificamente para participação na licitação, que:

a) A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira
independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da
licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por quaJquer pessoa;

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

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida
licitação.

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participai da licitação acima mencionada não será, no todo
ou em parte, direta ou indirelamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial
ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Município
de Porto Calvo, antes da abertura oficial das propostas, e, Que está plenamente ciente do teor e da
extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firma-la

Que está plenamente, ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-las. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima
mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer integrante do Município de Licitante, antes da abertura oficial das propostas; e, Que está
plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para
firmá-la.

DECLARAÇÃO DE DiSPONlIílLIDADE IMEDIATA DOS EQUIPAMENTOS.

Declaramos Formalmente, sob as penas da tet, que disponibilizamos os equipamentos em perfeito estado de
conservação, nos quantitativos previstos no objeto deste Termo de Referência, e que correrão por conta da nossa
empresa no caso de contratada todas as despesas decorrentes da contratação, tais como: serviços de montagem,
desmontagem, operacionalização e manutenção; inclusive o fornecimento de materiais de limpeza para o caso dos
banheiros químicos, salários de funcionários, encargos sociais, bem como que se responsabilizará por danos e/ou
acidentes de qualquer natureza gerados pelos equipamentos e assessonos, além de todos os seus acessórios, aos
operacionalizadores dos equipamentos e/ou a terceiros ou a administração pública, durante o período de realização
do serviço.

Coruripe, 29 de Janeiro de 2016.

TALUAN PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME - CNPJ N° 03.077.802/0001-98
Rua ANTÓNIO LUIZ DOS SANTOS, 94 - Centro - Coruripe - Alagoas. CEP: 57.230-OOCU»cas San

Email: EPIFANIOPRODUCOES@HQTMAIL.COM - FONE: (82) 99968-1598
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA - AL
PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2016-SRP
PROCESSO N° 104-017/2016
Tipo: MENOR PREÇO TOTAL POR LOTE
DATA-01/02/2016 ÀS 11:OOHS
Situada à Rua Ladislau Coimbra, n° 102, Centro - Boca da Mata - AL.

D K C L A R A Ç Â O O E Vi S f T A

A Empresa TALUAN PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELÍ ME, inscrita com o
CNPJ: 03.077.802/0001-98 estabelecida à: RUA ANTÓNIO LUIZ DOS SANTOS, 94
Centro Coruhpe Alagoas - CEP: 57.230-000, declara através de seu procurador
com poderes especificados através de instrumento apresentado, para fins do disposto no
edital, declara que assumo todas as responsabtlidades decorrentes de todas as
informações necessárias para a elaboração de proposta de preços e pela execução do
objeto licitado.

Coruripe, 29 de Janeiro de 2016.

/Lucas Santana Dos Santos
L.cttemte

CPF- tM2.no7.20t --lê
ID: 6.002.3^4 33/PE

TALUAN PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELÍ - ME - CNPJ N" 03 077.802/0001-98
Rua ANTÓNIO LUIZ DOS SANTOS, 94 - Centro - Coruripe - Alagoas. CEP: 57.230-000 -

Emtil: EPIFANIOPRODUCOES@HOTMAIL.COM - FONE: (82) 99968-1598
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LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS EM GERAL
PALCOS, CAMAROTES, TENDAS, BANHEIROS QUÍMICO.

FICHA DE CREDENCIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2016
PROCESSO N* 104-017/2016

DADOS DO LIUTANTE
RAZÃO SOCIAL: A. DE VASCONCELOS SANTANA-ME CNPJ: 13.230.332/0001-04
ENDEREÇO COMPLETO: Conjunto Chico Mendes, Qd. C2, n°43, CEP: 57100-000, Pref.
António Lins de Sousa, Rio Largo/AL
FONE(S): (82) 99623-6094/98727-9060
FAX: EMAIL: estruturassantana@gmail.com
PESSOA P/ CONTATO: Alexsandro Santana
CARGO/FUNÇÃO: Administrador

DADOS DO REPRESENTANTE
NOME COMPLETO: Alexsandro de Vasconcelos Santana
CARGO/FUNÇÃO: Administrador RG: 2000001006856 SSP/AL CPF: 010.212.944-46
CELULARCES): (82) 99623-6094 / 98727-9060 EMAIL(S): alex_vsantana@gmail.com

Rio Largo/AL, 01 de fevereiro de 2016.

Í212.9ÍÍ-46
'Administrador

na

A. DE VASCONCELOS SANTANA - ME - CNP]: 13.230.332/0001-04 - CMC: 1001
Conj. Chico Mendes, Qd. C2. N* 43 - CEP: 57100-000 - Pret António Lins de Sousa - Rio Largo - Alagoas

TEL (82) 9107 9203 / 9623 6094 / 8727 9060 - E-mail: estruturassentana@gmail.com
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Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governo do Estado de Alagoas
Secretaria de Estado do Planejamento e do Desenvolvimento Económico - SEPI.ANDE

Junta Comercial do Estado de Alagoas

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Via Única

Documento Emitido pclaJunta Comercial do Estado de Alagoas

Dados da Empresa

Nume Hmpresarial

A. DE VASCONCELOS SANTANA ME

NlRIi

Último Arquivamento

Numero

20140073612

Data

04/04/2014

Numero Protocolo Local, Data

Maceió segunda-fé ira, 7 de abril de 2014

140073612

CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAÚJO

Secretário(a) Geral

Dados da Certidão

Data de Expedição
07/04/2014

Hora de Expedição

15:20:23

Erte documento foi assinado diftitahnente, em conformidade com a MP 2200-2^2001 , por meio do e-CNPJ n* 1 0.279.3 10/000 1-10- Fundo Estadual do Rcgi<mo c Comércio

SejBttresso, para conferência accssc o site: www.juceal.al4Ot.br - Opçio Acesso Rápido » Autenticidade d« Chancela, e Informe o número do protocolo.





Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de ReoJctr» Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado de Alagoas - JUCEAL

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

f

NUMERO Of IDEHnFCAÇÁO QO HEG5TMO OE EMWttSA - tf»C OA SEM

27101274109

N*t OA FUAL (f»**mt»r wmente M *W

XXX
NOME DO EMfRESAKO Icompwm. unt

ALEXSANDRO DE VASCONCELOS SANTANA
fUCCNUJDMC

BRASILEIRA
E5T*OO CMt

Casado

Masculino

•ECME DE KNSIw C*SMM)

Comunhão Parcial.

CÍCERO SEVEHINO SANTANA l HELISIANE DE VASCONCELOS SANTANA
NASCIDO EM (OMI de

16/01/1982
HtrnMM MMMÍ
2000001006856 SSP

u*
AL 010.212:944-45

EMANCIPADO PO* (forni* d* em»nC»* t*o • iont«fMr M CM» «• m«nor)

XXX
OOHCUAOO NA llOGftAOOURO - tM. «v. «U>

CONJUNTO SANTA ROSA
NUKIMO

06
CÕÕKK) DO HUNCPIO [UM (ta Jonu Ccm«rdatl

000158 -Rio Largo
OHPLEMEUTO

RUA B
•MKHQ/OISTMTQ
TAB. DO PINTO

CP
57100-000

Rio Largo

UF

Al.

declara, sob as penas da lei, não estar Impedido de exercer atlvldade empresária, que não possui outra registro de
empresário e requer a [UNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ft LAGO AS:
:OOCODO*TO

002 ALTERAÇÃO
COúiGO OO EVÍNTO
021

Miciuçto OQ tvimo
ALTERAÇÃO OE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

A. DE VASCONCELOS SANTANA ME
UXMDOURO (iva.cv. tul

CONJUNTO CHICO MENDES
WfHEKO

43
CÕCNGO DO MIWCWO (U« d. ijrta Cwnerd*!)

000158-Rio LargoQUADRA C 2 ; PflEF. ANTONK) UNS DE
SOUSA

57100-000

COMBÒ ElfTNÔMCO (E-tW»

alex_vsanta na@hotniail.comRio Largo

UF
l AL BRASIL

VAU» oo CAPTTM. •
150.000,00

VAU* DO CAPItK. • (por cden»)

cento e cinquenta mil reais
CÚÕCO OE ATMOADE ECONOMIA

(C«U£ Fkcin
AtíiiliMtfc Mndpof

7739003

4399102. 8230001. 9001999.
9001902, 3811100. 1822999

Oocrfçfco do «Hew

ALUGUEL D£ PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS OE USO TEMPORÁRIO, EXCETO
ANDAIMES.SERVIÇOS OE ACABAMENTO GRÁFICOS. EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇAO,
COLETA DE RESÍDUOS NAQ PERIGOSOS. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS
ESTRUTURAS TfcMPORÃRIAS.Sf RVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS. CONGRESSOS. EXPOSIÇÕES E
FESTAS. PRODUÇÃO MUStCAL. ARTES CÉNICAS, ESPETACULOS E ATIVOADES COMPLEMEHTARF.S.

NUMERO DE MSCIUÇAO NO CF1P)

13230332000104

PÃKA USO EXCLUSIVO DAIimtK COMlBÍlAt

PARA USO EXCLUSIVO DA fUWTA COMERCIAL .* ESM documento foi gerado no portal Fvtilit* Alagoas

Junta Com«rc*al do Estado de Alagoas
Certifico o Registro em 04/04/2014 Sob N* 20140073612
PfOlOCOto : 140073612 de 20*3/2014 NlRE: 271Q1274109
A. DE VASCONCELOS SANTANA ME
Chancela : tFAA3243B6737OFB9OC«AaE46A28aC2D2M70220

Macetó. Q7r04r20U Carito Ricardo K-
e S T* O l Á RIO
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Leónia Marquôs Pereira —, .
Eduardo Marques dos Sahttfs - UUM» JU«—.-
Juliana Camila M. dos Santoo - QH«i«i* Subitiuiia
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LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS EM GE
PALCOS, CAMAROTES. TENDAS, BANHEIROS QVÍMI&

DECLARAÇÃO - ART. 4 ,̂ INC. VII, DA LEI N« 10.520/2002

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N« 02/2016
PROCESSO N* 104-017/2016

A empresa A. DE VASCONCELOS SANTANA - ME, com sede no Conj. Chico Mendes, Qd. C2,
n°43, Pref. António Lins de Sousa, Rio Largo/AL, inscrita no CNPJ/MF sob o nc

13.230332/0001-04, 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. 4B da Lei nfl 10.520, de 17 de julho de 2002, para participação no Pregão Presencial
para Registro de Preços nc 02/2016 da Prefeitura Municipal de Boca da Mata.

Rio Largo/AL, 01 de fevereiro de 2016.

CNPJ 13.230-332/OO01-04
DE,VASCONCELOS SANTANA - ME
yVE&Uuturas Sá n t ar t a

td/o de Vasconcelos Santarta

i Vasconcelos
^01(̂ 212.944/46 //

'Administrador

A. DE VASCONCELOS SANTANA - ME - CNPJ: 13.230.332 ,'0001 04 - CMC: 1001
Omj. Chiro Mendes, Qd. C2, N» 43 - CEP: 57100-000 - Pret António Lins de Sousa - Rio Largo - Alagoas

TEU (82) 9107 9203 / 9*23 «094 / 8727 9060 - E-mail: estniturossantana@gmail.com
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LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS EM GERAL
PALCOS, CAMAROTES, TENDAS, BANHEIROS QVÍMl™**

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE OU COOPERATIVA ENQUADRADA NO ART. 34 DA LEI N°

11.488, DE 2007

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2016
PROCESSO N« 104-017/2016

A empresa A. DE VASCONCELOS SANTANA - ME, com sede no Conj. Chico Mendes, Qd. C2,
n°43, Pref. António Lins de Sousa, Rio Largo/AL, inscrita no CNPJ/MF sob o nfl

13.230.332/0001-04, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, DECLARA,
expressamente, sob as penas da lei, que é considerada:

(x) microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nQ 123, de
14 de dezembro de 2006, não se incluindo nas hipóteses de exclusão previstas no §4° do
artigo 3B do mesmo diploma;
OU
( } cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n911.488. 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 n9 02/2016 da Prefeitura
Municipal de Boca da Mata.

Rio Largo/AL, 01 de fevereiro de 2016.

A. DE VASCONCELOS SANTANA - ME - CNP): 13.230.332/0001-04 - CM.C: 1001
Conj. Chico Mendes. Qd. C2, N* 43 - CEP: 57100-000 - Pref. António Lins de Sousa - Rio Largo - Alagoas

TEL: (82) 9107 9203 / 9623 6094 / 8727 9060 - E-mail: estruturassantana9gmail.com
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Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

JUNTA COMERCIAI. DO ESTADO DE ALAGOAS

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

llm° Sr. Presidente da JUNTA COMERCIAL DO CSTADO DE ALAGOAS

O Empresário, A DE VASCONCELOS SANTANA estabelecido na CONJUNTO GURIATÃ n° 6 QD
85, TABULEIRO DO PINTO, CEP: 57 100-000, RIO LARGO, AL, requer a Vossa Senhoria o
arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de
MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006

Código do Ato . 315

Deserção do Ato : MICROEMPRESA

•

RIO LARGO, 28 de Janeiro de 2011

Assinatura
l
Nome do E pfesárío : AL

* *r
LEXSANDRO DE VASCONCELOS SANTANA

O

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO

P/Pr.
Ponaria PS

w*** '
->*

Etiaueta HR P

, ŝ -ŝ SF"76001610̂í$ Protocolo: 11/005265-0. DE 02/02/201

MÍRIAM FERREIRA TABOZA

SECRETARiaGERAL __

-., ...PI »•" II I l

AL1201102276440
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Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

JUCEAL

Governo (Io Estado de Alagoas

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Económico e Turismo - SF.DF/ITIR

Junta Com c r c i 111 do Estado de Alagoas

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Certidão Simplificada para Empresárias ME ou EPP e suas Filiais

Certificamos que n s informações abaixo constam dos doai mentos jm|iiivados nesta Junta ( 'omerciiil e silo vigentes na (hila de sim expedição.

Nome Empresarial

A. DE VASCONCELOS SANTANA ME

Natureza Jurídica . 213-5 - EMPRESÁRIO

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

27I01274109 13230332000104 Constitutivo

04/02/20! l

Ato Data de Inicio de Alividades

28/01/2011

Endereço Completo (Logradouro, N" e Com j > tf meu Io, Bairro, Cidade, CEP, U F)

Conjunto CHICO MENDES. 43, QUADRA C 2 „ PREF ANTÓNIO LINS DE SOUSA, RIO LARGO - 57IUUOOO - Alagoas

Atividadcs Económicas

7739003 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES

4399102 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS

8230001 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS. CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS

9001999 - ARTES CÉNICAS, ESPETÁCULOS E ATI VIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

900 1 902 - PRODUÇÃO MUSICAL

381 1400 - COLETA DE RESÍDUOS NAO-PERIGOSOS

1822999 - Servi cus de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificarão

Objelo Social

ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES.SER VIÇOS DE ACABAMENTO GRÁFICOS,

EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇAO. COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS

ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS.SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS, PRODUÇÃO MUSICAL, ARTES

CÉNICAS, BSPETÁCULOS E ATIV1DADES COMPLEMENTARES.

(apitai Social

R$ 1 50.000,00 ( Cento e Cinquenta Mil Reais )

Último Arquivamento

Data: 04/04/201400:00:00 Número: 2014007 361 2

Alo: ALTERAÇÃO

Evento: ALTERAÇÃO DE DA DOS {EXCETO NOME EMPKESAttlAl,)

Nome do Eímpresáriojs)

ALEXSANDRO DE VASCONCELOS SANTANA

Identidade 2000001006856- SSP C.P.F : 01021294446

^siado Civil : CASAUO(A) Regime de Bens COMUNHÃO PARCIAL DE BENS

Mie roem presa ou Empresa de

Pequeno Porte (Lei n"

123/2006)

M i c roem presa

Sifuiieilo

REGISTROATIVO

S tatus

xxxxxxxxxxxxx

Filiais

Empresa nik> Possui Filiais registrada nesta Junia

Local, Pata

Maceió, sexla-leira, 13 de novembro de 2015

150270119

. , . Ã: -' ,

EDVALDO MA1ORANO DE LIMA

Secretáno(a) Geral

liste documento foi assinado digilalmente, em conformidade com a MP 2200-2/2001, por meio do e-CNPJ n° 10.279 310/0001-10-Fundo Estadual do Registro e Comércio.

em sexta-leira, 13 de novembro de 2015 as 1 1 : 1 0 4 1

Se impresso, para eonfi-rênciajiccsse;0 sitc: www.jnccal.al.BQv.hr - Opção Acesspjíjipiilo » Autenticidade de Certidão, e informe o númerojjo protocolo.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA - AL
PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2016-SRP

PROCESSO N° 104-017/2016
Tipo: MENOR PREÇO TOTAL POR LOTE

DATA-01/02/2016 ÀS 11:OOHS
Situada à Rua Ladislau Coimbra, n° 102, Centro - Boca da Mata - AL.

1.0. -DOOBJETO

1.1. O objeto desta licitação é o registro de preços para
contratação dos serviços de locação de equipamentos,
materiais e pessoal para realização de eventos, com
exclusividade de lotes (03, 04, 07, 08 e 09) para
ME/EPP, com execução mediante o regime de empreitada
por preço unitário, para atender às necessidades do
Município de Boca da Mata, conforme especificações e
quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e
neste Edital e seus Anexos.

ENVELOPE "A" - PROPOSTA DE PREÇO

TALUAN PRODUÇÕES E EVENTOS EIREU - ME - CNPJ N° 03.077.802/0001-98.
Rua ANTÓNIO LUIZ DOS SANTOS, 94 - Centro - Coruripe - Alagoas. CEP: 57.230-000 - Email:

EPIFANIOPRODUCOES@HOTMAIL.COM - FONE: f82> 9968-1598



Lucas Santan Santos



EPFAN» PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME

CNP): 03.077.802/0001-98

IAI . I \S 1'RODUrOESF f \ H M O S H K K M \» < M'.l f (U O". 802 jpffî j$,V Í̂ i •
Ria ANTÓNIO LU l Z [XIS SANTOS. 94 <'ntxo rorurtp* - Ala[o»i. CEP: S7.2JO-OOO Kmall: E PirAMOPRODUrOKS^ HOTMAIL. COM KO.NE: (82)J

PREFEITURA Ml 'NU' l P A L DE BOCA In Mil l AL

PREGÃO PRESENCIAL N° 02nOI6-SltP

PROCESSO N~ 10401 7-3M*
l f* MENOR PREÇO TOTAL POR LOTE

nirt oio::oit tsirooii.-i
è Xmm Lamilmi CftH**. m' lêl, Cemrf Brc***\t*t41.

1.0- DOOBJETO

1.!. Oob|r«Ml«tBlldta(*oío r(el*l">dr prrç«ip«r»(oalr»tiK»« dm imlo» dr h»t»v rtr <q* pwmtmlat, m»tttl*i% e pttvai par* rollivç *v de rtruloi, com
«dMlivIdxltdrloln <03, O4, (F, 08» 09) pari MK KPP, r™ o« «*o «edlaste o rettae dmprdlada por peno uni Ur j n, pan alndcr u arcnddadesds Mualrlplo dt
Boca da Mala. conforme «pcdflciçOri c qo.níllaUvai titabdcddos no rama Js KcfcrtadBC iate Edital e «u A BUO*.

ntQKWXAOBHOÇai

IISM

M—

QUANT-
VALOB

om
FO»

CXTaTOO
VALOM I01AL0U)

Wl»
KXTKNBO

Liim I>.VLCG

1.1

12

1 3

LOOHIO DIÁRIA, com montagem e deimonUgem, de PALCO MODULAR para eventos
. - - L P I l i r L i u L "fiiBj f tM FtiHU mini 1 ~ nidi li' Tu isi

X 12 metro* de profundidade: - Atando pião mmima 1.50 mil. do lote: (."obenuni de
akunlfao em formão de 02 (doai) agnas ca lona FechaneHca Iflerai e fundo»

Locaçlo DIÁRIA, com monJaecm e dcnnuntaftcm. do PALCO MODULAR para «vante*
de Grande Pont. obedecendo as «gunlct empeci fk «voei; Dimensões. 1 2 melros de freme
X 07 Bttm d* pFoAinkdidc - Afeando poio. minuna 1 . SÓ mia, do goto. Cobertnrad/
jJumtmo em fcrmMo de 02 (duB) agoaa en km* Fechamentos lacra» i nmdoa /

Locação DIÁRIA, com montagem e desmontagem, de PALCO MODULAR pan evento*
de Grande Poite. obedecendo i* aegnmtes especifko>;óes: Dunenioa i". metr>>s de trerle
X 06 melro* de pwraadidade - Ahiim AI |«< m ira mu 1 íf tmt» d»»(iin Cnfu^nm. rf» /

aauHIOH) cm fMMalo d* 02 (doai) a«iuu em hw*. KKhamentoa lAerau a lundun. f

.

'<

,/

RS 1 1 MO.OO

RS 8910.00

RS S. 940.00

,"iRT£ mil.
oMocentoie

oComJL
mnvtenloie

dez KBH

ui Dt. «i mil.
nmvcenoec

VAU» TOTAL DO LOTI (RI)

Ri 83.160.00

RS 62.370.00

RS 4 1 SSO.OO

BS ir-.llu.Wl

mil, cento c

«casrnta e doía
mi. t IC/CK i .1 e

aeiinta reaci

quarenta e um
mil, qntnhcntis
e oitenta leais

cento • oitenta
e «Mu mil.

nau
LOTf 1 ESTRUTURA M CT AUCA

2.1

2.2

2.3

14

bontpnmento de 200 nutre* botarei, podendo ao ae^meRada en VÊM de pdo Dieno*
50.00 metros bnevn, com pelo menu* M <uis|degi». guarda-i.oporefbicadonM
lacrai» e nas purtei frontal e Bateira, cacada paa ac«H> na* laicrav do prum-irc degrau
,lv La.lu liu^A, <IL aiquiboncada. piv cubirto com madúilc ujm catica«ua miniiui de 20,
mm e pintado na cor preta, com capntiiUde mimma paa 1 000 (lies mil) lugares. Vaio/

conforme nonndizaçao da ABNT. mi (unido Iranspoile, montaaem, irutalacõcs /
necevanai, operadores tecian* nccmanu e desmiintagtni

l-oca^io DIÁRIA de camvnn mcdndo 25 m", cobeitoa por lenda tom cobertos tipo

piramidal JB 5m i íiiu couunido em cada uma 01 banheao qulmco, O t bancada paia
produção com eípclhu de 2m x l m e ilumina^*'. 01 arara para figurino. 02potronu
dctiiiíivas. 01 metade centro. ci>nniaii em fendo branco. 01 Bigobn, ar coadkunadi>
spiinlei de 18 000 litus. teto em VI' com modolacio de Im n Im. PIH> elevado na altura
de 10 cm cm l^fru-ludo up>> decolfcx, paredes com estiuíuia em perfis de alumínio /
paddo octanonn. fechamento em tana cor branca. Uiumruic>> c»m caHiax. tãmpadaa/
fkimcenlei e 04 tomada» tnpctirat, s*ubiB(Ío delealema medindo I m s O.MIm, pvo
e.tmni ao cmanm dawk> aceaa» ao pako, com apronmadamenLe "um de c-mpnmento
e 2m de largura.

Locarão L>IÁKLA de (.'amarou com cotieituru em leno* ptraroidns. medmk> lln i
tftni. l. HM gUmàJt C4V[h\i de tK-CFKO |HBU CHÒDUlHac. ÍCITW COnl CBlEUfUJ* ItKttÍKM

ubulm f pião reforçado da compelindo naval ou madeime com espessura mínima da
25.OO mm e acabameno em carpete, incluindo liancpone. montagem, mxla(a{oe<i
neaaaanaa, opciadoret Uciaco* (Kcvcario* e dnmunlagem /

Locarão DIÁRIA (com mosa^em B daonome^m ) de 14. AÇAS CEGAS MtTAI.lCflLs
para fecmanenlo. travei» e importe unção e «m ponta* de lanei Porto» pm yUm ác
cinergílicius, com tomprimeno de 200 menos hneaiei '

* /

'/

y
.« //

,-

RS 11 SSO.OO

S

RS 1, 9M.OO

RI 4 455,00

RS i K. s f n .

o«»cenoii r

'"""

..

Dísmfl,
quatrocento* e

RS 71.280,00

RS 4B510.00

RS 31.185.00

RS M. 650.00

VA1.0U tOTAl.noi-ílTr.(«l BI l«Ld5.M

mil. i!u .• L iii , . . e

n. li [(iuiiherEi.ii

nui. cento e
oaeaa e auto

trinta e quatro
mH. aenceil.»

e noquema

coXoeoilenU

atiactetoe*
vime* txKtt

raav

Lucas Santana Dos^òntos
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Um 3 -TENDA*

l 1

32

I.Ktiiv'*' | ) | . \ K I \I m>>mjgem e desmoilagem. TENDA PIRAMIDAL, tamanho II i
I2m tom cobertura em lona branca tack-om ciOlo [uramidal, com bi« em earuina
Dietthta conaumiai t composta dt talhas ulcncas louras pamcapta^a.ie escoam eilo /
de apua e alwtuia tapuia coo pratMarinanBuaunpuiJuipéupara muM" de ai queirfé
Ali ura de 3.50 maroccm «em peide niacií*,»' b*tr«l

Locação DIÁRIA coro montagem e deamoMa&m. TKNDA PIRAMIDAL, lanmho 6 i
fim com coberturas em tona branca Juck-out eiOlo pgamidat. tom bue em «tratara
maalica<.oi»a»imbi t composta decalhu inteiriças lalenH paracaplacao e «coameito''
de agua e abertura tuptnorcom proier.iiinangulttrtip.' chape» para evaifto de ar q UM c
Aluía de 3.SO meic.i em «eu» p« de «utentavao lacrai f

Y

•/

RS 791,00

RI 297.00

•Kteitri.04 e
luveata tárm

anu

duzenuR e
i

nau

VALOR TOTAL DO LOTE (Kl)

KS 433C.OO

RI 2970.00

M 9JM.M

,
seismil^ ;

tm7etti*tei
trinta* ««t

-*£!•

i i . - i . u n i
niAei*iiii« c
serena reaiu

nuvu nol,
Meentoaa nix

UlTt 4- lANHUHO Ql 1HI1 0

4.1

1 .iji,i.> DIÁRIA de tunhen» qmmn.> milivulual. portátil, mm montagem, manulem,*'
dum * desmoBagem, em pokeuler» m malenal smíar. com leto translúcido. dnn«i«*es
minimj' rtc 1 , 1 fim de ficiic x 1 -2m de Ibndo i 2.10 d* altura, composto de caixa de /
dejeto. imita papel lupènno. fcctamenÊO com HleiniK..**> de ocupado /

IGY Kl I 1 S . ' »
qiureifla e
oito ícone
cvtquenta
cenuvo*

VALO* TOTAL DO LOTE (W)

RI 14. S 50.00

•5 14J9MB

qualorze auL
ditocentoE c

cinquena reais

qiulorze mil.

LOTf S 8ONOMZACAO

S 1

U

Locaç Oa DIÁRIA de Mima de loaonzaca» pan Kcndei evn«Kde ORANRK "ÍXilT
tom ** KgumUi can^teniticai nUnunas. Men PA. 02 me«B digiUit tom M >ana> de
ertiadn Sistema d» P A IS canas line array 24 L-HÍIWI nibgtave com 2 dlo fàhiíende IS
p,.le«adas cada. amplificarão toinpMivtl com o oBema de P A; Orive Ract 02
pTOUiirtore* digi»» com OS cmadas e 18 taidat. 01 s.ilwnnie de ffteatutacao do*
niaema. 02 eqaahz«dom gráfico* eaáeo llbandai poianal , 02 analnidiiRC. (M
niRc.'h>nes talAradm. 01 i.d plcjer . 01 md. Imen Rack PA 16 canu de tonun«»iH
limiares, 16 canue de nouc fjlt. 03 proceBadom de efelox dtgfmm. limett Rack
Monãor. 08 tanãi de t ompnmma limiarea OS cana de none gate. 02 procca*nk>m
de»6itc>*dig|ií«*. moiu<>f 12 momom Iqw ipiX t«n slo SlaMeidc 12 pr-lrjatte «i
líprfefiusednve, amphficaçautompativeltom o «M*ma de moníor Sul Mil. Side Fil
«mo. com 02 tuna» arinye 02p« lado. *ii]>li6i.avai>ci'mpsiliveUiim >i mieiiia de S»de
! iIL MktofoneE 24 mioofpnej Diretl Bo« OK direcl m. KquipameMi* ci|iupanien>w
wõeles , 02 mianGH» aem IkillIF. PednlaKJaanaK. 36 pcátttMU . ICRanuE
malucai» 02 nulncabaanal^icodc 64 canatt com 120 medo* de conuaimcnlo 02 ™B
anaken de 12 canaii caiai com mujBpun» Back Lme 0 1 baldia completa. 0 1 '
amplificador GK SOO KG com caiu c cm 01 EiLaUe de 15: S! vaixa mm 04 EiLaie: ds
10. 01 jniplilii.iil.T Fendei Twmrrveita on Jazi <Tiora3l20smiLtr Síema iMcma de
At KW ma 01 nuun Po»a UiGitko de 100 ampere* ttKn tbawt aektora de wkasem. 02
di«iit>uidorai de energa tnítoàcar \'\ moralcr. cabeameno dunennonado para atender
ameteaqd^eideeneiRuidtwiBliirmide PA minHi». eleitiDnenlORenldutútemw
Com 02(díin>ietracoihabihuidpi!c.im n KegiMro Piofimonal tom iftm(Bo"Técnicude
*.>m" ou"C(pn»*Kdc A»d«o~)uiio »> Smiicalo do* Aftot«e TétimcM em EípcMcului
da DnwOw S,\TLD

Lootfla DIÁRIA de uMema de lonmzaf »o para atender evnoi de U ÈD1O PORTE
com ai K^unleif c ía~ac(e licitas niUamiH Mesa PA. 0 1 mexa digilal com 43 cornai de
entrada. Sulema de PA_ IScmxm uneairay 1 6 cmo» jnbgrave com 2 atto Rdoneide 18
lolcgadw cada, ampliticacan compadwj tom o sMema de P A. Dnvc Rack: 02
•ocoavlorei cbftam com 08 eMradue 18 Hidac. Cl fotwmt de eeroiciameiio doe

Bftcau, 0 2 eqMhzadore* gráfico* rattreo J 1 banda* por canal . 02 amávadorei. (M
microfcn*» c«Ubrado*,01 cdpla)»r . 01 md, Jneenpjct fA 1* tanui de íomprettorer/
unlaiai. 16 cana» de Boné fite, 03 proceaudom de efnot átftmc. laaen Rack /

MonMur. OK cana» de comprtnuni hmtnts, OK tanan de nince gatc 02 prote«ad«c*
de elettoi digitú: monivi 1 2 raonOor«« tipo «pot tom ato WaMex de 1 2 polegada» on
1 í potoga» D dnve. ampbfitava» tompatrvel com o aMcma de monitor Sid Kiil, Side Fil
«éreo. com 02 cauaiamye 02 parlado, amplificaç*» compallvel ema •taaemn de Slde
KilL M IL loJònes 2* nucrofone* Direcl Boi OK dirctl Ia KquiparaeMoi equiponenoi
wnckB . 02 nucrcGnKx san &> L'IIF. I^sdcaatiiana.-. 36 pcdcoais . 10 garíiu,
mukicabo 02 molticabo anakifiKode M canattcon) 120 mttnx de compnmemu 02 mb
inakende 1 2 cana» od* com mulbpno* Back line Ol baWrai coaopleta. 01
dmpurnadurGKSOORGcomcauacamOl UanedelSeOI oua com 04 ndantt* d*

O. 01 innphtktidtv Kendei Tmnnverti nu Já» CbonBl 2O «ndar Aderna. sMtm* de
Ac l-li-lni.it 01 mam fowei Inflaiico de 100 ampere* nmi chave «lelorjdc volagon. 02
dMnbuidoiei de eneiRtt tnfaaicoí PA e montoi. cabeamertu dunenaonado pan •ender
« nei.eriiiijadci (te CIKI^U útm u.t«ni^ de PA m,iui,.i ie,i jjuciii,. p,c[dl <kw aulemoi
C-om 02 (doa) téoncoí habUtadoí com o Regiflro Prolbatonal com a foncao "Técnico de
lom" on 'Operador (k Audio" jgato ao Smdn.no doe Anulai e Tetnkos em Eapetfculo»
im 1 1 ivenow - SATED

LocaflD DIÁRIA de ariema de lOdohzacJto pan «endet evenloc de PEQUENO PORTE,
om ac KgDtiUci caraclcrltf ícac mtaflmaG Mcea 0 L anoliigLCfl 1 2 canav de «Orada, 06
• i» de médio 01 cauu de suborne com 1 alio falanteg <k IS polegada» cada. /

unpuficaclo compaUvel cora onoema. 01 cd ukiyer, O2 microfone*. Com 0 1 (uni) '
eoncohabiaadDcomoRígBíroPTofiBnoiialcomaninçao^TÉcmcodísom"!*
Operador de Áodia~ >mto ao Smdk«io dot Anulai e TÉOULOI em Eipelaculoi de

[>wenõe! SATED

' (
/

,/

8 /

/

R! 7.920.00

/

RI - n - •

/

RI 1 485.00

wteimL
amcteaoce

virtcicac

tncoatil.
quatfocoiro' e

<f*areane
cinco maii

um mil,
quauccenlu* t
}Bciaa e CIKO

itai

RI 55 440.00

RI 3K 1 1 5,00

RJ 1 1 8SO.OO

cnco mil.
qulroceirioE e
quarena ftfflj

tnna e oito
mil. cento e
quirra nais

okocertoi e
oilenla iça»

M
Lucas Sanlan ántos
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LocafitD DIÁRIA dt eqmpanwno de um votante, tipo carro de iom. comporto de
veiculo tipo Kombi OD anular, com configuração mmuna de 01 (om) tixwte mnei (mru

de som) 04 (quatro) Lanais, apatelhu de muu duc. aparelho de compatt <b*f. ineríãie
USB com «quite de reprodução de arquivo* í*> formão (mp3)e ptilcnta lana A 400

Wa 1 n. inJinixl» mMniiBa. tétnuo de msn. combumvel c manulenf an rum 0 1 (uni ) /
lecmco bcbliodn com o Reguro PniHsádiaJ com a função 'Técnico de tom' ou /
"Opendoí dt Autao' juMo 10 SunbcMi> dói Aitauí e TécmcOi «n Kipeticuk* de
[Hvcnúd - SATED

,./

VJ

s

RI «3.50

•CIHUUÉOC e
qmirertae «w

cnqueMa
ceauvot

LOS TOTAL DO UJTE (M)

RS 6435,00

KS lll.f«.W>

X
3CB mil.

quMtx>ceiiloii c
InKae tiiKu

ré «i<

ccnloe oioc
m J, i > u < « u:>»-

B MleWU iça»

I.OTI * TWO iLmaoo

6 1

:|Mki>i.uni «Oulure inuatàe caamapur* lO(dcI) pMWMcoai huihiiu pnvMiw e
tkmaKWlo, fhgúbn. itamcmdi p«« coavidid». ••eaudc tom deso nmnmo
60.000 Watt (m 04 (qoalioj vás. 01.00 jarn; c,-:ni,-.li nusti (mia dt som) di 12.00
(linae díinttaja». 02 (do») IpMtíhí* de min dm. 02 «pmtU»» dt compacl duc.
inuitlato USB comnipoDB de ripTodu^áo de arqinvof no f,>mmo(mp3). 20 (vute)
murofoms tom ptdeman. 02 (di'») miaofonBB srm fio com pedntai. 01 (um> nmcniii d*
IKlodoc.01 (uma)b>eiiadaii^Kitoin{ilcta.OS(uilo)monit>He9dBiclornodcpik><.
úumi™«,áob*Dí«dt pdomtno*:< (vnlequaio) iDUetoiH de 1 «00 Waiitad», 02
(doB) fittqauMde fum»ts Li>m dino padoces. 01 (um«)nieH de taz compMlwl, miiundo
02 (do»} múCúá», 01 luiiij T«-R^" EleuiuMU. 02 (duu) íuxJiai» de •erviv»*' w1"* */
O2 ((km) icgumicai. «d cm dco i ombusOvel c dn manrtcntlo. Com 01 (mu) lácmco /
habilitado com o RcgiAro ProfiiBoml t.'m t funçli) ~Tecnko de som" ou "Opendorde
Audio" )unf o ao Sindicato dou Artistas e TeL~nici>i cm Htprtaculoa de Divenc<t
SATED

'/ RS 1 1 8M.OO
ouic mil.

tiUnla nau

VALO* TOTAL DO LOT« 0H)

Rt S3 160,00

RI IÍ1W.WI

oieiu e trè*
mil. certo c

.•íiilii e irv
niLccnoc

iWMaiinaK

LCfTl? ILUMINAÇÃO

7.1

8.1

I..H.avao DIÁRIA de «sicma de iluminarão paia atendei mAvs de Ml J U« ' li *T1 ^>m
ai wconiiei lamilrnmcaKminiinaii Mera ri-nli.iludt.rj v,im 01 mcsi (.niiijiiniHlorvada
com I04S canaB Dimmej. 36 canas de dimmeT com 4000 Wattc por canal. 24 Canais de
Man ox i para M.ivmgi. Rellet.Tei 48 [efk-lures PAR M. 16 rafldoie*. 03 refleloiea ,
elip»iidm. 08 nfhHona Mofcfay ou aanilai com 08 lampadaf DWt ou /
mnilar,Movin(C»ln1cn.onm'FinuiiameDlo> DMXrTolow spofs 10 IHOVUIRS headL 04
movmRi head< Waih 575. OJponoinUrciw. O2 maqimvi de fuminj. ni at iomuc VíCiu
02canfaoeiBCKiadoniHDl 1200. eMiMHacde najmuuo. 120 nutnjtde eatralunde
utuninjo cjípcciil (J-W ou nmíarde 1,3,1 e 4 metro*

7 /

VA

/

RI 5.44S.OO

U» TOTAL D

..
qualtocetuiB e

(|iunnta e
caiconau

01.0 II (RS)

RI M M 5.00

RS 1*115,00

unvi-oauMat

LoL-a^tto DIÁRIA de gnupo geradot mòvd. tom capacidade irammsde 180 K VA.
InfÍMtoi. tinido 440/380/220/1 10 VAC. 60 Ite. d^uflor dl pf.nev*1. atencnio em onc)
de nildo -vikíio de íl db l.í meliu»

•^ lo ;

VA

RS 1.7*2.00

IXWTOTALD

um mil.
•etccertoie
•iiena e dois

OLOTECRt)

Ri 17820.00

m r.nn.m>

IiiiU e oito
mi. cemo e
quinze reais

crina t oito
mi. te»., e

Jc/t"K<.ii mil.
oiloceni» e

OB»CÍ1Í.M í

LOTI * UCUKANÇA

FonuciineMo de Serviços de Sl-i.ll kA W,'. A DE SHOW (deumudit) - Paa a>iH cimo
ngunaça de iho»i em área exuntiOca de eventos, devidamente luiif.Biniiados. cm 500 /

/
RS MB. 50

ctnoe
qumEfia e
oito nu e

VALOR TOTAL DO LOTE <RX)

VALO» i r. HL DOS U>TCS (RS)

Rí T4 .250.00

Ri •?«»,»

wi •• ia .(•».«!

i l l l l l 1 ,

i |pn! l .• mil,
du/enlos c

uriqnena rr JK

ivtiinlae
(jl u» [ii mil.
diu tiil.n c

I.inqu*1l4 IC1IV

Mtecenoit

nul. cento e
ntinau

Lucas San Santos

CPI": (MZ.OO7
ID: e.Otí2.324
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DECLARAMOSíJl t:

l - N a nossa proposta de preços estio indiwot todoi os uopotío», toai, fnbutos e encargo* gouais,

U- Que m**» emprcn é OPTANTE do Siskroi Simples N*oonal
III - Que nossa otèrta é finne e precisa, sem alternativas de preço* ou qualquer outra condição q«= induza o julgamento a lei mau de um resultado perante esta autoridade
governamental. A Lei N" 11 408/96 e aittnçde-t (atuauzada ate 05 de novembro de 2012. incluindo a La n° 1-1 M I O 2012) isento a cobrança de ICMS para locaçiode
equipamentos no estado de Alagoas

IV - Estio incluídos todos os custos com tributos, encargo* sociais, trabalhistas e prcvidcncianos, mão-de-obro, laias, fretes, transportei, imterias-prims e derruis
despesas que incidam, direla ou induetnnentc, nos preços para a execução do ob|cto a «cr executado.

V- Declaro expressamente que itré nmpi ido * serviço mt mcormo com mi especificações, m partir ma assinatura éo eomrato.
VI - Defloramos par* tomos es efeitos Ifgaí one ao opreuntor eOm proposto, eom *\ e prozos oiimo immrféor, ertmmn oe pleno mcormo com mi condições
raoMrridos fora esta licitação, mt mtois nos submetemos inconmaonolmeMe e intrfralmente.
Prazo mt roOdfdf mmmrofoitm: JÍMoto mt 60 (Stiiem*) mas corridos, contados a partir mt dou eu ou oprrteimicmo.
ò. l. A proposta me preços. emIHdo por computador ou mmrllografmda, rritigtda rm Imgua portuguesa, com clareio, um rmrmári, moro*, ormimoi ou entrtUnnas,
devidamente datada e osiútodo, carne tombem rubricadas Iodai mi mua folhas pelo limante ou sem reprrtrnlanlt. deverá conter:
6.1.1. As tsprâfSemefes éo oojom mrftimm dmfm tfrcãa, fotrrrméms os etpfeifícoçàei ainaoMfs é* Termo mt Referindo;
6.1.2. l alatrtunitanoi i uiaíéolotr. bem como rmmr GLOKA L mm propoa* em algarismo, expressa em motdm correme nacional (remi), mr mcormo com os preços
praticados no mercado, coiaimirmméo « miOMtutivri co**mmotz mo Termo o* Hrfirêafio:
6.1.2.1. Noprsfo catado dtrtrâo tslat iacluídai loaot n custai decarrattei da cxocuçSo comlrmtitmL. laiicomo, despelas com impostos, lmxas,frtt*, irgurose
ifiaisquer outros que incidam aã contratação ao foftto;
m.1.3. Prmzo ér ifKâlor mt proposta nto inferior q 6(1 fienento) émi coeríées, q cantor aammmématm oprt iimtmçim
Í2.A mprtteMmçao mo propoaa implka plena acrilaçdu. par parle 4o ticilanlt, aos tonàiçots tstmkrlrãmmi meme Emtml t stms Amexos, 6em como omrigmmriemaár
éf cttmprimtMo mm* mifofttei neta contiéai. asainúnda o proponente o cumpmmnso dr e\eailor os smiços mo* seta lermos, em mtmHtimméts e mtokdodn
oérrtáféas à perfeita exeemfêo eomrmnial, promorenmo, ottonéo reqiirriáa. aia substituição.
&2.I.A Comtrmtmmm meveré mrcmr com o Soms mxorra** de ertmÊtal tmavoco no mmenàonmmeiOo dói qitaitlitmtivoi me SOMpropost*. imcbaive mumnto aos custos
fanáveis decorrentes de fotores futuras e memos, arrendo complementá-los, coso o previsto imdmlmemle em ata proposta amo seja satisfatório porá o atendimento
ao objeto da licitação, exceto mamado ocorrer olgum dos eventos analomot nos incisos do gl° do artigo 57 d» Lã n'Í.666. d* 1993.

VALIDADE DA PROPÔS l A: MÍDIAS.

ti. DA tJGÊNCIA DA A TA DE REGISTRO DF. PREÇOS
IS. L A AU de Registro de Preços terá rjgínda me ate /J 14»-f l meses, a contar ma amtm me ata attinalura.
l\l 1. K admitida a prorrogação excepcional da rigémcia mm Ala not termos mo Decreto \ftmicipml n" ""SAIOIS. dewde aue r prazo lootl et vigência, computado a
prorrogafau, nau iitirapa-iir 01 (um} mo.
IS. DA AGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
18.1. Cada mntrotaçati firmada com o prrsladorú dr irrvifot terá vigência de acordo com ai díspvtiçoes deflaidai aã minuta dt contraio ou instrumento
equivalente, ou. na omissão dau, pdaprazo dt ali 12 (dozef meta. a partir Oa doía aaaisiaatura ou rrtfado do aatnuuenlo. noi termot ao artigo S~ aã Lei n'
* 666, de 1993.
IÍ.I.I.A vigência poderá uttrapatsar o exercício fâtmnceiro. desde mtte as despeimt referentes á coatrmuçao sejam mtegrmlmentt empenhadas ate í l de dezembro.
para fins de inscrição tm restai a pagar.

DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO CAIXA, Agenc* 2047 Conto Corrente N" 2026-1.

DECLARAMOS KSTAR DE ACORDO COM TODOS OS [TENS IX> REFERIDO BEM COMO COM SEUS ANEXOS E TERMO DE REFERENCIA.

REPRESENTANTE LEGAL LUCAS SANTANA DOS SANTOS. Bnuafcuo ia). Pernambucano, (SOLTEIRO), (Profissão*. Aiuc Adm e ftnanceuo - Licilanlc em
Processos Públicos (muracipat*, etMuaú e federais) -RGn°: 5 662 324 SSP/PE. com oCPI-n" 042 807284-45. residente<s)c dcmuatadoisHu Rua B. 72 ~Qd A-
limho AbreueLuna - Pernambuco- CEP 53.320-310 tem o» amplos gerais e ilimitado* poderes, inerentes ao rumi c fiel cumprimento deste mandato, bem com» para
o foro em geral, cimfoone estabelecido no arUgo 38 do Código de Processo Civil, paia que possam assim realizar todos os atos pertinentes e. que forem necessários ao
Uun c liei cumprimento ucste muidalu, mciuave Ofauu lancei veibms, inlcipoi ICCUIH&. imetccda an UHÚI> js fanei de Frocckitu. l .uimiori im. atiquiiii c 11:111.11
documentos ims como Kditas e Outros que lejiro de interesie di mesim. além de i&unatun de conluios. Declarações, Visitas Técnicas e etètuar Iodas as atmdudcs no
que se refere à parDopaçio da mesma «n PROCESSOS L1CITATÓRIOS

Data de Abertura mo Cert,

U

Lucas Santana Dos Santos
U.Cit; ttltí'»

CPF: O-li' ÍH17.1T(l-t -IG
i as/RE





PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA - AL
PREGÃO PRESENCIAL N°02/2016-SRP
PROCESSO N° 104-017/2016
Tipo: MENOR PREÇO TOTAL POR LOTE
DATA-01/02/2016 ÀS llrOOHS
Situada à Rua Ladislau Coimbra, o° 102, Centro - Boca da Mata - AL

DECLARAÇÃO DE EI.AKORACÂO l\])EPE\l)f-:.\n-: DE PROPOSTA
A Empresa TALUAN PRODUÇÕES E EVENTOS E/RELI ME, inscrita com o CNPJ: 03.07 7.802/0001-
98 estabelecida à: RUA ANTÓNIO LUIZ DOS SANTOS, 94 - Centro - Coruripe - Alagoas - CEP:
57.230-000, dedara através de seu procurador com poderes especificados através de instrumento apresentado,
para fins do disposto no edital, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o artigo n° 299 do Código Penal
Brasileiro, especificamente para participação na licitação, que:

a) A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira
independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da
licitação acima mencionada, 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 outro participante potencial ou de fato da licitação acima
mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participa ou não da referida
licitação.

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para pai ticipai da licitação acima mencionada não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial
ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Município
de Porto Calvo, antes da abertura oficial das propostas; e, Que está plenamente ciente do teor e da
extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Que está plenamente, ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e [ /
informações para firmá-las. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima
mencionada não for, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer integrante do Município de Licitante, antes da abertura oficial das propostas; e, Que está
plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para
firmá-la.

DECLARAÇÃO !>K /,í/A7>í>,\7/i//./Mi/>fV IMED/A TA DOS EQUIPAMENTOS.

Declaramos Formalmente, sob as penas da tef, que disponibittzamos os equipamentos em perfeito estado de
conservação, nos quantitativos previstos no objeto deste Termo de Referenda, e que correrão por conta da nossa
empresa no caso de contratada todas as despesas decorrentes da contratação, tais como: serviços de montagem,
desmontagem, operadonalização e manutenção; inclusive o torneamento de materiais de limpeza para o caso dos
banheiros químicos, salários de funcionários, encargos sociais, bem como que se responsabilizará por danos e/ou
acidentes de qualquer natureza gerados pelos equipamentos e assessórios, além de todos os seus acessórios, aos
operacionaiizadores dos equipamentos e/ou a terceiros ou a administração púbica, durante o período de realização
do serviço.

Coruripe, 29 de Janeiro de 2016.

TALUAN PRODUÇÕES E EVENTOS EIREU - ME - CNPJ N" 03.077.802/0001-98.
Rua ANTÓNIO LUIZ DOS SANTOS, 94 - Centro - Coruripe - Alagoas. CEP: 57.230-000 -

Email: EPIFANIOPRODUCOES@HOTMAIL.COM - FONE: (82) 99968-1598 Santana
u,cit«

ivt-.-.«*>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA- AL
PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2016-SRP
PROCESSO N° 104-017/2016
Tipo: MENOR PREÇO TOTAL POR LOTE
DATA - O l /02/20 1 6 ÀS 1 1 :OOHS
Situada à Rua Ladislau Coimbra, n° 102, Centro - Boca da Mata - AL.

RIDER TÉCNICO:

RIDERDELUZ
l - EQUIPAMENTOS:
Refíetores
_ 1 6 refíetores Elipsoidais ETC - 750W / 220V - zoom ou íris • 36°
12 refíetores Par 64X5/MFL- 1000W/ 11 OV
_16 Sei lights (Chão) com Filtro CTB e difusor
Moving Lights
_24SGM400 Spot
09 SGM SYNTHESiS WASH OU MAC 2000 WASH OU COEF 700 WASH
OUROBE1200WASH
16 RIBAI TA SGM 30 graus assimétrico
Console e Dimmers
_01 Console Avoiite Rdacue Pearí/ 60
_60 Channel Dimmer Rack / 4. OOOW POR CANAL
Efeitos
_02 máquinas de fumaça - STAGE HAZE - DF 50 ou ROSCO HAZE MAKER
com 02 ventiladores pequenos.
_03 pontos de Intercom - c/ear com f palco - console )
Fiação
15 Extenções de 20 metros
15 Garras G

GRIDEDELUZ
Sustentação do Sistema de Iluminação -
Truss l Q. 30 (Chão) cor preta ou cobertos com tecido preto
p/ Giotto Spot
_06 torres - Q30 - altura 0. 50 ou 0.60 com base chão e moving em cima
_09 Hastes Telecóptcas para moving. 01 de 1 metros
II - Equipe Técnica:
Técnicos de luz - 05
_Montagem do sistema de iluminação
_Controle do rack-system
III - Energia - Alimentação Bétrica:
01 chave trifásica com 300 amperes por fase, mais neutro, para uso exclusivo da
iluminação cénica, distante no máximo 50 metros do palco.
^potência máxima (sistema de luz) é de aproximadamente 1 70.000 watts.
_aterramento do sistema elétrico local e das estruturas metálicas do palco.
alternativa para fornecimento de energia - gerador / diesel • blimpado - 300 KVA.
IV- fílters - Rosco/Lee :
COR QUANTIDADE
CTB 3204 OU 61 roxo ......... _ ........................................ 12 Lâmpada par
CTB 3204 OU 61 rosco _________________ ................................. f 6 Bipsoidal

TALUAN PRODUÇÕES E EVENTOS EIREU - ME - CNPJ N° 03 077.802/0001-98. Santana Dás Santos
Rua ANTÓNIO LUIZ DOS SANTOS, 94 - Cento - Coruripe - Alagoas. CEP: 57.230-000 - ' i_.e.t»
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Cra 3204 OU 61 rosco 12 Set lights
FROST 04 Set lights
OBS: Qualquer mudança de equipamento ou troca de marca tem que íer aprovação prévia da produççck
OBS 1: A produção do show leva 15 calhas Brut do qual pedimos a necessidade de fiação acima

njr* —
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RIDER SOM (GRANDE E MÉDIO PORJE)
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^ '^\ de Equipamentos de Som:

PA:
01 Mesa com 48 canais, 10 VCAs, 8 subgrupos, 4 bandas de equalização totalmente Paramétrica.

Ex: Digitais: Yamaha PM5D, Digidesign D-Show, Digico
Analógicas ;Midas XL 4, Herítage 3000, Soundcrafí Series
5 Para as mesas analógicas, os periféricos devem ser;

01 Equalizador gráfico stereo 31 bandas. Ex: Klark Teknik, BSS.
02 Processadores 4 vias. Ex: Dolby Lake, Klark Teknik, BSS, ou o recomendado peto fabricante do PA
10 Compressores. Ex: dbx, Klark Teknik, BSS, Drawmer.
04 No/se-Gafe. Ex; Drawmer, Klark Teknik, BSS.
04 Processadores de efeito, (Yamaha SPX 990, Lexicon PCM80, PCM 81 ou PCM 91)
01 CD Player
01 MD player (gravação)

PA compatível com o ambiente (capaz de gerar HQdbde SPL a 25 metros do PA) com front fill (Meyer,
Nexo, DB, JBL Vertec, Adamson)
A House Mix devera estar no máximo a 25 metros do placo, centralizada, no mesmo nível da plateia e a
mesa deverá estar iluminada. Todo o sistema deve estar ligado e funcionando perfeitamente no momento da
chegada da equipe técnica ao local do show.

Palco:
01 Mesa de Monitor de 48 canais 16 Aux Sends e 4 bandas de equalização Paramétrica.

Ex: Yamaha M 7, PM5D, Soundcraft SM 20, Midas XL 250,Herítage 3000, Soundcraft Series 5.
06 Canais de Equalizadores Gráficos de 31 bandas. Ex: Klark Teknik ou BSS.
02 Canais de Compressor. Ex: dbx, Kiark Teknik, BSS, Drawmer.
02 Canais de Noise-Gate. Ex: Drawmer, Klark Teknik, BSS, dbx.
03 Processadores de efeitos SPX 900, SPX 990 ou Lexicon PCM 80, 81 etc.
01 subwoofer 2x1 8' (p/bateria)

04 monitores (baixo, guitarra e 2 roadies no backstage)
02 Side Fills 4 vias ativo.
02 Processadores 4 vias, para os sido fills. Ex: BSS, Klark Teknik.
01 Processador com corte ajustável para o subwoofer de bateria.
01 Cd player
01 Sistema de intercnm.

EQUIPAMENTOS: SOM li PARA PA: f GRANDE PORTE) JAMBEM PARA TRIO DE GRANDE PORTE
Consoles digital 48 canais com pré amplificadores com recai! para todos os canais, 16 auxiliares, 08 matríx, 08 DCAs, 04
bandas de equalização paramétricas, 02 processadores de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal, 08 canais de
equalização 31 bandas operacionais, com resolução mínima de 48 khz; YAMANHA M7 CL PM1D, PM5D, DIGIDESIGN
VENUE/ SOUND CRAFT Vi4 V76.
multicabo s com 48, 56, 68 vias com mais 8 vias para canais auxiliares, com spliter, de 60 metros ou mais; Multicabo 48
Vias Cabo italiano Superfíexível Com Switchraft. ___^___^__
Processadores de sistema digital, stereo, com 02 entradas e 08 saídas com multicabo exclusivo, que atenda à toda

necessidade do equipamento.KLARK TEKNIKDN 370
Equalizadores analógicos de 31 bandas para o sistema de 31 bandas para sistema de PA: EQUALIZADOR 31 BANDAS
FBQ6200 ESTÉREO BEHRINGER
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5) 16 caixas de sub woofer com 02 falantes de 18", 1600 w RMS: Sub-woofer ProfissionalSB850DEEAWSB1000

AUDIOMEC
16 caixas acústicas tipo Une Array industrializadas com sistema Fly de 02 ou 03 vias ou equivalente, que produza «o.

mimo 110 dba a 25 metros do palco: CAIXA ACÚSTICA UNE ARRAY MOO: LA900 STANNER.
7) Amplificação compatível com o sistema; STUDIO R UNHA X XD 3.600 IK47TS RMSX5, S.6QOWA
11.600, X1615.000 WATTS RMS. ___^ _____

', X12

8) Cabeamento de AC com 50 100 metros mínimo; CABO PP 4X16MMINDUSCABO
9J 01 Aparelho de CD que reproduza MP3; MP3 PfONNER S 4420
10)01 Aparelho de MD; SONYMBSJE520
11) 01 sistema de intercomunicação entre as mesas de PA e de Monitor contendo 1 unidade master, 1 un/daea&escrai
luzes de alerta e headsets (com headphone circunaural e microfone acoplado) nas duas unidades intercomunicação
(i n tercom/talkback
12) Fios e cabos para a ligação do sistema. PP XLR, DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA/ATERRAMENTO STECK E
SIEMENS.

-MONITOR:
1) 01 console digital 48 canais com pré amplificadores com recallpara todos os canais, 16 auxiliares, 08 matrix, 08 DCAs,
04 bandas de equaSzação paramétricas, 02 processadores de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal, 08 canais de
equalizacão 31 bandas operacionais, com resolução mínima de 48 khz.YAMANHA M7 CL PM1D, PM5D, DIDESIGN
VENUE/ SOUND CRAFT Vi4/ V/6.
2) 01 processador de sistema digital, stereo, com 2 entradas e 8 saídas para o s/de fill;KLARK TEKNIK DN 370
3) 02 s/de fills com 02 sub woofer com 02 falantes de 18" e 02 caixas de 03 vias (graves, médios graves e medias altas).
02 S/de F///S Stereo EAW-KF850 e 02 Suo woofer- MOD: SB-850 MARCA: EAW.
4) 12 caixas de monitor (02 falantes de 12" ou 01 de 15"+ driverde 2") ou similar.Caixa Monitor sm 400 EAW.
5) Amplificação compatível com o sistema;STUDIO R UNHA X XD 3.600 WATTS RMS X 5, 5.600WATTS RMS, X12
11.600 WATTS RMS
6) 02 caixas de sub 1x 18"; 02 caixas 03 vias (02 falantes de 15", 02 falantes de 6" e 01 dríver 2") para bateria; FULL
RANGE OVERSOUND 530 watts RMS 1 subwoofer 15 polegadas+driver fenóHco* Super TWeeter 2 subwoofers
1x18 Oversound 700 watts.
7) 90 cabos de microfones, 50 pedestais, 10 garras, e 08 sub mutticabos de 12 vias; SANTO ANGELO XLR- PEDESTAIS
RMV, GARRAS LP, MULTICABOS WIRECONEX.
8) 40 microfones dinâmicos, 10 microfones condensadores, 03 microfones sem fio UHF; SHURE, JTS-SUPER LUX,
MICROFONES CONDESADORES JTS.MICROFONES S/RO SHURE BETA 58 OU, SM 58
< > ) "- Direct «ox atiyas e passivas. ATIVAS: DI-1QO, BEHRINGER, PASSIVOS: /.W> 02 W!RL
í íj Fios c cabos p,n;i //ya^ão de- sistema, distribuiçãi de energia com aterramento PP XLR. DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA/A TERRAMENTO STECK E SIEMENS.
EQUIPAMENTOS DE PALCO (BACK UNE):
1) 01 bateria com Bumbo de 22" caixa 14", ton tons de 12" 13" e 16", com as seguintes ferragens: 01 estante de caixa, 01
maquina de chimbau, 01 banco, 04 estantes de pratos; MAPEX STAGE CUSTIOM OU TAMA SWING STAR.
2} 01 amplificador para guitarra tipo cabeçote, valvuiados, com reverb e 100 watts; LANEY TT50H
3) 02 amplificadores para guitarra tipo combo, vatvulado, com reverb, 70 watts; Laney LC15R
4) 01 caixa industrializada para guitarra com 04 falantes de 12";Meteoro reactor dríve mv 500
5) 01 amplificador para contra baixo com compressor e 200 watts; Cubo Meteoro Demolidor Fwb 20
6) 01 caixas para contra baixo com 08 falantes de 10'ou 01 falante de 15'e 04 de 10"; SVT15EDAMPEG
7) 12 praticáveis pantográficos articulados em alumínio medindo 2 x 1 m com roda e travamento para acoplagem das
peças. PANTOGRÁFICOS FEEUNGS ESTRUCTURES.
EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO:
1) 01 mesa de iluminação 60 canais de feder e 2040 cana/s DMX. LSC MODELO MAXIM OU, REGIA 2008 MODELO
STAR AVOUTE.
2) 24 refietores com lâmpadas PAR 64 foco 2 e filtros variados: REFLETOR LÂMPADA PAR 64 MARCA: MARRBROS
3) 48 refietores com lâmpadas PAR 64 foco 1 e filtros variados.Lâmpada REFLETORES PAR 64, Foco 1,1000w ~
STARLUX
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4) Wrefletores tipo PAR LED RGB, com controle DMX e leds de 30°: NEO LED PAR 64 REFLETOR DJ RGB FESTA LUZ
DMX
ô) 06 refíetores striplight LED RGB(tipo ribalta), com controle DMX e leds de 18° LED Striplight Philips Abster 7 Watt
Edison Screw LED GLS
6) 03 Racks dimmerbox 12 canais de 4Kw com filtros. Rack dimmer box OM 400, com 12 canais de dimmer DITEL
7) 08 eiipsodais de 50°, 750 w, com zoom, íris e facas MODELO, PROJETOR DE RECORTE 50 graus: Elipsoidal, p/
575/750 watts- tipo SOURCE-FOUR SL 060 36
8) 12 refletores com lâmpadas ACL ou Loco Ught PAR 56. M11 - Par 56 LOCO UGHT-MECALUX
9) 08movinghead, tipospot, de 400wou575w':Moving Head Spot575WAh LighíÂH2Õ13
10) 01 máquina de fumaça com ventilador: MAQUINA DE FUMAÇA 800W-INDUSPAR, VENTILADOR EBERLLE.
11) 02 mini brute 06 lâmpadas DWE.: Mini Brut- 06 Lâmpadas DWE (3960 w) - fetem
12) 01 canhão seguidor 1200 watts,: Shadow - ClayParky HM11.200 w
13) 01 splitíer (ou buffer), com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 2 entradas e 8 saídas
DMX 512 totalmente isoladas.: Spliter Buffer Box - Star
Intercomunicação com 4 pontos, cintas e cabos de segurança, fiação e cabeamento para a ligação do sistema, distribuidor
de energia com aterramento, cabo de AC com mais de 50 metros. INTERCOMUNICAÇÃO INTERCOM POWER CLYCI,
CINTAS SUNG, CABOS DE SEGURANÇA SUNG. HAÇÂO E CABEAMENTO PARA SISTEMA: CABOS PP
INDUSCABO H, XLR SANTO ANGELO, DISTRIBUIDOR DE ENERGIA STECK E SIEMENS, CABO AC C/50 METROS
PIRELU PRYSMIAM ANTiCHAMA 4X16MM.
15) 03 estruturas de box truss, medindo 8 metros cada em trelissas Q30, talhas de 500 e 1000 quilos com 10 metros de
elevação, cintas e cabos de segurança e elevação, fiação e cabeamento para a ligação do sistema, distribuidor de energia
com aterramento, cabo de AC com mais de 50 metros. ESTRUTURAS EM BOX TRUSS Q-30 ALUTENT, CABEAMENTO
DE AC COM 60 METROS PIRELU PRYSMIAM ANTICHAMA 4X16MM.

15 PEDESTAIS sendo: 7 Pedestais Girafa grandes, 4 médios e 4 Pequenos, e 7 D./, (passivos - Countryman, BSS,
Whiríwind)
A mesa de monitor deverá estar montada no mesmo nível do palco, e na posição indicada no mapa (última folha). Todo o
sistema deve estar ligado e funcionando perfeitamente no momento da chegada da equipe técnica ao local do show.
INPUTUST:
Ch input INSTRUMENTO MIC / Dl Inseri PA
Ch 1 Bumbo Beta 52 compressor+gate
C h 2 Caixa 1 pele Shure SM 57 compressor
C h 3 Caixa 1 esteira Shure SM 57
Ch 4 Caixa 2 Shure SM 57 compressor
Ch 5 Repique Senheiser 604
Ch 6 Hi Hat 1 KM 184/AKG 460
Ch 7HiHat2KM 184/AKG 460
Ch 8 Ton 1AKG 419/SM 98 gate
Ch 9 Surdo 1 AKG 419/SM 98 gate
Ch W Surdo 2 AKG 419/SM 98 gate
Ch 11 Pratos L AKG 414/C 3000/KM 184
Ch 12 Pratos R AKG 414/C 3000/KM 184
Ch 13 Pandeiro AKG 419/SM 98
Ch 14 Baixo Branco Dl compressor
Ch 15 Gtr (Tostoi 1) SM 57/Sennheiser 609 compressor
Ch 16 Gtrs(Tostoi 2) SM 57/Sennheiser 609 compressor
Ch17 Violão Zaganin Dl
Ch18Gtr Zaganin (amp) SM 5 7/Sennheiser 609 compressor
Ch19AxonLDI
Ch20AxonRDI
Ch 21 Violão Yamaha XLR compressor
Ch 22 Violão XLR compressor
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C/í 23 Voz PRINCIPAL Shure SM 58 compressor

C/í 24 Voz Bateria Headset Shure WH30
C/j 25 Voz Ba/xo S/íure SM 58

C/í 26 Voz Guitarra Shure SM 58

Ch 27 Sampler 1 Dl
Ch 28 Sampler 2 Dl

Ch 29 Sampler 3 Dl
Ch 30 Sampler 4 Dl

Ch 31 Sampler 5 Dl

Microfones:
Headset Shure WH30.

Monitor List Lenine
Monitor M/x 01 Guitarra (in-ear)

Monitor M/x 02 Baixo (in-ear)

Monitor Mix 03
Baixo (monitor)
Monitor Mix 04
Bateria (Power Click)
Monitor Mix 05 Bateria (subwoofer)
Monitor Mix 06

Guitarra (monitor)
Monitor Mix 07

Guitarra (XLR)
Monitor Mix 08 Roadie (monitor)

Monitor Mix 09 Lenine (in-Ear)
Monitor Mix 10 Lenine (in-Ear)
Monitor Mix 11 Efx 1

Monitor Mix 12 Efx 2

Monitor Mix 13 Efx 3
Monitor Mix 14
Monitor Mix 15
MasteroutLSideFill
MasteroutRSideFill

Backline
Guitarra: 2 amplificadores. Abaixo seguem os modelos:
Fender. Twin Blues de W/te Blues de Luxe Bass Man 21 Vox: AC 30
Mesa Boogie:-Rectifíre (Dual ou Head) Marshati:-JCM 800 + Caixa Marshall 4x12 -JCM 900 + Caixa Marshall 4x12
Baixo: um amplificador. Abaixo seguem os modelos:
Gallien Kruger GK 800, HARTKF, SWR ou AMPFG + caixa (4 x W)
PALCOS EM ESTRUTURAS BOX TRUSS:
PALCO COM 24 m (FRENTE), 14 m (FUNDO) 9m DE ALTURA, 1.80 m DO PISO AO CHÃO DE FABRICAÇÃO EM

FERRO PRÓPRIA OU EM ESTRUTURA EM ALUMNIO, MARCA FELLINGS EXCTRUTURES E ALUTENT, COM ÁREA
DE SERVIÇO/02 CAMARINS EM TS 15mm COM 20 M2 CADA ( CLIMATIZADO) / SAÍDA DE EMERGÊNCIA /
FECHAMENTO EM MADEIRITE 15 MM NAVAL (NOVO), CARPETE EXTINTORES/ ATERRAMENTO COBERTURA EM
LONA NIGHTAND DAY MARCA: ALPARGATAS C/CALHAS PARA ESCOAMENTO DÁGUA/03 PRATICÁVEIS ROSCO.
PALCO COM 16 m (FRENTE), 10 m (FUNDO) 9m DE ALTURA, 1.80 m DO PISO AO CHÃO DE FABRICAÇÃO EM

FERRO PRÓPRIA OU ALUMÍNIO BOX TRUSS MARCA ALUTENT OU FELUNGS EXCTRUTURES, COM ÁREA DE
SERVIÇO/02 CAMARINS EM TS 15mm COM 20 M2 CADA (CLIMATIZADO) / SAÍDA DE EMERGÊNCIA / FECHAMENTO
EM MADEIRITE 15 MM NAVAL (NOVO), CARPETE EXTINTORES / ATERRAMENTO COBERTURA EM LONA NIGHT
AND DAY MARCA: ALPARGATAS C/CALHAS PARA ESCOAMENTO DÁGUA/03 PRATICÁVEIS ROSCO.
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GERADORES: Geradores silenciosos, com potência mínimos, apartir de: 180 e 260 kwas Marca: STEMAC. GMG Cl

SL 100, 180 E 260 KVA CRA 380V 6QHZ.

TENDAS:
EM ESTRUTURAS METÁLICAS DE FABRICAÇÃO PROPRIACOM LONAS EM POLIETILENO MARCA:

ALPAGARGATAS, 3M, NOS TAMANHOS: 3x3 m, 4X4m, 5x5m, 6x6m, 10x10m, 12x8m, 20x12, entre outros tamanhos.

BANHEIROS QUÍMICOS: MARCA ARTE DA HBRA, em versões variadas. Com manutenção e ÍJmpeza Permanente nos
Eventos.

TELÕES COM TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA, CONGRESSOS, PALESTRAS SHOWS eíc;

Projetores Multimídia com potência mínima de 2800 até 10.000 ansilumens, MARCAS: SHARP, SONY, MITSUBISH, Telas

de Projecão com Dimensões variadas 30, 50, 100, 120, 150, 200, 300polegadas: MARCA: NARDELLI, STARLIGTH,
CROSMO, PROJETELAS.

ESTRUTURAS EM BOX TRUSS: tubulares em q-30, q50, q60, e q70, para montagens diversas tipo: PÓRTICOS,
PASSARELAS, PALCOS, e demais prioridades. MARCA: ALUTENTE FELLiNGS ESCTRUTURES.

CONTRATAÇÃO DE BANDAS DIVERSAS: REGIONAIS, LOCAIS, ESTADUAIS E NACIONAIS:
FORRÓ, AXE, PAGODE, COUNTRY: RELIGIOSOS, BREGA, SOMCOMDJS.
CONTRATAÇÃO DE BARRACAS PADRONIZADAS: Em estruturas metálicas de Fabricação Própria, Laminados de

Madeira Naval, MADEIRITE, coberta em Lona Translúcida Antí-Chamas Marca ALPARGATAS

DECORAÇÃO: Em diversas versões, incluindo cidades cenogràficas, para diversos Eventos, (conforme programação e
plantas cedidas pelo licitante)
AR-CONDICIONADO: Cônsul e Samsung; 7.500; 9.000btus e 12.000Btus. Janela e Sprit.

LONAS DE CIRCO: 30 x 40, 20 x 40 e 40 x 60 com pau de rodas tubular com 2. OOm de altura, com 02 cúpulas em

estrutura BOX TRUSS MARCA: FELLINGS EXCTRUTURES, ALUTENT com coberta em lona, MARCA: 3M OU
ALPARGATAS.com piso em placas metálicas de fabricação própria e madeirite de estrutural naval 2x2e3x3mts

SEGURANÇA DESARMADA: para organização de eventos contando com profissionais capacitados.

HOSPEDAGEME E TRANSPORTE: hospedagem de palestrantes, cantores c demais pessoas conforme contratado e,
transporte de pessoas tipo: rodoviário, aéreo, ou marítimo.

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, PALCOS E BACKSTAGE: com profissionais capacitados: 02 diretores de Palco, quatro
auxiliares, 04 Recepcionistas, 01 Comunicador.

GRADIL DE CONTENÇÃO: em estrutura tubular metálica de MARCA DOS TUBOS: GERDAU.

l TRIOS ELETRICOS - Potência 120.000 Watts de Potência, Capacidade: 60 Pessoas, Geradores de 180 Kvas,Camarote

v/p para 30 Pessoas, Palco Principal 30 metros quadrados, Palco superior Dianteiro a 6.00 metros, Traseiro de 4,80 mts

quadrados, PA dianteiro com Elevador Hidráulico, 02 Sanitários, Acesso independente 02 unidades, Comprimento final 25
metros de comprimento e, 3,20 metros de Largura.

Afirmamos que os detalhes acima e verdadeiro, estando ciente das punições legais em caso de inverdade.

Coruhpe - AL, 29 de Janeiro de 2016.

Lucas Santana Dos Santos
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ENVELOPE N° l • PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL

PREGÃO PRESENCIAL No 02/2016-SRP
A. DE VASCONCELOS SANTANA - ME

CNPJ N° 13.230.332/0001-04





LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS EM GERAL
PALCOS, CAMAROTES, TENDAS, BANHEIROS QVÍMWQS

PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA: A. de Vasconcelos Santana - ME, inscrita no CNPJ Ne 13.230.332/0001-04, sediada no Conj.
Chico Mendes, Qd. C2, N9 43, Pref. António Lins de Sousa, Rio Largo/AL.
REPRESENTANTE: Alexsandro de Vasconcelos Santana, portador do RG N9 2000001006856 SSP/AL e
CPF NQ 010.212.944-46, residente e domiciliado na Av. Fernando C. de Melo, 654, Pref. António L. de Sousa,
Rio Largo/AL.
DADOS BANCÁRIOS: Caixa Eeônimica Federal - Ag.: 0711 / Op.: 003 / Ce.: 1431-1

PREGÃO PRESENCIAL N9: 02/2016 - SRP
^PROCESSO N9:104-017/2016
TOBJETO: Locação de equipamentos, materiais e pessoal para realização de eventos.

DATA: 01/02/2016
HORÁRIO: llh

LOTE l - PALCO

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. VALOR UNIT. TOTAL

1.1

Locação DIÁRIA, com montagem e desmontagem,
de PALCO MODULAR para eventos de Grande
Porte, obedecendo às seguintes especificações:
Dimensões: 12 metros de frente X 12 metros de
profundidade: - Altura do piso: mínima 1,50 mts.
do solo; Cobertura de alumínio em formato de 02
(duas) águas em lona. ha mentos laterais e.íundos.

R$ 7.500,00 R$52.500,00

1.2

Locação DIÁRIA, com montagem e desmontagem,
de PALCO MODULAR para eventos de Grande
Porte, obedecendo às seguintes especificações:
Dimensões: 12 metros de frente X 07 metros de
profundidade: - Altura do piso: mínima 1,50 mts.
do solo; Cobertura de alumínio em formato de 02
(duas) águas em lona. chamentos laterais e fundos.

R$ 7.000,00 R$49.000,00

1.3

Locação DIÁRIA, com montagem e desmontagem,
de PALCO MODULAR para eventos de Grande
Porte, obedecendo às seguintes especificações:
Dimensões: 06 metros de frente X 06 metros de
profundidade: - Altura do piso: mínima 1,50 mts.
do solo; Cobertura de alumínio em formato de 02
(duas) águas em lona. chamentos laterais e fundos.

R$ 3.000,00 R$21.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE (cento e vinte e dois mil e quinhentos reais) R$122.500,00

A. DE VASCONCELOS SANTANA-ME-CNPJ: 13.230.332/0001-0*-CM.C: 1001
Conj. Chico Mendes, Qd, C?., Ks 4-3 - CEP: 57100 000 - Pref. António Lins de Sousa - Rio Largo - Alagoas

TEL: (82) 9107 9203 / 9623 6094 / 8727 9060 - E-mail: estruturassantana@gmail.com
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LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS E
PALCOS, CAMAROTES, TENDAS, BANHEIROS

LOTE 2 - ESTRUTURA METÁLICA

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. VALOR UNIT. TOTAL

2.1

Locação DIÁRIA de estruturas metálicas para a
formação de arquibancadas com comprimento de
200 metros lineares, podendo ser segmentada em
vãos de pelo menos 50,00 metros lineares, com
pelo menos 06 (seis) degraus, guarda-copo
reforçado nas laterais e nas partes frontal e
traseira, escada para acesso nas laterais do
primeiro degrau de cada fracao de arquibancada,
piso coberto com madeirite com espessura
mínima de 20 mm e pintado na cor preta, com
capacidade mínima para 3.000 (três mil) lugares,
tudo conforme normalização da ABNT, incluindo
transporte, montagem, instalações necessárias
operadores técnicos necessários e desmontagem/

R$ 8.000,00 R$ 48.000,00

2,2

Locação DIÁRIA de camarim: medindo 25 m2,
cobertos por tenda com cobertura tipo piramidal
de 5m x 5m, contendo em cada uma 01 banheiro
químico, 01 bancada para produção com espelho
de 2m xlm e iluminação, 01 arara para figurino,
02 poltronas decorativas, 01 mesa de centro,
cortinas em tecido branco, 01 frigobar, ar
condicionado sprinter de 18.000 Btus, teto em VC
com modulação de Im x Im, piso elevado na altura
de 10 cm emborrachado tipo decoflex, paredes
com estrutura em perfis de alumínio padrão
octanorm, fechamento em ts na cor branca,
iluminação com calhas, lâmpadas florescentes e 04
tomadas tripolares, sinalização de testeiras
medindo Im x 0,50m, piso externo ao camarim
dando acesso ao palco, com aproximadamente
70m de comprimento e 2m de largura. /

R$ 2.000,00 R$ 14.000,00

2.3

Locação DIÁRIA de Camarote: com cobertura em
tendas piramidais, medindo 12m x 06m, com
guarda corpo, escada de acesso para cadeirante,
feitas com estrutura metálica tubular e piso
reforçado de compensado naval ou madeirite com
espessura mínima de 25,00 mm e acabamento em
carpete, incluindo transporte, montagem,
instalações necessárias, operadores técnicos
necessários e desmontagem. /

R$7.000,00 R$ 49.000,00

U
A. DE VASCONCELOS SANTANA - ME - CNP): 13.230.332/0001-04 - CM.C: 1001

Conj. Qiico Mendes, Qd. C2, Ns 43 - CEP: 5 7100-000 - Pref. António Uns de Sousa - Rio Largo - Alagoas
TEL: (82) 9107 9203 / 9623 6094 / 8727 906O - E mail: estruturassantana@gmail.coni





LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS EM
PALCOS, CAMAROTES, TENDAS, BANHEIROS

2.4

Locação DIÁRIA (com montagem e desmontagem]
de PLACAS CEGAS METÁLICAS para fechamento,
travessa e suporte fixação e sem pontas de lança.
Portões para safdas de emergências, coní
comprimento de 200 metros lineares. (

10 /

/

R$ 5.000,00

1 . -

R$50.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE (cento e sessenta e um mil reais) R$ 161.000,00

LOTE:*-TENDAS
ITEM DESCRIÇÃO QUANT. VALOR UNIT. TOTAL

3.1

Locação DIÁRIA com montagem e desmontagem,
TENDA PIRAMIDAL, tamanho 12 x 12m com
coberturas em lona branca lack-out estilo
piramidal, com base em estrutura metálica
constituída e composta de calhas inteiriças
laterais para captação e escoamento de água e
abertura superior com protetor triangular tipo
chapéu para evasão de ar quente. Altura de 3,50
metros em seus pés de sustentação lateral.

R$ 1.400,00 R$11.200,00

3.2

Locação DIÁRIA com montagem e
desmontagem.TENDA PIRAMIDAL, tamanho 6 x
6m com coberturas em tona branca lack-out estilo
piramidal, com base em estrutura metálica
constituída e composta de calhas inteiriças
laterais para captação e escoamento de água e
abertura superior com protetor triangular tipo
hapéu para evasão de ar quente. Altura de 3
metros em seus pés de sustentação lateral.

10 R$ 500,00 R$ 5.000,00

cipo

f
VALOR TOTAL DO LOTE (dezesseis mil e duzentos reais)

LOTE 4 - BANHEIRO QUÍMICO

R$ 16.200,00

ITEM

4.1

DESCRIÇÃO
Locação DIÁRIA de banheiro químico individual.
portátil, com montagem, manutenção diária e
desmontagem, em polietiteno ou material similar.
com teto translúcido, dimensões mínimas de
l,16m de frente x l,22m de fundo x 2,10 de altura.
composto de caixa de dejeto, porta papel
higiénico, fechamento com identificação de
ocupado.

QUANT.

/
/

1007

/

VALOR UNIT.

/

R$ 150,00

VALOR TOTAL DO LOTE (quinze mil reais)

TOTAL

R$ 15.000,00

R$ 15.000,00

A. DE VASCONCELOS SANTANA - ME - CNP}: 13.23Q.332/OOO1-0* - ClTC; 1001
ConJ. Chico Mendes, Qd. €2, Ns 43 - CEP: 57100-000 - Pref. António Uns de Sousa - Rio Largo - Alagoas

TEL; (82) 9107 9203 / 9623 6094 / 8727 9060 - E-mail: estruturassantana@gmail.com
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LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS EM GERAL
PALCOS, CAMAROTES, TENDAS, BANHEIROS QltttâeOS

LOTE 5 - SONORIZAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. VALOR UNJT. TOTAL

r., i

Locação DIÁRIA de sistema de sonorização para
atender eventos de GRANDE PORTE com as
seguintes características mínimas: Mesa PA: 02
mesas digitais com 64 canais de entrada. Sistema
de PA: 18 caixas line array 24 caixas subgrave com
2 alto falantes de 18 polegadas cada, amplificação
compatível com o sistema de P.A; Drive Rack: 02
processadores digitais com 08 entradas e 18
saídas, 01 software de gerenciamento dos sistema,
02 equalizadores gráficos estéreo 31bandas por
canal, 02 analisadores, 04 microfones calibrados,
01 cd player , 01 md; Insert Rack PA: 16 canais de
compressores limitares, 16 canais de noise gate.
03 processadores de efeitos digitais; Insert Rack
Monitor; 08 canais de compressores limitares. 08
canais de noise gate. 02 processadores de efeitos
digitais; monitor: 12 monitores tipo spot com alto
falantes de 12 polegadas ou 15 polegas e drive,
amplificação compatível com o sistema de
monitor: Sid Fiil, Side Fíll stereo, com 02 caixas
array e 02 por lado, amplificação compatível com
o sistema de Side FUI; Microfones: 24 microfones:
Direct Box: 08 direct ín; Equipamentos:
equipamentos wireless ; 02 microfones sem fio
UHF; Pedestais/Garras; 36 pedestais , 10 garras;
multicabo: 02 multicabo analógico de 64 canais
com 120 metros de comprimento. 02 sub snakers
de 12 canais cada com multipinos Back Line: 01
bateria completa, 01 amplificador GK 800 RG com
caixa com 01 falante de 15 e 01 caixa com 04
falantes de 10, 01 amplificador Fender Twin
reverb ou Jazz Chorusl20 similar. Sistema:
sistema de Ac Etetrica: 01 main Power trifâsico de
100 amperes com chave seletora de vohagem, 02
distribuidores de energia trifâsicos: PA e monitor,
cabea mento dimensionado para atender as
necessidades de energia dos sistemas de PA
monitor, aterramento geral dos sistemas. Com 02
[dois) técnicos habilitados com o Registrd
Profissional com a função Técnico de /
som" ou "Operador de Audio" junto ao Sindicato
dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de
Diversões -SATED.

R$ 10.000,00 R$ 70.000,00

A. DE VASCONCELOS SANTANA - ME - CNPJ: 13.230.332/0001-04 - CM.C: 1001
Conj. Cfaico Mendes, Qd. C2, Ns 43 - CEP: 57100-000 - Pref. António Uns de Sousa - Rio Largo - Alagoas

TEL: (82) 9107 9203 / 9623 6094 / 8727 9060 - E-mail: estruturassantana@gmail.com





LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS EM GERAL
PALCOS, CAMAROTES, TENDAS, BANHEiROS

5.2

Locação DIÁRIA de sistema de sonorização para
atender eventos de MÉDIO PORTE com as
seguintes características mínimas: Mesa PA: 01
mesa digital com 48 canais de entrada. Sistema de
PA: 18 caixas line array 16 caixas subgrave com 2
alto falantes de 18 polegadas cada, amplificação
compatível com o sistema de PA; Drive Rack: 02
processadores digitais com 08 entradas e 18
saídas, 01 software de gerenciamento dos sistema,
02 equalizadores gráficos estéreo Slbandas por
canal, 02 analisadores, 04 microfones calibrados,
01 cd player , 01 md; Insert Rack PA: 16 canais de
compressores limitares, 16 canais de noise gate,
03 processadores de efeitos digitais; Insert Rack
Monitor; 08 canais de compressores limitares. 08
canais de noise gate. 02 processadores de efeitos
digitais; monitor: 12 monitores tipo spot com alto
falantes de 12 polegadas ou 15 polegas e dríve,
amplificação compatível com o sistema de
monitor: Sid Fill, Side Fill stereo, com 02 caixas
array e 02 por lado, amplificação compatível com
o sistema de Side Fill; Microfones: 24 microfones:
Direct Box: 08 direct ín; Equipamentos:
equipamentos wireless ; 02 microfones sem fio
UHF; Pedestais/Garras; 36 pedestais , 10 garras;
multicabo: 02 multicabo analógico de 64 canais
com 120 metros de comprimento. 02 sub snakers
de 12 canais cada com multipinos Back Une: 01
bateria completa, 01 amplificador GK 800 RG com
caixa com 01 falante de 15 e 01 caixa com 04
falantes de 10, 01 amplificador Fender Twin
reverb ou Jazz Chorusl20 similar. Sistema:
sistema de Ac Eletrica: 01 main Power trifásico de
100 amperes com chave seletora de voltagem, 02
distribuidores de energia trifasicos: PA e monitor,
cabeamento dimensionado para atender as
necessidades de energia dos sistemas de PA
monitor, aterramento geral dos sistemas. Com 02
'dois) técnicos habilitados com o Registro
Profissional com a função Técnico de som* ou
"Operador de Audio" junto ao Sindicato dos
Artistas e Técnicos em Espetáculos de DiVersÕes

SATED.

,
R$ 6.000,00 R$ 42.000,00

A. DE VASCONCELOS SANTANA - ME - CNP): 13.23Q.332/GOO1-Q4 - CM.C; 1001
Conj. Chico Mendes, Qd. C2, Ns 43 - CEP: 57100-000 - Pref. António Lins de Sousa - Rio Largo - Alagoas

TEl; (82) 9107 9203 / 9623 6094 / 8727 9060 - E-mail: estruturassantana@gmaU.coia
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LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS EM GERAL
PALCOS, CAMAROTES, TENDAS, BANHEIROS QU

5.3

Locação DIÁRIA de sistema de sonorização para
atender eventos de PEQUENO PORTE, com as
seguintes características mínimas: Mesa 01
analógica 12 canais de entrada, 06 caixas de médio
- 04 caixas de subgrave com l alto falantes de 18
polegadas cada, amplificação compatível com o
sistema: 01 cd player, 02 microfones. Com 01 (um)
técnico habilitado com o Registro Profissional com
a função Técnico de som" ou "Operador de Audio"
junto ao Sindicato dos Artistas e Técnictís em
Espetáculos de Diversões - SATED. f

R$ 2.500,00 R$ 20.000,00

5.4

Locação DIÁRIA de equipamento de som volante,
tipo carro de som, composto de veiculo tipo Kombi
ou similar, com configuração mínima de 01 (um)
console mixer (mesa de som) 04 (quatro) canais,
aparelho de mini disc, aparelho de compact disc,
interface USB com suporte de reprodução de
arquivos no formato (mp3) e potência ínima de
400 Watts, incluindo motorista, técnico de som,
combustível e manutenção. Com 01 (um) técnico
habilitado com o Registro Profissional com a
função Técnico de som" ou "Operador de Audio"
junto ao Sindicato dos Artistas e Técnicos em
Espetáculos de Diversões - SATED.

10 R$ 200,00 R$ 2.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE (cento e trinta e quatro mil reais) R$134.000,00

A. DE VASCONCELOS SANTANA - ME - CNP): 13.230.332/0001-04 - CM.C: 1001
Conj. Chico Mendes, Qd-C2,Ns 43-CEP: 57100*000 - Pret António Lins de Sousa - Rio Largo - Alagoas

TEL: {82} 9107 9203 / 9623 6094 / 8727 9060 - E-mail: rstrutwrassaa tana@gmail,com
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LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS EM GERAL
PALCOS, CAMAROTES, TENDAS, BANHEIROS QUfjNGQ^

LOTE6-TRIOELÊTRICO

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. VALOR UNIT. TOTAL

6.1

Locação DIÁRIA de equipamento de som volante
tipo trio elétrico, composto de carreta /palco com
estrutura ínima de camarim para 10 (dez) pessoas
com banheiro privativo e climatizado, frigobar,
área reservada para convidados, sistema de som
de no mínimo 60.000 Watts em 04 (quatro) vias,
01,00 (um) console mixer (mesa de som) de 32,00
(trinta e dois) canais, 02 (dois) aparelhos de mini
disc, 02 aparelhos de compact disc, interface USB
com suporte de reprodução de arquivos no
formato (mp3), 20 (vinte) microfones com
pedestais, 02 (dois) microfones sem fio com
pedestal, 01 (um) sistema de teclados, 01 (uma)
bateria eletrônica completa, 08 (oito) monitores
de retorno de palco, iluminação básica de pelo
menos 24 (vinte quatro) refletores de 1.000 Watts
cada, 02 (duas) maquinas de fumaça com
dissipadores, 01 (uma) mesa de luz compatível,
incluindo 02 (dois) motoristas, 01 (um) Técnico
eletricista, 02 (dois) auxiliares de serviços gerais e
02 (dois) segurancas, além deo combustível e da
manutenção. Com 01 (um) técnico habilitado com
o Registro Profissional com a ftincão Técnico de
som" ou "Operador de Audio" junto ao Sindicato
dos Artistas e Técnicos em Espetáculq» de
Diversões -SATED.

R$ 15.000,00 R$105.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE (cento e cinco mil reais) R$ 105.000,00

A. DE VASCONCELOS SANTANA - ME - CNP!: 13.230.332/0001-04 - CM.C: 1001
Conj. Chico Mendes, Qd.C2, N243-CEP: 57100-000 - Pref, António Lins de Sousa - Rio Largo - Alagoas

TEL: (82) 9107 9203 / 9623 6094 / 8727 906O - E-mail: cstruturassantana@gmail.com
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LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS EM GERAL
PALCOS, CAMAROTES, TENDAS, BANHEIROS Ql

LOTE 7-ILUMINAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. VALOR UNIT. TOTAL

7.1

Locação DIÁRIA de sistema de iluminação para
atender eventos de MÉDIO PORTE com as
seguintes características mínimas: Mesa
Controladora com 01 mesa computadorizada com
2048 canais Dimmer: 36 canais de dimmer com
4000 Watts por canal, 24 Canais de Main ox r para
Movings; Refletores: 48 refletores PAR 64; 16
refletores, 08 refletores elipsoidais, 08 refletores
Molefay ou similar com 08 lâmpadas DWE ou
similar;Movings/lntercons/Equipamentos
DMX/Follow spots: 10 movings heads, 04 movings
heads Wash 575,03 pontos intercon, 02 maquinas
de fumaça, 04 attomics 3000, 02 canhões
seguidores HDI 1200; estruturas de alumínio; 120
metros de estrutura de alumínio espacial Q-30 ou
similar de 1,2,3 e 4 metros.

R$ 4.000,00 R$ 28.000,00

7

VALOR TOTAL DO LOTE (vinte e oito mil reais)

LOTE8-GERADOR

R$28.000,00

ITEM

8.1

DESCRIÇÃO

Locação DIÁRIA de grupo gerador móvel, com
capacidade mínima de 180 KVA, trifasicos, tensão
440/380/220/110 VAC, 60 Hz, disjuntor de
proteçâo, silenciado em nível de ruído sonoro de
32 db 1,5 metros. f

QUANT.

/
10 (

VALOR UNIT.

R$ 2.000,00

TOTAL

R$ 20.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE (vinte mil reais)

LOTE 9 - SEGURANÇA

R$20.000,00

ITEM

9.1

DESCRIÇÃO

Fornecimento de Serviços de SEGURANÇA DE
SHOW (desarmada) - Para atuar como segurança
de shows em área especifica de eventos.
devidamente uniformizados, com carga horária de
I2h por turno (DIÁRIA). /

QUANT.

500/

VALOR UNIT.

/

R$ 150,00

VALOR TOTAL DO LOTE (setenta e cinco mil reais)

TOTAL

R$ 75.000,00

R$75.000,00

VALOR GLOBAL DO LOTE R$ 676.700,00
(seiscentos e setenta e seis mil e setecentos reais)

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

U
A. DE VASCONCELOS SANTANA - ME - CNP|: 13.230.332/0001-04-CM.C: 1001

Conj. Chico Mendes, Qd. C2, Nfi 43 - CEP: S7100-000 - Pref. António Lins de Sousa - Rio Largo - Alagoas
TEL: (82) 9107 9203 / 9623 6094 / 8727 9060 - E mail: estruturassantana@gmaU.com
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LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS EM ÇERAi
PALCOS, CAMAROTES, TENDAS, BANHEIROS (ftiftlICOS """

DECLARO que nos Preços Propostos estão incluídos todos os custos decorrentes da execução contratual,
tais como, despesas com impostos, taxas, frete, seguros quaisquer outros que incidam na contratação do
objeto.

Rio Largo/AL, 01 de fevereiro de 2016.

CNP J Í3 230L33?mOOV04

;pFN e
Administrador

A.DE VASCONCELOS SANTANA - ME - CNPj: 13.230.332/0001-04 - CM.C: 1001
Conj. Chico Mendes, Qd. C2, Ns 4-3 - OEP: 57100-000 - Pref. António Lins dt Sousa - Rio Largo - Alagoas

TEL: f82) 9107 9203 / 9623 6094 / 8727 9060 - E-mail: estruturassantana@gmail.cam
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA - AL
PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2016-SRP

PROCESSO N° 104-017/2016
Tipo: MENOR PREÇO TOTAL POR LOTE

DATA-01/02/2016 ÀS 11:OOHS
Situada à Rua Ladislau Coimbra, n° 102, Centro - Boca da Mata - AL.

l «S T"kft •!> f W'

1.0 -DOOBJETO

1.1. O objeto desta licitação é o registro de preços para
contratação dos serviços de locação de equipamentos,
materiais e pessoal para realização de eventos, com
exclusividade de lotes (03, 04, 07, 08 e 09) para
ME/EPP, com execução mediante o regime de empreitada
por preço unitário, para atender às necessidades do
Município de Boca da Mata, conforme especificações e
quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e
neste Edital e seus Anexos.

ENVELOPE "B" - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.

TALUAN PRODUÇÕES E EVENTOS EIREU - ME - CNPJ N° 03.077.802/0001-98.
Rua ANTÓNIO LUIZ DOS SANTOS, 94 - Centro - Coruripe - Alagoas. CEP: 57.230-000 - Email:

EP1FAN10PROPUCOES@HOTMAÍL.COM - FONE: (82) 9968-1598
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ATO CONSTITUTIVO POR TANSFORMAÇÀO

TALUAN PRODUÇÕES E FVENTOS EIRELI

Pelo presente instrumento de Ato Constitutivo por transformação de Sociedade. g
T*S Kl a.

Empresária em EIRELI, EPIFANIO RITA DOS SANTOS FILHO, brasileiro, casado sob\jâ

regime de comunhão parcial de bens, nascido em 20/10/1964, empresário, com

Cédula de identidade n° 439392 SSP/AL, inscrito no CPF sob o n* 383.230.364-20,

residente e domiciliado na Rua Deputado José Lages, n* 345, Apt 502, Bairro: Ponta

Verde, Cep: 57035-330 Maceió/AL, único sócio da empresa "E R SANTOS & CIA LTDA

ME", com sede na Rua António Luiz dos Santos, n" 94, Bairro: Centro, Cep: 57230-000

Coruripe/AL, cujo a inscrição encontra-se registrada na Junta Comercial de Atagoas-

JUCEAL, sob Nire 27200288787 em data 08/04/1999, devidamente inscrita no CNPJ

03.077.802/0001-98, ora transforma seu registro de Sociedade Empresaria em

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA- EIRELI, a qual se regerá,

doravante pelo ato constitutivo, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do

A artigo 1033 e 98 A da Lei n° 10406/02, resolve

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL

A empresa girará sob nome empresarial TALUAN PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI

ME com sede na Rua António Luiz dos Santos, n? 94, Bairro: Centro, Cep: 57230-000

Coruripe/Al, podendo a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais

em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO SOCIAL

A empresa terá como objeto social Aluguel de outras máquinas e equipamentos

comerciais e industriais. Serviços de organização de feiras. Congressos e exposições,

Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas. Serviço de limpeza em prédios e

condomínios e Serviço de limpeza em prédios e condomínios e Serviço de limpeza de

fossas e esgotos.

CLÁUSULA TERCEIRA PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da

pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário

ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova

situação.

JUNTA COMERCIAI. DO ESTADO DE ALAGOAS - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/03/2015 14:28 SOB N" 20150036639
PROTOCOLO: 150036639 DE 27/03/2015. NIRE: 27200288707.
TALUAN PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI

Edvaldo Maiorano da Lima
SECRETARIO GERAI:

NfcCEIO, 27/03/2015

A validada do»to docunanto, aã imptssso, fiaa su^aita * coaqprovaçào da sua •utanticidade no sita
www.tacilita.al-gov.br informando o s^guint* código d* v*rificac«o- AL1B0036639
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ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO

TALUAN PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI

CLAUSULA QUARTA - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social será de RS 600.000,00 (seiscentos mil reais) o qual está

totalmente integralizado em moeda corrente nacional do país.

CLÁUSULA QUINTA - OA ADMINISTRAÇÃO

A empresa será administrada pelo seu titular, EPIFANIO RITA DOS SANTOS FILHO,

a quem caberá dentre outras atribuições, a representação atrva e passiva, judicial e

extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital

integralizado.

CLÁUSULA SEXTA - DO EXERCÍCIO SOCIAL

O termino de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano

civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado económico do ano fiscal.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DECLARAÇÃO

Declara o titular desta EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o

mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade

CLÁUSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que

será pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade

Anónima

JUNTA COMERCIAI, DO ESTADO DE ALAGOAS - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/03/2015 14:28 SOB N° 20150036639
PROTOCOLO: 150036639 DE 27/03/2015. HIRI: 27200288787.
TALUAN PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI

Edvaldo Maiorãno da Lima
SECRETARIO GERAL

MACEIÓ, 27/03/2015

A validada desta documento, sã impfesso, £10* suiaita à comprovação da sua autenticidade no sita
HTfw.faciJ.ita.ttl.gov.br informando o secjuint» código d* verificação AL150036639
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ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO

TALUAN PRODUÇÕES E EVENTOS EIREU

OAUSULA NONA - DO DESIMPEDIMENTO

O titular declara sob as penas da lei, que não esta impedindo, por lei especial, e

nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação. Que o proíba de

exercer a administração desta EIREU, bem como não está impedindo, ou em virtude de

condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda

que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,

contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra

as relações de consumo, fé publica ou a propriedade. (An 1.0115 l*, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA- DO FORO

Fica eleito o foro tal da Cidade de Corurirpe, estado de Alagoas, para resolver

quaisquer litígios oriundos de presente Ato Constitutivo de EIRELI.

O instrumento do Ato Constitutivo de EIRELI, será assinado em l via de igual forma

teor e consistência.

Coruripe /AL, 20 de Fevereiro de 2015.

EPIFANIO RITA DOS SANTOS FILHO

SERVIÇO NOTARJAL E REGISTRAI 2' UISTRITO
Av. Cdr. Leão, 788 - Poço

Mace<i/Al - Fone: Í&2) 3327-5269

jMaria Lc^id aí fa io afcíio -
Robeno de fnetoVaicao s

o Wagner gL Falcão - Su

lana S. Falcão Pereira • Escreven

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/03/2015 14:2B SOB N"
20150036639.
PROTOCOLO: 150036639 DE 21/03/2015. HIRE: 27200288787
TALUAN PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETARIO GERAL

MACEIÓ, 27/03/2015

A validade da»te documento, su impi*»•<>, fxoa «ujaita * cooprovaçáo de sua autenticidade no aitc
www.facilita.al.qov.br informando o aequinte código d« verificação: AL1S0036639





ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
"E R SANTOS & CIA LTDA ME-

DE TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RtSPONSABIL IDAI
LIMITADA-EIRELI

EPIFANIO RITA DOS SANTOS FILHO, brasileiro, casado sob regime de comunhà
parcial de bens. empresário, nascido dia 20/10/1964 portador da cédula de identidade
n° 439.392 SSP/AL e CPF nfl 383.230.364-20, residente e domiciliado na Rua
Deputado José Lages, n° 345, Apt 502, Bairro Ponta Verde, Cep: 57035-330
Maceiò/AL Único sócio da sociedade empresária limitada ER SANTOS & CIA LTDA
ME" com sede na Rua António Luiz dos Santos, N° 94, Bairro Centro Cep 57230-
000 Corunpe/AI, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de
Alagoas sob o NIRE 27200288787, inscrita no CNPJ sob n* 03.077.802/0001-98.
consoante a faculdade prevista em decorrência do disposto no art 10 da lei
complementar n" 128. de 19 de dezembro de 2008, que acrescenta § 3° ao art 968 e
parágrafo único ao art 1 033 da Lei n* 10 406, de 10 de janeiro de 2002 e do disposto
no art 2° da Lei n* 12441, de 11 de julho de 2011, que altera o parágrafo único do art
1 033 da Lei n° 10 406, de 2002 (código Civil), resolve.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica transformada esta sociedade limitada em Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada, sob o nome empresarial de TALUAN PRODUÇÕES E
EVENTOS EIRELI ME. com sub-rogação de todos os direitos e obrigações
pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA

O acervo desta sociedade, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), passa a
constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada mencionado
na cláusula anterior Para tanto, firma nesta mesma data, em documento separado, a
solicitação de sua inscrição como Empresa Individual de Responsabilidade Limitada
mediante Ato Constitutivo por Transformação

Corurípe/AL. 20 de fevereiro de 2015.

EPIFANIO RITA DOS SANTOS FILHO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS - SEDE

CBRTIFICO O REGISTRO EM 27/03/2015 14:28 SOB N" 20150036639
PROTOCOLO: 150036639 DE 27/03/2015. NIRE: 27200288787.
TALUAN PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI

Edvaldo Maiot ano d» Lima
SECRETARIO GERAI,

MACEIÓ, 27/03/2015

A validada desta documento, sã uoprasao, fica «u]«ita à conprovaçio da >ua aut«nticidada no sito
www. facilita . ai . gov. br informando o s«<jui_nt« código d* vvrif ícação: AL15DO36639
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIPE
ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO OU EXERCÍCIO DA ATIVIDADE

N°: 334/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIPE, concede a licença prevista na Lei Municipal n°
1175 de 22 de dezembro de 2010, para o contribuinte abaixo identificado:

INSCRIÇÃO:

NOME/RAZÃO SOCIAL:

NOME FANTASIA:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

NÚMERO:

BAIRRO:

ÁREA OCUPADA:

DATA INICIAL:

4581816

TALUAN PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME

EPFANIO PRODUÇÕES

03.077.802/0001-98

Rua ANTÓNIO LUIZ DOS SANTOS

94

CENTRO

30 m3

08/04/1999

ATIVIDADE PRINCIPAL:

7739099 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS
NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. SEM OPERADOR

ATIVIDADE SECUNDÁRIA:

3702900 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
7739003 - ALUGUEL DE PALCOS. COBERTURAS Ê OUTRAS ESTRUTURAS DE USO
TEMPORÁRIO. EXCETO ANDAIMES
8121400 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8230001 - SERVIÇOS DÊ ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS

A Licença é comprovada pela posse do respectivo alvará, o qual será fixado em local visível no
estabelecimento comercial, industrial e/ou serviços. Os autónomos deverão plastificá-los e
conduzi-lo. Comparecer anualmente junto ao fisco no mês de janeiro, sob pena de multa. .

Corurípe(AL), 13 de Maio de 2015.

Gilvan dos Santos Stfv*
Fiscal de Tributos

W a t . 01117

FIXAR EM LOCAL VISÍVEL
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: TALUAN PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME
CNPJ: 03.077.802/0001-98

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 n2 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. não constam inscrições em Dívida 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 é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 11:47:45 do dia 16/12/2015 <hora e data de Bras(lia>.
Válida até 13/06/2016.
Código de controle da certidão: 2926.C699.79FC.6EOB
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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23/01/2016 Certidão Negativa de Débitos - Sefaz-AL

GOVERNO DE ALAGOAS

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL

DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO E CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Certidão Negativa de Débitos

Razão Social: TALUAN PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME - REGULAR

CNPJ : 03077802000198

jÇ- nCvi>T • H ~ Vyj *"" "••
do contribuinte acima que vierem a ser apuradas, é certificado que não conat,̂ *, até a <t?
Ressalvado o direito de a Fazenda estadual cobrar quaisquer dívidas de
do contribuinte acima que vierem a ser apuradas,
presente data, débitos inscritos em Dívida Ativa

Certidão expedida com base na Portaria SARE n" 62, de 23 de j u lho de 2004

Emitida às 09:13:31 do dia 23/01/16
Válida até 23/03/2016.

;ódiqo de controle da certidão: OF81-6DD9-276F-91F9

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na páqina da Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas, através do
endereço http://wwww.sefaz.al.gov.br/certidao.

Certidão expedida gratuitamente.





Certidão Negativa de Débito de ISS Página l de l
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Documento N<

3

Prefeitura Municipal de Coru
Secretaria Municipal de Finanças
Certidão Negativa de Débitos de ISS

'. Código de Verificação

MEHZ-WTLL

Data de Emissão

25/01/2016

f
5"*3*

*"7 L/1ZYÍ

* * *
í/V

-». s

Data de Validade

25/02/2016

IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO

Nome
FALUAN PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI
ME

CNPJ/CPF

03.077.802/0001-98

Endereço
R ANTÓNIO LUIZ DOS SANTOS 94-CENTRO-CORURIPE/AL.

CERTIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Coruripe certifica que até a presente data não
constam débitos para o contribuinte citado acima.

OBSERVAÇÕES

- Fica assegurado ao Município a cobrança de qualquer débito
posteriormente;

- 0 presente documento somente tem validade:
a. Quando não apresentar rasuras;
b. Até a data de validade exposta acima;

que possa ser verificado

A aceitação deste documento esta condicionada à verificação de sua validade, de forma
exclusiva pelo aceitante junto à Prefeitura Municipal de Coruripe.

.
/

http://uspro695.startdedicated.com/eiss-coruripe/reports/certnegativa.php?CODV=M... 25/01/2016
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CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03077802/0001-98
Razão Social: TALUAN PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI ME
Nome Fantasia:EPFANIO PRODUÇÕES
Endereço: RUA ANTÓNIO LUIZ DOS SANTOS 94 / CENTRO / CORURIPE /

AL / 57230-000

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: 30/01/2016 a 28/02/2016

Certificação Número: 2016013004030811679473

Informação obtida em 31/01/2016, às 20:18:17.

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 TRABALHISTA

Nome: TALUAN PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.077.802/0001-98
Certidão n°: 211657044/2015
Expedição: 21/12/2015, às 19:37:47
Validade: 17/06/2016 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certif ica-se que TALUAN PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME (MATRIZ E

FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 03 .077 .802 /0001-98 , NÃO CONSTA

do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autent icidade 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 ident if icação 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 previdenciãr ios , a honorár ios , a cus tas , 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.

sL . jus-br





001670269

DL ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA OE ESTADO DE ALAGOAS

Comarca de Maceió

C E R T I D Ã O E S T A D U A L

FALÊNCIA, INSOLVNCIA, RECUPERAÇO JUDICIAL E
CONCORDATA

CERTIDÃO N°: 001670269

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:

IALUAN PRODUÇÕES E EVENTOS EIREL1 ME, vinculado ao CNPJ: 03.077.802/0001-98

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA,
RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CONCORDATA em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do
Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução n°. 121/2010 do CNJ;

2 - A presente certidão não abrange eventuais acões de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é
expedida figure no pólo ativo;

3 - 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;

4 - Esta certidão não contempla os processos cadastrados no sistema PROJUDI em trâmite nos Juizados
Especiais e os processos em tramitação no 2° grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas,
que deverão ser objeto de certidões específicas;

5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.

6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado
de Alagoas (www.tjal.jus.br).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, terça-feira, 26 de janeiro de 2016 às 21h41min.

PEDIDO N°:
001670269
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ESTADO DE ALAGOAS

GOVERNO MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA
Praça José Pacheco, s/n - Centro - Jequiá da Praia/AL - C.N.P.J./M.F. n° 02.917.132/OOagjS5i5i ài3

•

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devido fins de comprovação, cadastramento e participação em

licitações públicas e privadas que a empresa, TALUAN PRODUÇÕES E EVENTOS

EIRELI-ME inscrita no CNPJ: 03.077.802/0001-98, estabelecida na Rua ANTÓNIO

LUIZ DOS SANTOS n° 94, Coruripe/AL, forneceu de forma satisfatória, através de

várias modalidades licitatória, Ativacão de eventos institucionais e/ou culturais e/ou

promocionais, Planejamento, criação e produção de ações promocionais de grande, médio e

pequeno porte e fornecimento de Buffet. Com capacidade de até 35.000 Pessoas.

Com cumprimento de todas as condições de fornecimento e nada constando que

possa desaboná-la.

Jequiá da Praia -AL, 21 de dezembro 2015.

Marcelo Beltrão Siqueira

Prefeito
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CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Página 1/2

N° 658307/2015
Emissão: 24/11/2015
Validade: Indefinida

Chave: 5WZ317dzC19Yyl77w040

CERTIFICAMOS, para os devidos flns. que consta em nossos arquivos a(s) Anotação{ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo
discriminada(s):

Descrição

Interessado(a)

ERVO TÉCNICO SEM ATESTADO

/*T
(a) (&

NO PATRICK DE SALES E VIEIRA

184 f Fls.

75

PSJF

i^
'
$\

ÂJ
Registro: 021286868-3

CPF: 057.348.574-75

Endereço: RUA LARGO SANTO ANTÓNIO, 180, CENTRO, CORURIPE, AL, 57230000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAlS )

Data de Registro: 05/02/2014

TíUilo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: NO ART. 7" DA RESOLUÇÃO N° 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Restrições: PONTES E FERROVIAS.

Informações / Notas

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

ART(s)

AL20150023090

Certidão n' 658307/2015

78/12/2015, 16:32

Chave de Impressão: 5WZ317dzC19Yy177w040
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART (* Q C A _ A
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 V* •»•— ̂ * *̂ *-

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

ART OBRA / SERVIÇO

N» AL20150023090

INICIAL

INDIVIDUAL

1. Responsável TAcnlco
LUCIANO PA l RICK DE SALES E VIEIRA
Titulo profissional. ENGENHEIRO CIVIL RNP: 021286868-3

2. Contratante

Contratante: TALUAN PRODUÇÕES E EVENTOS EIREU ME

RUA ANTÓNIO LUIZ DOS SANTOS
Complemento:

Cidade: CORURIPE

Telefone:

Contrato: Nfto «specMcado
Valor R$4.000,00
AçSo Institucional Outro*

CPF/CNPJ: 03.077.802/0001-98
N" M

Bairro: CENTRO

UR AL CEP: 57230000
ti uai l' epKanloproducoesetMJimBll.com

Celebrado em: 12/11/2015
Tipo da contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

Data da Situação:

3. Dado» da Obra/S»rvico
Proprietário: TALUAN PRODUÇÕES E EVENTOS EIREU ME
POVOADO PONTAL DE CORURIPE
Complemento: FAROL DO PONTAt Bairro: CENTRO

Cidade: CORURIPE UF: AL
Telefone: Ernail: epifankiproducoas@hotmail.com

Coordenadas Geográficas: Latltud*: O Longitude: O
Data de Inicio: 13/11/2015 Previsão de término: 13/11/2013

Finalidade: SEM DEFMçAo

CPF/CNPJ: 03.077.802/0001-88

14°: SEM NUMERO

CEP: 57230000

4. Atividad* Técnica
4 - CONSULTORIA Quantidade

56 - ASSISTÊNCIA TCCNiCA > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL 945.00
~> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1178 - METÁLICA
56 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL 945.00
-> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1176 - METÁLICA

Unidade
nf

m<

5. Observações
Montagem de ostiulura metálica com piso em chapa de madeira compensada 20,00 mm para confecção de camarote de show, sendo construído em 3
pavimentos com 35 unidades medindo 3,00 x 3,00 m. totalizando 105 unidades de camarote com 945.00 nf de área total de camarote, montado numa
área de 900,00 m* , contendo também em cada pavimento rampa para acesso de portadores de necessidades especiais.

6. Declaraço**

S «j

o

O S
N fjs Ê

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT. na legistacao específica e no decreto n. 5296/2004.
£ fi

7. Entidade d* Cta»*e

CLUBE DE ENGENHARIA

8. AMinatura*

Declaro Gerem verdadeiras as informações acima L UCI ANO PATRKK DE SALES E VHRA - CPF 057.148.574.79

TALUAN PROOUCOES f EVENTOS EIREU HE - CNPJ: OS.077.MVD001-M

9 Irtfc-imacõu
• A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R$67,88 Pago em: 12/11/2015 Nosso Número: 8300367971
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA - AL
PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2016-SRP
PROCESSO N° 104-017/2016
Tipo: MENOR PREÇO TOTAL POR LOTE
DATA-01/02/2016 ÀS 11:OOHS
Situada à Rua Ladislau Coimbra, n° 102, Centro - Boca da Mata - AL.

DADOS DA EMPRESA PARA VISITA ÍN-LOCO OU QUAISQUER OUTRA SOLICITAÇÃO.
A Empresa TALUAN PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI ME, inscrita com o CNPJ:
03.077.802/0001-98 estabelecida à: RUA ANTÓNIO LUIZ DOS SANTOS, 94 - Centro - Coruripe -
Alagoas - CEP: 57.230-000 declara através de seu procurador com poderes especificados através de
instrumento apresentado, que iodas as DECLARAÇÕES abaixo listadas são verídicas, em conformidade
com o código penal brasileira, estando ciente de suas sanções em caso de não veracidade das
informações aqui listadas.

1 - DECLARAÇÃO QUE CUMPRE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
O proponente acima qualificado DECLARA, para efeito do cumprimento ao estabelecido no inciso Vi do artigo 4° da
Lei Federal n°. 10.520 de 17.07.2002, sob as penaôdades cabíveis, que possui todo o aparato técnico e profissional
e que cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação exigidos nesfe Eátal e que nossa proposta está em
conformidade com as ex/gênc/as do instrumento convocatório.

2 - DECLARAÇÃO ART. 7C INCISO XXXIII {QUE NÃO EMPREGA MENOR)
O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7° inciso XXXIII da
Constituição Federai, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de pessoal,
funcionários menores de dezoito anos em trabalho notumo, insalubre ou perigoso e nem menores de dezesseis
anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de quatorze anos na condição de aprendiz na forma da
legislação vigente, o que não é o caso de nossa empresa

3 - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SERVIDORES
O proponente acima qualificado DECLARA, sob as penas da Lei, a inexistência em nosso quadro funcional, de
servidores ou dirigentes da contratante como também qualquer grau de parentesco com a mesma.

4 - DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES E SNIDONEIDADE.
O proponente acima quaSficado, conforme exigência contida na Lei 8.666/93, M. 32, §2°, declara não haver, até a
presente data. fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, não se
encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências
posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo penaídade de declaração de inidoneidade no âmbito da
administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela presente
afirmação.

5- DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA FÍSICA E A TfVIDADE DE NOSSA EMPRESA
O proponente acima quaSficado DECLARA sob as penalidades da Lei, que o estabelecimento existe fisicamente e
que se encontra em pleno funcionamento.

6 - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS
O proponente acima quaSficado DECLARA ter ciência dos termos deste Edital, COMPROMETENDO-SE a cumpri-
los em sua integralidade. Declaramos também que dispomos de toda infraestrutura, equipamentos e maquinas
necessária e adequada à execução integrai dos fornecimentos e entregas diretas do objeto desta licitação e, que a
nossa empresa está em pleno funcionamento com instalações apropriadas, no endereço correspondente aos
documentos apresentados. Declaramos a disponibilidade do pessoal necessário à execução do objeto licitado.
Declaramos a disponibilidade de todo equipamento necessário à execução do contrato.

" 7 - DECLARAÇÃO QUE A EQUIPE TÉCNICA TEM CONHECIMENTO DA INCLUSÃO.
O proponente acima qualificado, Declara formalmente qu& nossa equipe técnica tomou conhecimento de todas as
informações e das circunstâncias locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que aceita,
integralmente, todos os termos e condições estabelecidas neste edital, Declaramos ter conhecimento, da execução
do serviço licitado, e que possui pleno conhecimento de todas as características, peculiaridades e dificuldades
encontradas para a execução dos serviços propostos e que nada tem a reclamar ou questionar em relação ao
perfeito cumprimento do contrato.estado assim disponível para o bom andamento do projeto, seja na montagem
como também na manutenção, caso seja necessário, tendo como responsável direto tanto pela execução, e
profissionais e do trabalho de montagem e desmontagem), os quais autorizam a inclusão de seus nomes como
responsáveis técnicos para o Objeto ora Licitado.

TALUAN PRODUÇÕES E EVENTOS EIREU - ME - CNPJ N° 03.077.802/0001-98. /
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8 - DECLARAÇÃO DE SUBMISSÃO AO ATO CONVOCATÓRIO
O proponente acima qualificado ctecfani ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo instrumento
convocatório e submeterão as condições nele estipuladas. Inclusive, quanto a nossa PROPOSTA DE PREÇOS/'-.

^**

9-DECLARAÇÃQ DE RESPONSABILIDADE E GUARDA DOS EQUIPAMENTOS.
Declaramos ser de nossa responsabilidade: pela guarda, vigilância, segurança e manutenção dos equipamentos,
materiais e ferramentas uífôzadas para a prestação de serviços, não cabendo ao órgão Scrtante, arcar com qualquer
despesa relativa a danos, desaparecimento, roubo ou furto dos equipamentos, materiais e ferramentas.

10 - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MÍCROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
A Empresa: TALUAN PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI ME, inscrita com o CNPJ:
03.077.802/0001-98 estabelecida à: RUA ANTÓNIO LUIZ DOS SANTOS, 94 - Centro - Coruripe -
Alagoas - CEP: 57.230-000, declara, sob as penas da lei, que está enquadrada como MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos fermos dos incisos l e II do art. 3" da Lei Complementar n° 123 de 14 de
dezembro de 2006, e não tem nenhum dos impedimentos do §4? do mesmo artigo, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores.

H - OtCLÂRÂÇÃO DE ELABORAÇÃO IDEPENDENTE OE PROPOSTA.
Declaramos que a nossa elaboração de proposta, foi realizado de forma independente e única, estando assim na
forma da lei, sendo de nossa total responsabilidade as informações nela contida, bem como todos os valores
unitário e extenso em conformidade com anexo do edital para o processo Kcitatório aqui em epígrafe, estando assim
ciente das penalidades por quaisquer informações em desacordo com o soíofado conforme citado e expresso.

12- DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE IMEDIATA DOS EQUIPAMENTOS.

Declaramos Formalmente, sob as penas da lei, que disponibilizamos os equipamentos em perfeito estado de
conservação, nos quantitativos previstos no objeto deste Termo de Referência, e que correrão por conta da nossa
empresa no caso de contratada todas as despesas decorrentes da contratação, tais como: serviços de montagem,
desmontagem, operacionalização e manutenção; inclusive o fornecimento de materiais de limpeza para o caso dos
banheiros químicos, salários de funcionários, encargos sociais, bem como que se responsabilizará por danos e/ou
acidentes de qualquer natureza gerados petos equipamentos e assessórios, além de todos os seus acessórios, aos
operadonaiizadores dos equipamentos e/ou a terceiros ou a administração pública, durante o período de realização
do serviço.

13- DECLARAÇÃO DE DISPONIBILADADE DOS EQUIPAMENTOS ORA LICITADOS.

Declaramos Formalmente, sob as penas da lei, dísponiMzando equipamentos em perfeito estado de conservação,
nos quantitativos previstos no objeto deste Termo de Referência, e que correrão por conta da Sdtante contratada
todas as despesas decorrentes da contratação, tais como: serviços de montagem, desmontagem,
operacionalização, e manutenção, o registro da atividade técnica (ART) dos serviços contratados junto ao órgão
regularizador e físcalizador CREA, o fornecimento de materiais de limpeza, salários de funcionários, encargos
sociais, bem como que se responsabilizará por danos e/ou acidentes de qualquer natureza gerados pelas estruturas
locadas e equipamentos sonoros e iluminação, atém de todos os seus acessórios, aos operadonaiizadores da
montagem e desmontagem da estrutura e dos equipamentos sonoros e/ou a terceiros, Carros e Caminhões; durante
o período de realização do serviço, isentando desta forma, a Prefeitura da Cidade Udtante de qualquer
responsabilidade.

Coruripe, 29 de Janeiro de 2016.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA - AL
PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2016-SRP
PROCESSO N" 104-017/2016
Tipo: MENOR PREÇO TOTAL POR LOTE
DATA-01/02/2016ÀS U:OOHS
Situada à Rua Ladislau Coimbra, n° 102, Centro - Boca da Mata - AL.

D E C L A R A Ç Â O DE V I S I T A .

A Empresa TALUAN PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI ME, inscrita com o
CNPJ: 03.077.802/0001-98 estabelecida à: RUA ANTÓNIO LUIZ DOS SANTOS, 94
Centro - Coruripe Alagoas - CEP: 57.230-000, declara através de seu procurador
com poderes especificados através de instrumento apresentado, para fins do disposto no
edital, declara que assumo todas as responsabilidades decorrentes de todas as
informações necessárias para a elaboração de proposta de preços e pela execução do
objeto licitado.

Coruripe, 29 de Janeiro de 2016.

Lutas Santana Dos Santos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA - AL
PREGÃO PRESENCIAL N° 02/20I6-SRP
PROCESSO N" 104-017/2016
Tipo: MENOR PREÇO TOTAL POR LOTE
DATA - 01/02/2016 ÀS 11:OOHS
Situada à Rua Ladislau Coimbra, n° 102, Centro - Boca da Mata - AL.

D E C L A R A Ç Ã O DE V f S í T A
C O F O R M E A C Ô K D Â O T C U

'•

A Empresa TALUAN PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI ME, inscrita com o CNPJ: 03.077.802/0001-
98 estabelecida à: RUA ANTÓNIO LUIZ DOS S.4NTOS, 94 - Centro - Corurípe - Alagoas - CEP:
57.230-000, declara através de seu procurador com poderes especificados através de instrumento apresentado,
para fins do disposto no edital, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o artigo n° 299 do Código Penal
Brasileiro, especificamente para participação na licitação, que:

A Lei de Licitações autoriza a Administração Pública a exigir, como requisito de qualificação técnica, a
comprovação de que o licilanle realizou visita técnica - também chamada de visita prévia, visita de
vistoria ou vistoria técnica - no local onde serão cumpridas as futuras obrigações contratuais, em
momento anterior à apresentação de sua proposta no certame.
Isso é o que se extrai do disposto no art. 30, inc. Ill da Lei n" 8.666/93, in verbis:
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
(...)
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de
que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das
obrigações objelo da licitação;
No mesmo sentido estabelece o Art. 19, inc. IV da Instrução Normativa n° 02, de abril de 2008. que
dispõe sobre regras e diretrizes para a contratação de serviços, continuados ou não, no âmbito da
Administração Pública Federal:
Art. 19. Os instrumentos convocatórios devem conter o disposto no art. 40 da Lei n" 8.666, de 21 de
junho de 1993, indicando ainda, quando couber:
(...)
IV - a exigência de realização de vistoria pelos licitantes, desde que devidamente justificada no projcto
básico, a ser atestada por meio de documento emitido pela Administração;
Inúmeras são as dúvidas da Administração Pública acerca da aplicabilidade prática da visita técnica e
sobre os procedimentos que devem ser adotados quando ela for imposta.
Portanto, o objetivo deste breve estudo é demonstrar a finalidade da exigência de visita técnica, quando
ela deve ser feita e quais são as ponderações feitas pelo Tribunal de Contas da União quando a
Administração opta por exigi-la.

FINALIDADE DA EXIGÊNCIA
A finalidade da visita técnica é propiciar aos licitantes, previamente à elaboração de sua proposta de
preços, o efetivo conhecimento das condições reais do local onde será executado o objeto/eneargo
licitado.
Trata-se de um direito do particular de conferir sua própria capacidade técnica para executar o encargo, e
de formular sua proposta de preço com base na realidade da contratação, uma vez que, ao realizar a visita
técnica, o licitaníe tem a oportunidade de extrair detalhes do locai de execução da obra ou do serviço.
Nesse sentido já observou o TCU ao tratar da visita técnica quando da prestação de serviços de
engenharia:
"Ora, tomar conhecimento de todas as informações relativas às obras e das condições do local de sua
realização é do interesse dos próprios licitantes. (...) qualquer empresário com um mínimo de
responsabilidade não só deseja como necessita conhecer o local e as condições da obra a ser realizada
antes de formular sua proposta comerciar"'1'.
Em outra decisão:
"a finalidade da introdução da fase de vistoria prévia no edital é propiciar ao proponente o exame, a
conferência e a constatação prévia de todos os detalhes e características técnicas do objeto, para que o
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mesmo lomc conhecimento de tudo aquilo que possa, de alguma forma, influir sobre o custo, prepara
í"1!da proposta e execução do objeto

Nessa linha, a realização da visita técnica também é um instrumento que auxilia o particular a j
informações precisas para impugnar o instrumento convocatório.
Isso porque, eventualmente, ao realizar a visita, o licitantc pode concluir coisas que a Administração po^Je
não ter considerado no planejamento da contratação. Isso pode ocorrer, por exemplo, no caso em que ôv
valor estimado pela Administração Pública para a execução do objeto for incompatível ao que, de falo,
cumpriria ser repassado em virtude de determinados fatores físicos locais, ou ainda, quando esta estipular
padrões inadequados de execução do objeto, o que poderá ser questionado pelo lieitante.
Alem de ser um mecanismo que visa resguardar o interesse do licilanle, nos moldes já aludidos, a
exigência de visita técnica visa também dar maior segurança à Administração, uma vez que atenua o risco
da ocorrência de extinção precoce do contrato, ou de seu cumprimento irregular sob a justificativa, pelo
particular, de que não conhecia todas as peculiaridades relacionadas ao local estipulado para o
cumprimento do objeto.
Textos relacionados
Pregão para serviços de cngcnh:iri:i si-oimdo os Inbunais de contas
Suspensão temporária e declaração do inidoneidadc :ihiiincciicia c entendimento jurisprudência]
Contratação de instituições para a oigam/ação de concursos público.-, fixação de quantitativos c preços
Substituição da empresa que fornece software C \ I Í U M \  para _a _ Adni i ni st rac ao
Contratação de mão de obra temporária pelas cmpiv^is estatais na jurisprudência do i Cl i
Sobre o assunto, o Tribunal de Contas da União, no Acórdão n° 4.968/201 1 - Segunda Câmara, assim se
manifestou:
"A visita de vistoria tem por objetivo dar à tintidadc a certeza c a comprovação de que todos os licitantes
conhecem integralmente o objeto da licitação e, via de consequência, que suas propostas de preços
possam refietir com exatidão a sua plena execução, evitando-se futuras alegações de desconhecimento das
características dos bens licitados, resguardando a 1-ntidade de possíveis inexecucões contratual s". [4'
Portanto, em linhas gerais, o objetivo da referida exigência c evitar que haja, tanto para o licítante como
para a Administração Pública, prejuízos de natureza económica (com a formulação de propostas
imprecisas), e/ou técnica (durante a execução do contrato).

RESTRIÇÃO A COMPETITIVIDADE
lim que pese a importância da realização de visita técnica, é preciso reconhecer que a referida exigência
limita o universo de competidores, uma vez que poderá acarretar ónus excessivo aos interessados que se
encontram em localidades distantes do local estipulado para o cumprimento do objeio, restringindo à
competitividade.
Isso porque, nesses casos, pode ocorrer que alguns interessados deixem de participar da licitação em
razão dos gastos que teriam com a sua locomoção até o local onde o objeto/encargo seria cumprido.
A Lei n" 8.666/93 veda práticas que restrinjam ou frustrem indevida me ote o caráler competitivo da
licitação:
Art. 3°:
§ 1° É vedado aos agentes públicos:
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam,
restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e
estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou
de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o especifico objcto do contraio.
ressalvado o disposto nos §§ 5° a 12 deste artigo e no art. 3° da Lei n° 8.248, de 23 de outubro de 1991;
(Grifei)
Assim, lendo em vista que a vistoria técnica pode limitar o universo de compe tido rés, para que sua
exigência seja legal, ò imprescindível a demonstração, pela Administração Pública, da indispensabilidade
de sua realização para a perfeita execução do contrato.
Nessa linha, veja-se trecho extraído do Acórdão n°906/2012 - Plenário, no qual o Tribunal expediu as
seguintes determinações ao ente licilantc:
"Abstenha-se de inserir em seus instrumentos convocatórios cláusulas impondo a obrigatoriedade de
comparecimento ao local das obras quando, por sua limitação de tempo e em face da complexidade c
extensão do objeio licitado, pouco acrescente acerca do conhecimento dos concorrentes sobre a
obra/serviço, de maneira a preservar o que preconi/a o art. 3a caput, c § Io, inciso I, da Lei 8.666/93." Is|
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Inclusive, esse raciocínio está em consonância com o disposto no art. 37, inciso XXI da Constit
Federal, que reputa como legítima apenas as "exigências de qualificação técnica e ec
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações" .
Neste contexto, a visita técnica somente deve ser exigida nas situações em que as condições' locais
possuírem características, e peculiaridades que somente a descrição técnica no edital nã^-'ée|,jfãzer 7CV
suficientemente clara para assegurar que o preço ofertado pela licilante reflila a realidade da cor|i^tação^ —^~

EXIGÊNCIA OBRIGATÓRIA OU FACULTATIVA?
A necessidade da exigência de visita técnica é determinada pelo tipo de objeto/encargo que será real]
pelo futuro contratado, bem como as condições que envolvem o focal onde ele será executado.
Essa avaliação deve ser feita pela Administração Pública na fase de planejamento da licitação, ou seja, ela
deve analisar se as condições do local são peculiares e relevantes para a perfeita execução do contrato.
Se essas peculiaridades não puderem ser expressas de modo detalhado e específico no instrumento
convocatório, então, é de suma importância que os licilantes as conheçam pessoalmente (in locu), pois do
contrário, restará inviável a identificação, pelo particular, do real esforço a ser empregado na execução do
ajuste, o que prejudicará o dimensionamento adequado dos custos, dando ensejo a elaboração de
propostas imprecisas.
Contudo, não sendo este o cenário, ou seja, se o local cm que o contrato será executado não justificar a
realização de visita técnica, então, essa exigência não deve ser feita, ou deverá ser facultativa, já que o
próprio edital poderá indicar precisamente as condições locais para a execução do objeto.
Sendo facultativa, ficará a critério do particular conhecer ou não o local onde o objeto será executado, não
sendo este um requisito de habilitação técnica, mas sim uma prerrogativa concedida aos interessados.

VISITA TÉCNICA IMPRESCINDÍVEL -- DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DO
LICÍTANTE
Nos casos em que a Administração constatar, na fase de planejamento, que a realização de visita téenica é
imprescindível para que o particular conheça todas as peculiaridades do local em que o objeto será
executado e formule corretamente sua proposta, é dever da Administração assim proceder.
Nesse cenário apenas deixará de ser uma obrigação a ser imposta pela Administração se restar evidente
que embora a visita téenica seja imprescindível, é impossível o compareeimento do licitante no local
exato da execução do objeto. Isso ocorre, por exemplo, na execução de serviços de perfuração de poço
semi-artesiano, em que resta clara a inviabilidade técnica da realização da mesma. Neste caso, deve a
Administração disponibilizar o máximo de informações sobre as condições locais onde os serviços serão
prestados e defini-las por escnto, por foto, por gravação, etc, no instrumento convocatório, conforme
previsão do Art. 15, inc. VIII da IN 02/2008™.
Mesmo nos casos em que a realização de visita técnica é considerada imprescindível, há quem sustente a
possibilidade de a Administração se utilizar de mecanismos de substituição ao compareeimento no local
onde o objeto será executado, por exemplo, estipulando no edital cláusula que prevê ser da
responsabilidade do contratado a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na
verificação dos locais de instalação e execução do objeto™. Contudo, essa não é uma alternativa segura
para o interesse público. F, preciso reconhecer que a mera previsão dessa cláusula no edital não atende à
própria finalidade da referida exigência, uma vez que expõe desnecessariamente a Administração a riscos.
Isso porque o particular poderá formular proposta de preço em desequilíbrio com o encargo que se propôs
a executar, o que poderá ensejar alegações em favor de acréscimos de serviços, revisão do valor proposto
ou problemas na execução do contrato.
Dessa forma, considerando que o preço estipulado pelo particular em sua proposta, representa "o que o
contratado precisa para cumprir o compromisso assumido e, ainda, viabilizar o indispensável retorno
financeiro pela exploração da auvidade económica" é importante reforçar que o objelivo da visita
téenica é justamente propiciar as licitantes o etetivo conhecimento das condições reais do local onde será
executado o objeto, de modo a evitar que haja prejuízos de natureza económica e/ou de natureza técnica,
o que atentaria contra o princípio da eficiência, aqui definido pelo renomado autor Hely Lopes Meirelles:
"O princípio da eficiência exige que atividade administrativa seja exercida com presteza, perfeição e
rendimento funcional. É o mais moderno princípio da função administrativa, que já não se contenta em
ser desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e
satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros"^ .
Portanto, se a exigência de vistoria técnica se justifica em face do conhecimento do local da execução do
futuro contrato condicionar a elaboração das propostas precisas, então é dever da Administração toma-la
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obrigatória, de modo a evitar que a Administração se exponha ao risco de receber propostas inaptas
a compreensão de todos os elementos técnicos e financeiros que a efeliva execução do objcto dem
Em que pese o raciocínio acima exposto, defende-se a possibilidade de a Administração Pública
que o licitante que já conheça completa mente o local onde o objcto será executado cnuki proa
declaração formal assinada pelo responsável técnico acerca do conhecimento pleno das concji££>cs c
peculiaridades do local. Isso ocorre, por exemplo, quando o particular já prestou serviços\>ara a
Administração no mesmo local onde será executado o objcto a ser licitado.
Ressalta-se que essa declaração apenas poderá ser emitida por particular que cfctivamcnte conheç
locais onde o objelo será executado, sob pena de nulidade da declaraç2o e responsabilização de seu
emissor.
Vencida a questão atinente ao dever da Administração em exigir a visita técnica quando esta for
considerada imprescindível, fala-se agora do dever do contratado a sua realização quando exigida no
contexto proposto.
Sobre o assunto, aduz Renato Geraldo Mendes:
"H perfeitamente possível sustentar essa tese e entender que a realização da vistoria não é uma faculdade,
mas um dever a ser atendido O fundamento para essa tese é a potencialidade do risco que envolve
determinados encargos e a obrigação da Administração de reduzi-lo ao máximo. Nesse sentido, é
ra/oável sustentar que o interessado está obrigado a conhecer as condições locais de execução como
requisito necessário para avaliar sua própria condição técnica em face do objeto a ser executado. É
evidente que isso não elimina o risco, mas reduz sua potencialidade '' (Destaquei)
Portanto, é dever do licitante a realização de visita técnica quando esta é exigida pela Administração, uma
vez que somente a partir do completo conhecimento do local é que ele poderá confirmar se detém
capacidade técnica suficiente para a perfeita execução do objcto licitado, e qual é o valor que poderá
estipular em sua proposta de preço de modo a garantir seu lucro.
Conforme se afere, em razão da importância da finalidade da realização de visita técnica, urna vê/
constatado, na fase de planejamento da licitação, que a realização de visita técnica é imprescindível para
que a proposta elaborada pelo particular reilita todas as particularidades envolvidas no objeto, não poderá
a Administração se eximir de exigi-la, nem o particular de realizá-la.

DIA E HORÁRIO DA VISITA TÉCNICA
Quando restar caracterizada a imprescindibilidade da realização de visita técnica, a Administração deverá
tomar algumas cautelas, de modo a não restringir indevidamente o carátcr competitivo do certame.
Uma das recomendações feitas pelo TC U é que a Administração Pública se abstenha de fazer a exigência
de que as licitantes realizem vistoria técnica em um único dia e horário. Segundo a Corte de Contas, a
referida exigência toma prejudicial a obtenção de proposta mais vantajosa para a Administração, uma vez
que possibilita que as empresas tomem conhecimento de quantos e quais são os participantes do certame,
facilitando a ocorrência de ajustes entre os competidores'1''.
Hsse é o raciocínio que se extrai do Acórdão n° 110/2012 - Plenário:
"Com relação à exigência de que os competidores devem realizar visita técnica ao local da obra, em dia e
hora único, definido no edital, foi demonstrado que a jurisprudência desta Corte é pacifica no sentido de
repudiar tal medida, por configurar restrição indevida ã competitividade do certame e por favorecer o
prévio acerto entre os pretendentes. Neste caso, a falta é suficiente para macular a licitação e ensejar
proposta para a anulação do processo licitatòrio, sem prejuízo de dar ciência ao (omissis) que a inserção
no edital de licitação de exigência para a realização de vistoria técnica em um único dia e horário.
constitui-se em restrição à competitividade e ofensa ao disposto no art. 3°, caput, e §1°, inciso U, da Lei
8.666/1993, além de favorecer ajustes entre os potenciais competidores".'13

Com base nisso, o TCU tem recomendado que a Administração estabeleça prazo adequado para a
realização da visita técnica.
"estabeleça prazo adequado para a sua realização, tanto para evitar que os potenciais licitantes tomem
conhecimento prévio do universo de concorrentes através de reunião no mesmo local e horário, como
para assegurar que os possíveis interessados ainda contem, após a realização da visita, com tempo hábil
para a finalização de suas propostas " '
Assim, em obediência ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, e a fim de possibilitar que o
licitante possa elaborar com consistência sua proposta técnica e comercial, mostra-se ideal que a
Administração oportunize a realização de visita técnica durante lodo o período de publicidade do edital,
de acordo com a modalidade de licitação adotada.

PROFISSIONAL QUE DEVI-; KA/KR A VISITA TÉCNICA
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Considerando as finalidades da visita técnica, sobretudo a de possibilitar que o licitante coi
plenamente as condições locais para a perfeita execução do objcto licitado, mostra-se recomcndáveUôa
Administração exija que o profissional que realize a visiía tenha o mínimo de qualificação ̂  de
conhecimento da atividade a ser executada, caso contrário, se for indicado um profissional l^igoína^ 2-íTk
atividade, a realização de visita técnica restará inócua, pois não conseguirá atingir seu propósKÇ£. em ""*
violação ao princípio da finalidade- ^*\
Ao lecionar acerca deste principio. Celso António Bandeira de Mello aduz: \
"O que explica, justifica e confere sentido a uma norma é precisamente a finalidade que ao anima. "5W,
partir dela é que se compreende a racionalidade que lhe presidiu a edição. Logo, é na finalidade da lei que
reside o critério norteador de sua correia aplicação, pois é em nome de um dado objetivo que se confere
competência aos agentes da Administração."
Dessa forma, ao estipular a exigência de visita técnica no edital, a Administração Pública deve considerar
a finalidade da referida exigência, indicando profissional que detenha conhecimento técnico para reali/a-
la.
Vejamos trecho do Acórdão n° 785/2012 - Plenário, no qual o Relator acompanhou a unidade técnica e
considerou, que:
"Hm tese, não há óbices para que tal visita seja feita por profissional terceirizado pela empresa, sendo
razoável, somente, exigir que o mesmo possua conhecimento técnico suficiente para tal incumbência".
Sob esse enfoque, o TCU considerou impertinente exigir que o profissional que realiza a visita seja o
mesmo que será responsável pela execução dos serviços licitados:
"Essa exigência mostra-se excessiva, porquanto o fundamento para a visita técnica é assegurar que o
licitante tome conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das
obrigações do objeto da licitação. (...) seria perfeitamente possível que a visita técnica fosse realizada por
um técnico ou outro profissional contratado pela futura licitante para esse fim específico, o qual
posteriormente lhe passaria as informações necessárias para que tomasse conhecimento das condições
locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, não havendo razão plausível para se exigir
que o engenheiro que participasse da visita técnica fosse o futuro responsável pela execução do
contrato".
Como se vc, não há necessidade de exigir que o profissional que realize a visita técnica seja o responsável
técnico, já que isso poderia ensejar restrição indevida à competitividade. O importante, contudo, é que o
profissional responsável pela visita técnica seja alguém que demonstre capacidade suficiente e adequada
em razão do grau de especialidade/complexidade do objeto.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, conclui-se que a exigência de visita técnica em sede de contratação pública deve ser
entendida como um mecanismo de cautela que busca evitar que haja, tanto para o licitante como para a
Administração Pública, prejuízos de natureza económica, e/ou de natureza técnica, durante a execução do
contrato.
Ademais, a possibilidade de proceder com a referida exigência no edital deve ser ponderada à luz do art.
37, inc. XXI da Constituição Federal e do art. 3°, § 1°, inc. I da Lei n° 8.666/93. Em face desses
dispositivos, a exigência somente será legítima quando essencial para o cumprimento adequado das
obrigações contratuais, sendo pertinente a criteriosa avaliação dos moldes em que a vistoria será
realizada, de modo a evitar a restrição indevida ao caráter competitivo do certame.

Notas
11 TCU, Acórdão n°244/2003 - Plenário.Min.Rel. Ubiratan Aguiar, DOU de 28.03.2003.

[2] TCU, Acórdão n° 4.968/2011, 2a Câmara, Mm. Rei. Raimundo Carreiro, DOU de 18.07.2011.
[^! Art. 41, § 1° da Lei n° 8.666/93.
[4] TCU; A^j-dao n° 4.968/2011, 2a Câmara, Mm. Rei. Raimundo Carreiro, DOU de 18.07.2011.
51 TCU, Acórdão n° 906/2012 - Plenário, Mm. Rei. Ana Arraes, DOU de 23.04.2012.
6] Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão

contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da
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proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e económica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações
[7Í Art. 15. O Projeto Básico ou Termo de Referência deverá conter:

r--..

VIU - a necessidade, quando for o caso, devidamente justificada, dos locais de execução dos serviços
serem vistoriados previamente pelos licitantes, devendo tal exigência, sempre que possível, ser subs|itijídík, 7 ̂ \a divulgação de fotografias, plantas, desenhos técnicos e congéneres; \ç£

81 Esse foi o entendimento exarado pelo TCU no Acórdão n° 149/2013 - Plenário. Min Rei. José J\rge.
Sessão 02.03.2013.
91 Mendes, Renato Geraldo. O processo de contratação pública. Fases, Etapas e Atos. Curitiba
2012. p. 382 e 383.

1] MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, obra atualizada por Eurico de
Andrade Azevedo, Delcio Balestero Aleixo e José Hmmanuel Burle Filho. 26a Edição, São Paulo;
M alheiros, p. 90.

1] MENDES, Renato Geraldo. Lei de Licitações e Contratos Anotada - Notas e Comentários à Lei n
°8.666/93. 9 ed. Curitiba: 7,ênite, 201 3.p. 620.

21 TCU, Acórdão n°906/2012, Plenário, Rei. Min. Ana Arraes, DOU de 23.04.2012
13]TCU, Acórdão n" 1 10/2012, Plenário, Rei. Min. Raimundo Carreiro, DOU de 25.01.2012

4} TCU, Acórdão n°906/2012, Plenário, Rei. Min. Ana Arraes, DOU de 23.04.2012
51 De Mello, Celso António. Curso de Direito Administrativo. 27 Ed São Paulo: Malheiros, 2010. p.

106.
[I6] TCU, Acórdão n°748/2012, Plenário, Rei. Mm. Ubiratan Aguiar, DOU de 04.04.201 1.

Leia mais: http://ius.com.hr/aitJgo^/3U)26/visita-tc^m'ca#i\/y3_NC7.3Ddgy

Coruripe, 29 de Janeiro de 2016.

Saniana Dos Sanfos
L.citante
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ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL

PREGÃO PRESENCIAL No 02/2016-SRP
A. DE VASCONCELOS SANTANA - ME

CNPJ N° 13.230.332/0001-04
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LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS EM GERAL
PALCOS, CAMAROTES, TENDAS, BANHEIROS QUÍMICOS

DECLARAÇÃO - LEI Nfi 9.854/99

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS NB 02/2016
PROCESSO N» 104-017/2016

A empresa A DE VASCONCELOS SANTANA - ME, com sede no Conj. Chico Mendes, Qd. C2,
n°43, Pref. António Lins de Sousa, Rio Largo/AL, inscrita no CNPJ/MF sob o n9

13.230.332/0001-04, 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", para
fins de habilitação no Pregão Presencial para Registro de Preços n9 02/2016 da Prefeitura
Municipal de Boca da Mata.

Rio Largo/AL, 01 de fevereiro de 2016.

Administrador

A. DE VASCONCELOS SANTANA - ME - CNP|: 13.230.332/0001-04 - CM.C: 1001
Conj. Chico Mendes, Qd-C2. N* 43 - CEP: 57100-000- Pret António Lins de Sousa - Rio Largo - Alagoas

TEL: (82) 9107 9203 / 9623 6094 / 8727 9060 - E-mail: «tmturassantaoa@gmail.com
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LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS EM GERAL
PALCOS, CAMAROTES, TENDAS, BANHEIROS QUÍMICOS

DECLARO que nos Preços Propostos estão incluídos todos os custos decorrentes da execução cojnttâtúâf, tais
como, despesas com impostos, taxas, frete, seguros quaisquer outros que incidam na contratação do objeto.^v-.'

T-*jf .-

Rio Largo/AL, 01 de fevereiro de 2016.

Vascoprelos/Sa
le 010.212.944-

Administrador

A. DE VASCONCELOS SANTANA - ME - CNPJ: 13.230.332/0001 04 - CM.C: 1001
Coiij. Chico Mendes, Qd. C2, N"e 43 - CEP: 57100 000 - Pref. António Lins de Sousa - Rio Largo - Alagoas

TEL: (82) 9107 9203 / 9623 6094 / 8727 9060 - E-mail: estrutuussaiitaiia@gmail.coni
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PROCESSO N° 104-017/2015
PROCEDIMENTO LICITATORIO: Pregão Presencial n° 02/2016-SRP
ASSUNTO: Registro de preços de locação de equipamentos, materiais e pessoal para realização de
eventos

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Por este Termo, tendo em vista o que consta do procedimento
licitatorio em epígrafe e considerando as disposições da Lei n° 10.520/2002 (art. 4°,
inciso XX), ADJUDICA-SE o objeto da licitação aos iicitantes vencedores, na
seguinte conformidade:

LOTES 01, 03, 04, 07,08
e 09

A. DE VASCONCELOS SANTANA - ME
(CNPJ 13.230.332/0001-04)

R$ 709.287,88 (setecentos e
nove mil, duzentos e oitenta
e sete reais e oitenta e oito

centavos]

LOTES 02, 05 e 06
TALUAN PRODUÇÕES E EVENTOS
EIRELI - ME - EPIFÂNIO PRODUÇÕES
(CNPJ 03.077.802/0001-98)

R$ 354.643,94 (trezentos e
cinquenta e quatro mil,

seiscentos e quarenta e três
reais e noventa e quatro

centavos)

CPL em O / de fevereiro de 2016.

Bergson^Arau/fcté/fe
Prego e\a

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

PROCESSO N° 104-017/2015
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Pregoo Presencial n° 02/20U-SRP
ASSUNTO: Registro de preços de locação de equipamentos, materiais e pessoal para
realização de eventos

RELATÓRIO HNAL DE LICITAÇÃO

Atendendo solicitação constante na inicial, por meio de ofício expedido peia
Secretaria Municipal de Administração, após autorização do Exmo. Sr. Prefeito através de
Despacho constante nos autos, abriu-se o procedimento iicitatórío Pregão Presencial n°
02/2016-SRP, objetivando o registro de preços de locação de equipamentos, materiais e
pessoa/ para realização de eventos, na forma do Termo de Referência e da Estimativa de
Preços apresentados pelo interessado solicitante, acostados à inicial.

A Minuta do Edital da licitação foi submetida à apreciação da Procuradoria
Jurídica e devidamente aprovada, através de Parecer presente nos autos; o Aviso da
Licitação foi publicado nos Diários Oficiais da União e do Estado de Alagoas e no Jornal
Tribuna Independente, bem como afixado no Quadro de Avisos desta Prefeitura, conforme
comprovantes anexos aos autos; e o Editai de convocação foi disponibii/zado aos
interessados através do e-mail cplbocadamata.al@hotmail.com.

Decorrido o prazo para impugnações ao Edital, não se registrou a entrada de
nenhum instrumento da espécie nesta Comissão, inexistindo assim qualquer pendência que
obstasse o regular prosseguimento do certame.

A sessão pública para recebimento, abertura e 'julgamento das Propostas de
Preços e Documentos de Habilitação ocorreu em 01/02/2016, totalizando 01 chamada
havendo a participação das licitantes relacionadas na ata circunstanciada lavrada na
oportunidade, constante dos autos.

As propostas ofertadas e a documentação aberta, apresentadas pelas empresas
participantes, encontram-se presentes nos autos.

Após os procedimentos relatados na Ata da sessão, dec/arou-se vencedoras do
certame as empresas abaixo, na seguinte conformidade:

LOTES 01, 03, 04, 07, 08 e 09
A. DE VASCONCELOS SANTANA - ME
(CNPJ 13.230.332/0001-04)

R$ 709.287,88
(setecentos e nove

mil, duzentos e
oitenta e sete reais

e oitenta e oito
centavos)

R U A L A D I S L A U C O I M B R A , N° 1 0 2 , C E N T R O , B O C A D A M A T A - A L A G O A S
E - M A I L : c p l b o c a d a m a t a . a l @ h o t m a l l . c o m
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LOTES 02, 05 e 06
TALUAN PRODUÇÕES E EVENTOS
EIRELI - ME - EPIFÂNIO PRODUÇÕES
(CNPJ 03.077.802/0001-98)

R$ 354.643,94
(trezentos e

cinquenta e quatro
mil, seiscentos e
quarenta e três

reais e noventa e
quatro centavos)

E, não havendo interposição de recurso por parte dos licitantes, adjudicou-se o
objefo da licitação, conforme Termo de Adjudicação lavrado pelo Pregoeiro constante nos
autos.

Isto posto, encaminhamos os autos à Procuradoria Geral para análise e emissão de
parecer quanto a fase externa.

Após, remetam os autos ao Gabinete do Prefeito para fins de homologação, nos
termos do artigo 4°, inciso XXII, da Lei n° }0.52012002.

CPI, em 01 de fevereiro de 2016.

Leífe

R U A L A D I S L A U C O I M B R A , N ° 1 0 2 , C E N T R O , B O C A D A M A T A - A L A G O A S
E - M A I L : c p l b o c a d a m a t a . a l @ h o t m a i l . c o m
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Processo Administrativo n° 104017/2016.
Modalidade: Pregão Presencial Para Registro de Preços - SRP n° 002/2016.
Objeto: Contratação de serviços de locação de equipamentos,
realização de eventos.
Parte interessada: Secretaria Municipal de Administração.

PARECER PGM GAB N° 0069/2016.

EMENTA: FASE EXTERNA. LICITAÇÃO NA MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PESSOAL PARA A
REALIZAÇÃO DE EVENTOS. REQUISITOS LEGAIS
APLICÁVEIS À ESPÉCIE. PROCEDIMENTOS REGULARES.
02 (DUAS) EMPRESAS INTERESSADAS NA DISPUTA.
LEGALIDADE. DEFERIMENTO.
i -- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PESSOAL PARA A
REALIZAÇÃO DE EVENTOS.
il- PUBLICIDADE RESPBIIADA. TRÂMITES LEGAIS
OBEDECIDOS.
Ill - - LICITAÇÃO REGULAR. PELA HOMOLOGAÇÃO.
CONTRATAÇÃO POSSÍVEL.

Cuida-se de processo licitatório sob a modalidade Pregão, na forma
Presencial, do tipo menor preço, que tem por objeto a contratação de serviços de locação de
equipamentos, materiais e pessoal para realização de eventos, com execução mediante o
regime de empreitada por preço unitário, visando atender as necessidades do Município de
Boca da Mata, Alagoas.

O presente procedimento administrativo fora deflagrado a partir do Ofício n°
001/2016-SMA, de 04 de janeiro do ano em curso, que veio instruído com o Termo de
Referência, em que consta o objeto, descrições detalhadas dos serviços, justificativa, forma de
prestação dos serviços, classificação dos serviços comuns, obrigações das partes, avaliação do
custo, controle da execução dos serviços e das infraçoes e das sanções administrativas.

Consta dos autos a indispensável pesquisa de mercado, mediante as cotações
de preços apresentadas peias empresas:

1 - EDSON MESSIAS PEJ3LJVEIRA EJNTRETENIMENTQS -
ME (APLLÃUZZUS ENTRETENIMENTOS), inscrita no CNPJ/MF sob
n° 18.444.524/0001-37;

2 - SK PRODUÇÕES DE SHOWS LTDA - EPP, inscrita no
CNPJ/MF sob n° 14.743.578/0001-42;

e 3 - A. DE VASCONCELOS SANTANA - ME. inscrita no
CNPJ/MF sob n° 13.230.332/0001-04<

Rua Larfislau Coimbra, n" 20, Ccnt:
Boca da Mata, Alagoas - CEP. 57680-0

pnibmata.pgm« gmail.com
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A tramitação do processo, ora em análise, foi validamente autorizada
direção geral da Autarquia Municipal.

A Comissão Permanente de Licitações acostou ao caderno processual
administrativo a Portaria de nomeação, ocasião em que lançou o termo de abertu
procedimento licitatório, acompanhado da minuta do edital de pregão presencial n° 02/2016-
SRP, do termo de referência, da ata de registro de preços e do contrato de prestação de
serviços.

Instada a se manifestar, esta Procuradora Geral do Município emitiu o
Parecer PGM GAB n° 009/2016, se posicionando pelo prosseguimento do feito, posto que a
fase interna obedeceu aos trâmites legais.

O Secretário Municipal de Administração no pedido inaugural informa "...
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 ar t. 6° do
Decreto Municipal n° 786/2013. "

Em estrita observância ao disposto na Lei Federal n° 8.666/93, que dispõe
sobre as Licitações e Contratos Administrativos, o aviso de licitação foi publicado no Diário
Oficial do Estado de Alagoas, no Diário Oficia! da União e no Jornal Tribuna Independente,
edição respectiva de 19 de janeiro deste ano de 2016.

Não houve interposição de impugnação ao edital de pregão presencial para
registro de preços n° 02/2016-SRP.

Na data designada para a abertura da sessão pública, ou seja, dia 1° de
fevereiro deste ano, às 11:00 horas, conforme bem elaborada Ata do senhor Pregoeiro e
equipe de apoio, compareceram 02 (duas) empresas interessadas na disputa, no caso, a A^DE
VASCONCELOS SANTANA - ME_ (ESTRUTURAS SANTANA}, inscrita no CNPJ/MF
sob n° 13.230.3327ÕÕÕ1-Õ4, representada por ALEXSANDRÕ DE VASCONCELOS
SANTANA; e IMAJ^L^RQDyíÕE^E^yENlX^.^IR^Li^ ME (EPIFÂNIO
PRODUÇÕES, inscrita no CNPJ/MF sob n° 03.077.802/0001-98, representada por LUCAS
SANTANA DOS SANTOS, as quais foram inicialmente habilitadas, por preencherem os
requisitos do edital. Ato continuo, foram abertos os envelopes contendo as respectivas
propostas de preços, que restaram seíecionadas, iniciando-se, após, a fase de lances e
negociações de preços.

A Empresa A. DE VASCONCELOS SANTANA - ME (ESTRUTURAS
SANTANA), inscrita no CNPJ/MF sob n° 13.230.332/0001-04, representada por
ALEXSANDRO DE VASCONCELOS SANTANA, se sagou vencedora do LOTE 01 -
PALCO -, no valor total de RS 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais); LOTE 03 -
TENDAS -, no valor total de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais); LOTE 04 - BANHEIRO
QUÍMICO -, no valor total de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais); LOTE 07 -
ILUMINAÇÃO -, no valor total de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais); LOTE 08 -
GERADOR -, no valor total de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais); e LOTE U9 -
SEGURANÇA -, no valor total de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Por sua vez, a Empresa

Rua Ladislau Coimbra, n" 20, Centro,
Boca Ua Maia, Alagoas - CEP. 57680-000

pmhmata.pgnvÍT gmail.com
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TALUAN PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME (EPIFÂNIO PRODUÇÕES, inscrita
no CNPJ/MF sob n° 03.077.802/0001-98, representada por LUCAS SANTANA DOS
SANTOS, venceu o LOTE 02 - ESTRUTURA METÁLICA -, no valor total de R$
159.984,00 (cento e cinquenta e nove mil e novecentos e oitenta e quatro reais); LOTE 05 -
SONORIZAÇÃO -, no valor total de R$ 111,499,94 (cento e onze mil, quatrocentos e
noventa nove reais e noventa e quatro centavos); e LOTE 06 - TRIOELETR1CO -, no valor
total de R$ 83.160,00 (oitenta e três mil e cento e sessenta reais), as quais, por haver
apresentado toda a documentação exigido no edita!, foram consideradas habilitadas e dec,
vencedoras, proferindo o Pregoeiro a adjudicação.

A Comissão Permanente de Licitação, por sua vez, lançou nos autos o
relatório final de licitação.

Não há no presente feito recurso a ser apreciado.

É, no essencial, o relatório.

II - DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

De inicio, cumpre salientar que a análise desta Procuradoria Jurídica
resume-se ao exame da legalidade dos atos, devendo a conveniência e a oportunidade serem
analisadas pelo Administrador Público.

Pois bem. Segundo o Parágrafo único do art. 4°, da Lei n° 8.666, de 21 de
junho de 1993, o procedimento licitatório se caracteriza ato administrativo formal. De acordo
com a doutrina, a licitação pode ser analisada sob foco interno ou externo, assim denominadas
de fase interna e fase externa da licitação.

Assim sendo, os autos retornaram corretamente 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, de 21 de junho de 1993, 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 de licitação, bem.._çomo__as__dps

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

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 fornia de
contratação pelo Poder Público, na medida em que constitui um procedimento licitatório
especial para eventual e futura contratação pela Administração.

Explique-se. O SRP não é uma nova modalidade de licitação. É, pois, um
conjunto de procedimentos para registro forma! de preços relativos à prestação de serviços e
aquisição de bens, para contratações futuras.

Rua Ladislau Cu)tf»h/a, n" 20, Centro,
Boca da Maia, Aiafcwíís - CEP. 57680-000
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Para Hely Lopes Meirelles, registro de preços é o sistema de compras pelo
qual os interessados em fornecer materiais, equipamentos ou serviços ao poder público
concordam em manter os valores registrados no órgão competente, corrigidos ou não, por um
determinado período e fornecer as quantidades solicitadas pela Administração no prazo
previamente estabelecido. No entanto, é importante ressaltar que a Administração Pública não
é obrigada a contratar quaisquer dos itens registrados. Essa é uma característica pejstrii^r do
SRP1.

Segundo Jacoby Fernandes (2008), a definição a respeit
seguinte:

Sistema de Registro de Preços é um procedimento especial dèSjjcitação
efetiva por meio de uma concorrência ou pregão sui gcneris, elecionando a pi
vantajosa, com observância do principio da isonomia, para eventual e futura contratação
pela Administração.2

De acordo com Marcai Justen Filho, o Sistema de Registro de Preços pode
ser definido da seguinte forma:

O registro de preços é um contrato normativo, constituído como um cadastro de
produtos e fornecedores, selrvionados mediante licitarão, para contratações «sucessivas de
bens e serviços, respeitados lotes mínimos e outras condições previstas no e.difal.

0 registro de preços é um contrato normativo, expressão que indica urna relação
jurídica de cunho preliminar e abrangente, que estabelece vínculo jurídico disciplinando o
modo de aperfeiçoamento de futuras contratações entre as partes.-5

Ressalta-se que o Sistema de Registro de Preços - SRP não é uma
modalidade de licitação como as previstas no art. 22 da Lei n° 8.666/1993 e no art. 1° da Lei
n° 10.520/02. É uma maneira de realizar aquisições de bens e contratações de serviços de
forma parcelada, isso porque no SRP, a Administração Publica não fica obrigada a contratar.

Assim, por ser efetivado a partir de uma concorrência ou pregão, com
seleção da melhor proposta, possibilita a participação de todos os particulares, garantindo,
destarte, o duplo escopo almejado pelo Legislador: vantajosidade e isonomia.

Sobre o precitado Sistema de Registro de Preços, importante frisar as
principais normas da Lei de Licitações e Contratos da Administração Público - 8 666/93 - e
do Decreto Municipal n° 786, de 31 de janeiro de 2013, que Regulamenta o Sistema de
Registro de Preços, respectivamente:

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:
1 - atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de

especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as
condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas;

II - >jer processadas através de sistema de registro de preços;
(...)
§ 1° O registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado.

1 MEIRELLES, Heiy Lopes. Licitação e Contrato Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2006.
; FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Sistema de registro de preço e pregão presenciai e eletrônico. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 31
3 JUSTEN FILHO, Marcai. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 11. ed. São Paulo: Díalética. 2005, p. 144.

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

§ 3" O sistema de registro de preços será..regulamemadQ. por ..decreto,
atendidas as peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições:

I - seleção feita mediante concorrência;
II - estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos preços

registrados;
UI_T validade do registro _nãg_supem^a_umjjio.
§ 4" A existência de preços registrados não obriga a Adjrjiçtfíitráçào a •

firmar as contratações que, deles p_Qderãp_adyir, ficando-lhe facultada "a utilização
de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, srafo assegurado
ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condiçJ5fe*)t /negritos c• c \* * •**». .
gritos nossos)

Art. l- As contratações de serviços e a aquisição de belas, quando
efetuadas pelo Sistema de Registro de Preços - SRP, no âmbito da admii
pública municipal díreta, autárquica e fundacional, fundos especiais, empresas
públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direta
ou indíretamente pelo Município de Boca da Mata, obedecerão ao disposto neste
Decreto.

Art. 2- Para os efeitos deste Decreto, são adotadas as seguintes
definições:

I - Sistema de Registro de Preços - conjunto de procedimentos para
registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens,
para contratações futuras;

II - ata de registro de preços - documento vinculativo, obrigacional, com
característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os
preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas,
conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas
apresentadas;

III - órgão gerenciador - Secretaria Municipal de Administração, que é o
órgão da administração pública municipal responsável pela condução do
conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da ata de
registro de preyos dele decorrente;

IV - órgão participante - órgão ou entidade da administração pública
municipal que participa dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de
Preços e integra a ata de registro de preços; e

V - órgão não participante - órgão ou entidade da administração pública
que, não tendo participado dos procedimentos iniciais da licitação, atendidos os
requisitos desta norma, faz adesão à ata de registro de preços.

Art. 3- O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotadú nas seguintes
hipóteses:

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de
contratações frequentes;

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas
parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em
regime de tarefa;

III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de
serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de
governo; ou

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente
o quantitativo a ser demandado pela Administração.

Art. 6- A licitação para registro de preços será realizada na modalidade de
concorrência, do tipo menor preço, nos termos da Lei n" 8.666, de 1993, o« na
modalidade de pregão, nos termos da Lei n° Í0.520, de 2002, e será precedida de
ampla pesquisa de mercado, (negritos c grifos nossos)

Dentre suas características mais importantes, destaca-se a qualidade de ser
futura e eventual a contratação pelo Gestor, não sendo a Administração, de imediato, obrigada
a contratar. Por outro lado, o SRP garante ao licitante vencedor, pelo prazo da Ata de Registro
de Preços, a garantia de contratação da proposta mais vantajosa, caso se configure a demanda.

Rua Ladislau Coimbra, n° 20, Centro,
Boca da Mata, Alagoas - CEP. 57680-000
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A leitura atenciosa das normas, acima reproduzidas, leva à
Sistema de Registro de Preço é estimulado pelo Legislador ao afirmar que as c
ser processadas por este sistema.

Por sua vez, o Decreto Municipal n° 786, de 31 de janeiro de
Regulamenta o Sistema de Registro de Preços neste município de Boca da Mata, Alagoas,
previsto no art. 15, da Lei n° 8.666/1993, elenca as hipóteses em que o SRP preferencialmente
será adotado.

No presente caso concreto, cabe ao Prefeito Municipal, autoridade superior,
ao receber o feito da Comissão Permanente de Licitação: / determinar o retorno dos autos
para correção de ir regular idades, caso estas sejam supríveis; II - invalidar o procedimento,
no todo ou em parte, se estiver inquinado de vícios insanáveis; III - revogar o certame por
razão de ordem administrativa; ou IV homologar o ato de resultado final do Pregoeiro,
considerando implicitamente a legalidade do procedimento administrativo.

Em regra, cabe a Procuradoria Geral Municipal, órgão de assessoramento
direto do Poder Executivo, a análise jurídica, de modo a se vislumbrar se os prazos,
publicações, propostas e documentos estão dentro das exigências da Lei de Licitações e
Contratos Administrativos e alterações posteriores, visando, sobretudo, resguardar a
Administração Pública, bem assim aos participantes, o estrito cumprimento dos deveres e o
resguardo dos direitos.

No caso em estudo, verifico dos presentes autos que foram obedecidas todas
as formalidades legais, notadamcnte no que diz respeito às publicações dos avisos de licitação
na imprensa oficial e em jornal de grande circulação, os prazos mínimos entre a publicação e
a sessão pública e obediência as regras postas no edital.

Observa-se, bem assim, que as empresas vencedoras atenderam as
exigências legais e editalícias, mormente no que diz respeito à apresentação dos documentos
referentes à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-
fínanceira e qualificação técnica.

III - DA CONCLUSÃO.

Ante todo o exposto, esta Procuradoria Geral do Município, por sua
signatária representante, levando em consideração que pela análise dos autos, restrita ao seu
conteúdo, conclui que todas as formalidades legais foram obedecidas, OPINA PELA
LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO, devendo o presente procedimento licitatórío seguir
à consideração do senhor Prefeito, para a sua regular homologação, convocando-se a Empresa
A. DE VASCONCELOS SANTANA -- ME (ESTRUTURAS SANTANA), inscrita no
CNPJ/MF sob n° 13.230.332/0001-04, vencedora do LOTE 01 - PALCO -, no valor total de
R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais); LOTE 03 - TENDAS -, no valor total de R$
16.000,00 (dezesseis mil reais); LOTE 04 - BANHEIRO QUÍMICO -, no valor total de R$
14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais); LOTE 07 - ILUMINAÇÃO -, no valor total de
R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais); LO1E 08 - (JERADOR -, no valor total de R$
17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais); e LOTE 09 - SEGURANÇA -, no valorjotal de

Rua Ladislau Coimbra, n" 20, Centro,
Boca da Mala, Alagoas - CEP. 57680-000
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R$ 70.000,00 (setenta mil reais), bem como a Empresa TALUAN PRODUÇÕES E
EVENTQS^EIRELI _ ME JEPIFÂNIQ PRODUÇÕES, inscrita no CNPJ/MF sob n°
03.077.802/0001-98, vencedora do LOTE 02 - ESTRUTURA METÁLICA -, no valor total
de R$ 159.984,00 (cento e cinquenta e nove mil e novecentos e oitenta e quatro reais); LOTE
05 - SONORIZAÇÃO -, no valor total de R$ 111.499,94 (cento e onze mil, quatrocentos e
noventa nove reais e noventa e quatro centavos); e LOTE 06 - TRIOELETRICO -, no valor
total de R$ 83.160,00 (oitenta e três mil e cento e sessenta reais), para a celebração da
respectiva Ata de Registro de Preços n° 002/2016 e do respectivo Contrato de Prestação de
Serviços, nos termos das minutas que instruem o presente feito.

Realizada a respectiva contratação, publique-se, em imprensa
do contrato, até o 5° dia útil subsequente a assinatura da avença, nos term
parágrafo único da Lei 8.666/93.

r

E o parecer, salvo melhor juízo.

Ciência aos interessados.

Boca da Mata/AL, 02 de fevereiro de 2016.

Procutgpora-Gcral do Município
OAB/AL 10.067 - Portaria n" 258/2014

Rua Ladislau Coimbra, n" 20, Centro,
Boca da Mata, Alagoas - CEP. 57680-000
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PROCESSO N° 104-017/2016

Procedimento Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2016-SRP
j^^~* t i ~~^*^

Objeto: Licitação para registro de preços de locação de equipamentos, materiais e pessoal para
realização de eventos

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Face ao constante nos autos do procedimento licitatório Pregão Presencial n°
02/2016-SRP, do Tipo Menor Preço, referente ao Processo n° 104-017/2016,
HOMOLOGO, com fundamento no Artigo 4°, Inciso XXII, da Lei Federal n° 10.520/2002,
a presente licitação para que a Adjudicação nela contida produza seus efeitos jurídicos e
legais.

Retorne à Comissão Permanente de Licitações, para a adoção das medidas
necessárias à efetivação do registro de preae ,̂ cuja ata deverá ter vigência de 12 (doze)
meses.

Boca da Mata/AL, OB de fevereiro de 2016.

Gustavo DhntasTeijó
Preffeito

Cópia publicada no Quadro de Avisos desta

Prefeitura em 03 l^z l

RUA ROSALVO PINTO DÂMASO N« 224, PRAÇA PADRE CÍCERO BOCA DA MATA -AL
CEP : 57680-000 TELEFONE : 3279-1309 / 3279-1487 E-MAIL : bocadamata@ig.com.br
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° PP02/2016-2

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2016

PROCESSO N° 104-017/2016

VALIDADE: 12 (doze) MESES

Aos 03 dias do mês de fevereiro do ano de 2016, o MUNICÍPIO DE BOCA DA
MATA/AL com sede administrativa na Rua Rosalvo Pinto Dâmaso, 224, Centro, Boca da Mata,
Alagoas, inscrito no CNPJ sob o n° 12.264.396/0001-63, neste ato representado por seu Prefeito, Sr.
Gustavo Dantas Feijó, brasileiro, portador da cédula de identidade n° 767035 SSP/AL, inscrito no
CPF sob o n° 524.759.994-20, no uso de suas atribuições legais;

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

Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para
Registro de Preços n° 02/2016, conforme resultado homologado em 03/02/2016;

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
TALUAN PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME - EPIFÂNIO PRODUÇÕES, inscrita no CNPJ sob o n°
03.077.802/0001-98, com sede na Rua António Luiz dos Santos, n° 94, Centro, CEP 57.230-000, no
Município de Coruripe/AL, neste ato representada pelo Sr. Epifania Rita dos Santos Filho, portador
da Cédula de Identidade n° 439392-SEDS/AL e CPF n° 383.230.364-20, 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 contratação dos serviços de locação de
equipamentos, materiais e pessoal para realização de eventos (LOTES 02, 05 e 06), com
execução mediante o regime de empreitada por preço unitário, para atender às necessidades
do Município de Boca da Mata, conforme desqHção, quantidades e valores descritos em
Anexo(s).

1.1.1. A descrição e a especificação detalhada\do \ervico e das tarefas que o compõem
constam do Termo de Referência.

Processo n° 104-017/2016
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v1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as còqtrataçõèl
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para aí
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de contratação em
igualdade de condições.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. O valor global desta Ata é de R$ 354.643,94 (trezentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e
quarenta e três reais e noventa e quatro centavos), distribuídos da seguinte forma:

N° LOTE

02

05

06

DESCRIÇÃO DO LOTE

ESTRUTURA METÁLICA

SONORIZAÇÃO

TRIO ELÉTRICO

VALOR TOTAL

R$159.984,00

R$ 111. 499,94

R$83.160,00

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

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

3.2. São participantes os seguintes órgãos:

3.2.1. Gabinete do Prefeito;

3.2.2. Órgãos de Assessoramento;

3.2.3. Secretaria Municipal de Articulação Política;

3.2.4. Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças;

3.2.5. Secretaria Municipal de Assistência Social;

3.2.6. Fundo Municipal de Assistência Social;

3.2.7. Secretaria Municipal de Infraestrutura;

3.2.8. Secretaria Municipal de Saúde;

3.2.9. Fundo Municipal de Saúde;

Processo n° 104-0/7/2016
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3.2.10. Secretaria Municipal de Educação;

3.2.11. Fundo Municipal de Educação;

3.2.12. Secretaria Municipal de Cultura;

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

3.2.14. Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo;

3.2.15. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;

3.2.16. Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito;

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

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

3.3.2. As 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 prestador de serviços faltoso,
comunicando o fato ao órgão gerenciador.

4. CLAUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

4.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) mês
assinatura.

;s, o\r da data de sua
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4.1.1. E admitida a prorrogação excepcional da vigência da Ata nos termos
Municipal n° 786/2013, desde que o prazo total de vigência, computada a pró
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 1993.

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

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 prestador de serviços visando à negociação para redução de preços e
sua adequação ao praticado pelo mercado;

5.3.2. Frustrada a negociação, o prestador dos serviços será liberado do compromisso
assumido; e

5.3.3. Convocar os demais prestadores de serviços visando igual oportunidade de
negociação.

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

5.4.1. Liberar o prestador de serviços do compromisso assumido, sem aplicação da
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a
comunicação ocorrer antes do pedido de prestação dos serviços; e

5.4.2. Convocar os demais prestadores de serviços visando igual oportunidade de
negociação.

5.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador de
da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis pare
mais vantajosa.

5.6. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhe
de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.

Processo n" 104-017/2016
Pregão Presencial n° 02/20 ló-SRP Pàg.4/}4

rá proceder à revogação
btenção da contratação

á cfcpia atualizada da Ata



o o • i



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

'Pen#K4#te*tte de

6. CLAUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

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

6.1.1. Não cumpriras 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;

6.1.4. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

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

6.2. O prestador dos serviços 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 prestador dos serviços aos órgãos participantes, se houver.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONTRATAÇÃO COM OS PRESTADORES DE SERVIÇOS

7.1. A contratação com o prestador de serviços registrado, de acordo com a necessidade do
órgão, será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de
empenho de despesa, autorização de serviços 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 execução dos serviços 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. O órgão convocará a prestadora de serviços com preço registradJd ern Ata para, a cada
contratação, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar a retirada dal Ntota de Empenho ou
instrumento equivalente, ou assinar o Contrato, se for o caso, sob penp ae decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Rpgis\ro de Preços.

Processo n° 104-017/2016
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7.2.1. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, pó"
fornecedor e aceita pela Administração.

BQCADAMATA
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çao justificada do

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 objeto do contrato.

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

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

7.A. 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. C; LAUS U l A OITAVA - DA VIGÊNCIA DA CONTRAI AC AO

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

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

9. CLAUSULA NONA - DO PREÇO

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

10. CLAUSULA DEZ - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATA DA

10.1. A Contratada obriga-se a:

Processo n° 104-017/2010
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10.1.1. executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua
proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

10.1.2. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, no prazo máximo fixado no Termo de Referência, os serviços efetuados em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, a critério da Administração;

10.1.3. fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na
qualidade e quantidade especificadas, nos termos de sua proposta;

10.1.4. arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou
representantes, dolosa ou culposamente, à Administração ou a terceiros;

10.1.5. utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;

10.1.6. apresentar ã Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados
que adentrarão o órgão para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente
identificados por meio de crachá;

10.1.7. responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade à Administração;

10.1.8. instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

10.1.9. relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços;

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

10.1.11. manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

10.1.12. não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem rr
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestaçõejs
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na m

parcialmente, as
aque está obrigada,

lutaVle contrato;
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10.1.13. arcar com o ónus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do § l ° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.2. A Contratante obriga-se a:

10.2.1. proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus
serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos,
especialmente do Termo de Referência;

10.2.2. exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.2.3. exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

10.2.4. notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso
da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

10.2.5. pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do
contrato;

10.2.6. zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11. CLÁUSULA ONZE- DO PAGAMENTO

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

11.2. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, que conterá o detalhamento dos serviços
executados.

11.2.1. O "atesto" fica condicionado à verificação da conformid
apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente presteza

11.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos c
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação de

e da Nota Fiscal/Fatura
s.

entos pertinentes à
esa, o pagamento
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ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas Saaeqdorcis^Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ónus para a Contratante.

11.4. 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.

11.5. 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.

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

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

11.8. 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

12. CLAUSULA DOZE - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

12.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante
qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução
dará ciência à Administração.
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12.1.1.0 representante da Contratante deverá ter a experiência" necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

12.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
prestadora dos serviços, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitorios, 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.

12.3. 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.

13. CLÁUSULA TREZE - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

13.1.1. 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;

13.1.2. Apresentar documentação falsa;

13.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

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

13.1.5. Comportar-se de modo inídôneo;

13.1.6. Cometer fraude fiscal;

13.1.7. Fizer declaração falsa;

13.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame.

13.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações
anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e crimina

Processo n° !04-0!7/20fó
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a. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do[s) Ítém(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;

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

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

13.3. 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:

13.3.1. Inexecutar total ou parcialmente o contrato;

13.3.2. Apresentar documentação falsa;

13.3.3. Comportar-se de modo inidôneo;

13.3.4. Cometer fraude fiscal;

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

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

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

b. Multa:

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

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

c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Mu
pelo prazo de até dois anos;
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d. Impedimento de licitar e contratar com a AdminisTfqcao Pública pelo prazo de até
cinco anos;

e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o 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;

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

13.5. 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:

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

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

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

13.6. 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.

13.7. 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.

13.8. 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.

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

13.9. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podend<
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medid<

seXapiicadas isoladas ou,
is cabíveis.
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14. CLAUSULA CATORZE - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Edital e Anexos do Pregão
Presencial para Registro de Preços n° 02/2016 e a proposta da empresa.

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

14.3. 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 ca da Mata/AL, 03 de fevereiro de 2016.

Representante do Órgão

Representante da Empresa
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ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° PP02/20U-2

Este documento é parte da Ata de Registro de Preços aci
Município de Boca da Mata e a empresa TALUAN PRODUCO
PRODUÇÕES, cujos itens e respectivos preços estão a segu
anexada, em face da realização do Pregão Presencial n° 02/2

referenciada, celebrada entre o
E EVENTOS EIRELI - ME - EPIFÁNIO

scritos na proposta de preços
6-5KP.
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EPFANfO PRODUÇÕES E EVÍNTOS EÍRELI • ME

CNPJ: 03.077.S02/OOQ1-9S

Rua AM "MÓI, l L/. J U í S SAMOS.-Í4 (entro i <
T VI ! i > 1'KlllH < < > I SI- f M \H. í 'MM % nM77.St)2/WWl 98.

IUH .\UII..CO\

PREFEITURA ttUNKJPALDeOOCA DA MATA -AL
PREGÃO PRESENCIAL .V «2 20J6-SRP
PROCESSO .Vlfff-01 ~ 2O16
Tipo: MKXOR PREÇO TOTAL POR LOTE
DA TA -01 02 yiI6 ÀS ll.-OOHS
Sitaaila à Rua LaíSKlau Coiattia, a" 102, C.eaíro -BauttUMaSa - AL.

LU-DOOR1ETO

1.1. O olijttn ttcsti icitaçJo c o rcjflaro de preços para contratação dos MrvlçMdc
cstiipjvfeiadedf fatrt 103.04.07. OS *O9) para ME/EPF. t*nmrt.TiVJ° mgJiantt o regime rfc onprekada par prcyo aintárb. para atestttr às ttaeegfctailci de Município de
Boca da .Mata, conlorotc ccpecHlciçtia c quantitativos estabelecidos ao l ermo de Referencia f atoe Edkal c mu AnMoi

MtOTUSTA DE FJHECOS

21

21

23

2.4

ftfmm^m

Utttt-nnrrLRA

L-ocação Dl AKIA de estruturas metilicis para a formação de arquibancadas com
compnmenlo de 200 metros lineares, podendo ser aefimentada em visa de pelo tueaa-.
TO.fX) metros bnearci, com pelo menos O6 l seis l dcgraos. guarda-copo reforçado nas
latoau c nas partes trontal c traseira, escada para acexa cos laterais do pnrneuo d<çraB
de cada tiaçjo de arqui biatada. piso coberto com mydonte i-om espessura mínima de
20 mm e pintado na cor prtta, com capacidade minnna para 3 000 (três imDIugares.
todo conforme nurmoliíaciSo da ABNT, mclumdo transporte, monCçem, m-Jalaçtics
necessárias, opcradore; tcctncos necessários c desmontagem.

Locação DiASIA oc camann) medmdty 2*> m:, coberios por lenda cem cobertura ttpo
[nranudal de 5m.\. contendo em cada uma 01 banheira químico. 01 bancada para
produção com espelho de 2m sim cihnronaçao, 01 arara para ijL-.ijniip. "J poltronas
dixotativaa. 01 mc.-j dcccnliD. cortinas em teado branco, O I tnpiiiiar. m condiaonado
spnntcr de 18.000 Etus, teto cm Vf com modulação de Im x Im, piso elevado na altura
de i w cm aiuxirrjdmiu úpiiuccuílex, paieiic. tjill CJumiiacii pcr&i ucaluuunio
padrio octanorro, Iccliamcnto em ts na cor branca, jiucanaçjti coro calhas, lúmpad^:
lloiciomtej e 04 tomadas tnpolarcs. suaiuaçjo de tesoirar, mcdmdo Im x 0,5tim, piso
e^lcmoao ̂ Uíidnm uauúo accr^oao ̂ jíco. cumapro^uiUàlâaxcr^cVGaiUcvOQipiiíiicrHU

Locacã» DIÁRIA de i "amarote com coBctnini em tendas piramidais, medindo 1 2m x
'•juí, com ̂ uaída empo, escada de acesso para cadeirante, lata^ com cunituni metálica

rubuiar e piso icforçaiio de compensado naval ou madeuite com espessura traratra de
l^.OO mm c acabamento em carpete, incluuido tranqioile, montapcm. imlalaçõeu
necesiánas. nperadorcs tccnicor. nccissános e desmontagnn

DIÁRIA^ nedeanontocm de PLACAS CEGAS MET« IT«
para recbamenlo. tmvccsa e suporte fixafjo c sem pontas de lança. Portucs para sauiB
Òf cmeijtrâciari, c"m çrw.pstse<taf') fc 20" raetpv: Imenrís

V^n •
VALOR

/D H

MTlALW.'.!

í.

7

7

10

RS 118SO.OO

RS 23-6,00

ES í 146.00

RS 3465,00

KMt
cmwso

_
oitocentos c

S

doisnal.
trezentos o

scientacaeis
rcats

cinco mil.

——i. *-

reais

bêsmtl.
quaíroceotos c

cnta c
cinco rcaic

PH.

VALOflL TOkAL 00 LOTE tflS>

\R T<1T.*L

(M)
K»

EXTENSO

RS "l 2SO.OO

RS 16632,00

RS lf 422,00

RS 3J 650,1»

RS IMWJff

iml. duzentos e
oitenta rcarL

dezeisoimil.

::eisccnkr;c
inntu e dois

nu

trmtac^ctc
mil.

qiiatrocenlo.i c
vinte c dois

reais

trinta c quatro
mil, seiscentos

e cinquenta
reais

ccntac

novenal.
.

-

Lucas Santana Dos Santos
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Locação DIÁRIA de sitíeroa de sonon^cão para atender eventos de GRANDE P< )RTE
com n.~. Ecnnnlcr- cir^rtwiiticns mininiT'" MeviPV 07>nc°-,i? digitai* et >m 6-t canais de
entrada. Sistema de PA IS caixas lute anay 24 caixas sulçrave cura 2 alKi falantes de

processadores dipjtan com OS entradas c IS saídas. 01 soflwarede ecrcnciamento dos
sistema, 02 equaliadoics gráficos estéreo Slbandis por canal . 02 analwadorcs, 04
microfones csJibrados, 01 cd piam , 01 md. IKXÍI Rack PA 16 canais de compressores
imitares, 1 6 canais de noise gate, Oí prooresadoiw de efatcs digitais, Inscrt Rack
Monitor, OS canais de compressores limitares OS canais ile noise patê 02 proccssadorc'-;
de eleitos digitam, monitor 12 tnonitnre-'! tipo spotcomalto lalar.tesdc 12 polegadas ou
l1"1 polcgas c dnvc, amplificação compatível com o sistema de monitor Sul Fiil, Side Fi!l
atereo, com 02 caixas airay c 02 portado, amplificaçjf compatível com onstemade
Side KiH, Microfones 24 nucrofoncs Uwcct Boje OS direct in, líquipamcntos;
equipamentos wuctcss .02 microfones sou floUHK, Pcdcstais/Garraa. .16 pedeatai?; . 10
garras, mulncabo 02 miiBcabo analógico de 64 canais com í 20 metro.", de
comprimento 02 subsnafcerr.de ! 2 canais cada cifm niaJapnur, Esck Lins 01 bateria
completa, 01 nmplifkadorGKSOO RG com cauta com 01 falante de 15 c 01 caixa com
UJ tslontesde tu, 01 ampiilicador Fender Twinreverboo Jii! tTwmslio suralar
Sistema sistema de Ac Pletnia. Ol main Power tnfasico de IliU amperes com chave
sdctora de vottagcm, 02 dismbuidore3 de cnoyui tnljsicos PA e monitor, cabcamenio
õunen^ionado para aiendcras nccessiiiade: de cnerpio dos siaemas de PA monitor.
alcrramento geral dos sistemas. Com t>2 <doisl téoucos íiataiiudos com o Rc^islrj
Profissional com a função "Técnico de som" ou "típeradorde Audio" junto ao Sindicalo

Locação DIÁRIA de sistema de sononíacáo pam atender «ventos de .MÍiDll) Pi )RTC
cornos seguinte; caracten-.tci-.iniranut; MejaPA 0] mcsadigital cem 4$canaisde
cjiuiaij. Sultuiade PA iS kaua^imcaiijy ió caixas initjyav-c com 2 uiiu lafcutes de
!SpoIegadascaita.ampli|icaçjocompaIii-e!conioKia«iiia>!ePA. IJnvcPack 02
proce33adoncsdipitar.com 08 entradas e lS-wiKla.i, oi sofhrarc de gcrenoameuto doj

raicrolbrien calibrados. O! cdplaycr, 01 md; Inseri Rack PA 1(> canais de «impressores
íimiterej, 16 canais de noeegale, 05 processadores de eferto digitais, InsortRack

decleitcsi digitais, monitor 12 monitores tpospot com a]to falantes de i2polcgadasou
1 5 polcgas c dnvc, amplificação compaúvel com 0 sistema de monitor L'id Fill, Side Fill

Sidettll. Microlones 24 microlòner. DircclBox OSdtrrctin, Kqutpamcnloa
equiparacnlos wireless , 0- microíoncs sem fio 1,'HF. Pedestais 'Garras. 36 pedestais . 10
pjrnR. nuiltiraho 02 moJtirabonnali^rode&l canais com 1^0 tnrft<«do
compruncnto 02subKnaters<le !2 canais cada «nnmiiItipiiiosEackLiDe. 01 bateiu
completa, 01 amplificador G K SOO RG com caixa eom 01 falante de I*' e 01 caixa com
04 IHantesde 10,01 amplificador Fender Twmrei-erb ou Jazz t"horus!20 similar
Sistema sistema de AcElctnca. 01 mauí Power tnftcicode IDO amperes com chave
sclctora de volLagem. 02 dismhuidoic.-. de energia inttsicas PA e monitor, cabe^n^nto
dimensionado paia atender as necessidades de enet£ia dor. sistemas de p.\,
iitenamcnto gctal <Jos sistemas Com 02 (dois) técnicos habilitados corn o Registro
!'rofiEnonalcomafiuiçdoTé(iucodesDm"'ou"i)penidordc Audio" junto ao Siadicata
rlu3 Arestas c Tcancos cm Espetáculos de Diveisiics SATED

I.OC.1ÇJ» DIÁRIA de sidema do sonorização para atendei eventos de PKQ1 TENO
t'í >!í 1 h, com XE seginnles caniclcnslicaB nonunii.1 Meia o 1 arulopic.-. 12 canais de
entrada, 06 cautas de médio í]4uu.\.L-tIc:.uÍJr.rjr.ccoui 1 alto falantes de ti: polegadas
t. iiL:i, íEispltlicaçuo compaovel com o sistema 1)1 cd pla^tr, 02 microfones ComOI (um)
leauco iiabilitaiiii coin o Regisbo Ffofisaional comafuncjo Técnico úe som" ou
"l ipcrjdai de .Unfao" jimlo ao Sindicato dos Arosas c Técnicos ou Espcticujos de
Divesues SAThL)

Locação DIÁRIA de equipamento de som volante, lipo carro de som, comporto de
veiculo npo K.omfai ou sinuJar. com tonfiEnracio mínima de 01 lum) comole iroxer
imc=a de somi 04 (quatro) canais, aparelho de num disc, aparelho de compactdtsc,
intcrtàceUSI! com suporte de reproduçio de aiqinvoa no !òrmato(rnpi)epotcnaa
ínunade 400 Watts, induuldomotonsU, tccraco de som, cambtt-^vd c maoutcnçjo
Com 01 (um) técnico habilitado com o Registro Profissonal comalunçjo "Técnico de
som on -í -peraiii'] do Audio: junto ao Sindicato dos .\rrir.ti; e 1 eólicas eni
Espctreulos de Diversões SATEI)

?

r

8

10

RS " 920.00

RS 5.346,00

RS 1980.00

RS 279,79

adejai
nwoccnros c

ITI«C reais

cinco ml,

quarenlaeseis
reais

Um mil.
noveccoto; e
cilciltl iciia

duzentos e
petcflae XM^T
rcai» e setenta

e nave
i. rt..vi-

YfEhp* 1 01 AL 00 LíiTE 0U9

RS W 440,00

RS 37.422,00

RS 15 S40.00

RS 2. ~T ,9.1

M 1U,4»%H

cinquenta c
cinco mil,

quatroceiitoa e
quarenta reais

tnntaesctc
uni,

qilatroccnta; e
vinlc e dois

TC313

quinze mil.
i)itoecnto3 c

quarenta reais

dois mi!,
setecentos e

noventa c sete
rcaJE e noventa

c quatin
centavos

CWUO-COtWB

nul,

. .
letn « mn-eoa
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LOT1 «- TBK> CUTUCO
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Locação DIÁRIA de equipamento de som volante tipo tno eleSico, composto de caneta
'palco com cstnmiro muna de tamarun para 10 ide?)pcssoas com banheiro ynvatreo c
climatuvido. fn^nliai, área reservada para convidado;, sistema de som de no mínimo
SO.OOO Watts em 0-1 (quario ) vias, 01,00 (um ) eoQsolc meta l me» de som > de Í2.00
1 tnnta e dois) canaii. 02 t dois t aparelhos de mini dísc, 02 aparelhos de campact duc.
interface IISR com suporte de rcprodiçio de arquivos no fonnato Imp.l). 20 lvinlc)
microfones com pedcstas, CC idoisl miao&mea sem fio com pedestal, 01 (um) sistema
de teclados, 01 (umaibatenadettômca completa, 08 (oito) moinlorci de retomo de
P.-ÚCO, liurranaçio básica depelomcaos 24 <vnUcqnalro)refletores dei OOOWatOcada,
U2|doasnnaq!Bnas de fumaça com dissipadores. 01 (uma) rata de luz compatível.
incluindo OZltloiaimotonitar, 01 (urn) Tecmcoe!c(riasta.lHí dois) auxiliara de
serviços pciais e 02 (dais) segurança, alem dco combustível e da manutenção Com 01
lumUccnicoliabditadoeíjin oRef-isIro Pio&saoasí nana funçio "Técnico de som" ou
"t jpcrador de Audio" junto oo Sindicato dos Artistas e Técnicos cm Espetáculos de
I3iver=íj«= SATED

7 RS IISSO.OO
onzemií.

oitocentos c
oMento reais

VALO» IOTAL DO LOTE (RS)

VALO* TOTAL DOS IjOI ES (W>

KS 83 160.00

RS «.!«»

KS 1H.MM4
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y^í

/At

cuteál^*très
milí ccijto « ;

sess^nfí̂ cair! '
\

cal,ceato c

anqiKBtiu:

«WMIrtC**
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IjKC-LARAMOS QtTE

l - Xá nassa proposta de preços estão inclusos todos os impostos, taxas, tributos c encargos sociais,

I! Ou; nessa rmrresa c OPTAXTE do Sislcrcs S;!np!s!;̂ ^ac ;̂̂ l!
III - Que ruwn oferta c firme e precisa, sem altermlivas de preços ou qualquer outra condiçãi) que mdiKanjuisamcntoatermaisdçuro resultado peranie esta
autondadc governamental ALct N*ll 408;í6caUCT3cúes(aniahz3daaléO'>deriOT,-embrodc2l)12.uicluiridoaLein'' 14 S!0.'2012)EcnUacobrançadcICMSpar3
locação de equipamentos no estado de Alagoas.
IV - H^íão incluídos todos os custos com ffibutos, encargos sociais, trabalhistas e prcvidcnciários. m3o-de-obra, taxas, fretes, transportes, raatcrias-priraas c demais
despegar, que incidam, dtreta ou indiretaraente. nos preços paia a execução do objeto a ser executado

I" - Declaro expressamente qa e será cumprido o serviço de acordo com as especificações, a partir da assinatura da contrato.
17 - Declaramos para todos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estornas de pleno acorda rum as
condições estabelecidas para rsta licitação, as quais nos submetemos incondicionalmente e integralmente.
frazo de validade da proposta: Mínimo df 60 (Sessenta) dias corridas, contados a parar da data da sua apresentação.
6.1. A proposta de preços, emitida por computador ou datiiagrafoda, redigida em Ungua portuguesa, com clareza, sem «mentftu, rosaras, acréscimos ou
entrelinhas, devidamente datada e assinada, coma também rubricadas todas as suas folhas pelo liátante ou seu representante, deverá conter;
6.1.1. .\s especificações do objeto dt forma dará e precisa, observadas as especificações constantes do Termo de Referência;
6.1.2. Valores 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 nn mercado, faifiderando as quantitativas constantes da Termo Jf Referência:
6.1.2.1. Kopreço cotado deverão estar incluídos todos os custos decarren tes da execução contratual, tais como. despesas com impostas, taxas, frete, seguros e
quaisquer outros que incidam na contratação da objeío;
6.1.3. Prazo de validade da proposta não inferior a 68 (sessenta) dias corridos, a contar da doía da sua apresentação.
6.2. A apresentação da proposta implica plena aceitaçOo, por parte do KàtaMe, das condições estabelecidas neste Edital e seus.4jicxaí, bem como
obrigatoriedade do cumprimento i*" disposições nela contidas, assumindo o proponente a camorontisso de exeaitar os serviços nos seus termos, em
quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual,promovendo, quando requerido, sua substituição.
6.2.1. A Contratada deverá arcar com o ónus decorrente de eventual equivoco ito dtmeasiottantenio dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos
custos variáveis decorrentes de faiares futuras e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o
atendimento ao objeto da licitação, fxcetu quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1" do artigo 57 da Lei n" S.666, de 1993.

VAi.nxvnK DA FKOJ-OM v MI i>i w
15. D.\: ir i j
/í /. .! .ltLii!t'Kc;;t:trntíri'.
151.1. Ê admitida a pi , ;iJi ,,,mputai},t
apriirragaçun. nílu «ÍÍM/-Jj•.'.<• Ill tunti ano
IS Al IHÍKM'! l Al í t>\>-;{\!' [f/.íí/
18,1. ('aámcontralacÂo firmada ftm m preamaonêesfTrn , .:.. ... - .. . . . . . > t>u inarumrnla
.\;un-alcmc, ou, na ai::: . . .:./ d» mnrmmm-'. um termat ao artigo 57da Ltin'

r 1993.
IS í l l vÍ!;Snfia.i>i\' . ' . • fmptnkadasait 31 de
Jm-mbra. panijin\ cos

DADOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO- CAKA. Agencia 2047 Conta Corrente N* 2026-1

DECLARAMOS ESTAR DE ACORDO COM TODOS OS ITENS DO REFERIDO BEM COMO COM SEUS ANEXOS E TERMO DE REFERENCIA

REPRESENTANTEI.EGAJ/ LUCAS SANTANA,DOS SANTOS.Bmileao(,a),Permnibucanu. (SOLTEIRO).(.Pr
rrucc^o^ Públicos tmumcipax, estatuais e federais^ - RG n" í G62 /Í24 5SP.PE. com o CPI- n~ 042 S07 ZS4-1^, resi
Tunbó AbrcueLuna - Pernambuco CEP 53 320-310 tem os amplos gerais e ilnnitados poderes, mcrcnlcs ao bom
para o foro em geral, conforme estabelecido no artigo 38 do Cúdigo de Processo Civil, para nue possam assim realizar
necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato, inclusive Otertar lances verbais, interpor recursos, interceder cm
adquirir c retirar documentos lais como Editas e Outros que sejam de mtcresic da mesma, alem dt asimtura de contrai os.
35 aUvidadcs no que se rctere á porucipacDo da mesma cm PROCESSOS L1CITATÒRÍOS

Ara

Unia de Abertura do Certame: ZyQl 2016 as 09:39 horas.

Ú*
-uut» oaiIldiUl LK3S

Adm c Financeiro - I.icitante cm
domw;iuadc<s)naRuaB. 72 Qd A
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

"Pvunattettíe de MATA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° PP02/20U-1

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2016

PROCESSO N° 104-017/2016

VALIDADE: 12 (doze) MESES

Aos 03 dias do mês de fevereiro do ano de 2016, 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° 02/2016, conforme resultado homologado em 03/02/2016;

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 A.
DE VASCONCELOS SANTANA - ME, inscrita no CNPJ sob o n° 13.230.332/0001-04, com sede no Conj.
Chico Mendes, Qd. C2, n° 43, Pref. António Lins de Sousa, CEP 57.100-000, no Município de Rio
Largo/AL, neste ato representada pelo Sr. Alexsandro de Vasconcelos Santana, portador da
Cédula de Identidade n° 2000001006856 SSP/AL e CPF n° 010.212.944-46, cuja proposta foi
classificada em 1° lugar no certame.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO QBJETO

1.1. O objeto desta Ata é o registro de preços para contratação dos serviços de locação de
equipamentos, materiais e pessoal para realização de eventos (LOTES 01, 03, 04, 07, 08 e 09),
com execução mediante o regime de empreitada por preço unitário, para atender às
necessidades do Município de Boca da Mata, conformçrydescrição, quantidades e valores
descritos em Anexo(s).

1.1.1. A descrição e a especificação detalhada do
constam do Termo de Referência.

Processo n° 104-017/2016
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1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmara» 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 contratação em
igualdade de condições.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. O valor global desta Ata é de R$ 709.287,88 (setecentos e nove mil, duzentos e oitenta e
sete reais e oitenta e oito centavos), distribuídos da seguinte forma:

N° LOTE

01

03

04

07

08

0?

DESCRIÇÃO DO LOTE

PALCO

TENDAS

BANHEIRO QUÍMICO

ILUMINAÇÃO

GERADOR

SEGURANÇA

VALOR TOTAL

R$159.984,00

R$ 111.499,94

R$83.160,00

R$159.984,00

R$ 11 1.499,94

R$ 83.160,00

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 Finan

3.2.5. Secretaria Municipal de Assistência Social;

3.2.6. Fundo Municipal de Assistência Social;

3.2.7. Secretaria Municipal de Infraestrutura;

Processo n° 104-017/2010
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3.2.8. Secretaria Municipal de Saúde;

3.2.7. 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;

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 prestador de serviços beneficiário da Ata de Registro de Preços,
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da prestação
dos serviços, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que esta não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

3.3.2. As 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 contraiu
responsabilidade pela imposição de penalidade
comunicando o fato ao órgão gerenciador.

Processo n° 104-017/2016
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4. CLAUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

SHS.J511 l-/

4.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) 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.

S. CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

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

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 prestador de serviços visando à negociação para redução de preços e
sua adequação ao praticado pelo mercado;

5.3.2. Frustrada a negociação, o prestador dos serviços será liberado do compromisso
assumido; e

5.3.3. Convocar os demais prestadores de serviços visando igual oportunidade de
negociação.

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

5.4.1. Liberar o prestador de serviços do compromisso assumido, sem aplicação da
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos ^comprovantes apresentados,
comunicação ocorrer antes do pedido de prestação dcs\erviços; e

e se a

5.4.2. Convocar os demais prestadores de serviços'
negociação.

visnndo igual oportunidade de

Processo n° 104-0/7/2016
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5.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador devera 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.

k. CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

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

6.1.1. Não cumpriras 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;

6.1.4. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

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

6.2. O prestador dos serviços 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 prestador dos serviços aos órgãos participantes, se houver.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONTRATAÇÃO COM OS PRESTADORES DE SERVIÇOS

7.1. A contratação com o prestador de serviços registrado, de acordo com a necessidade do
órgão, será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de
empenho de despesa, autorização de serviços 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 execução dos serviços constam d
Edital e da Ata de Registro de Preços, e poderão ser det
específica, no respectivo pedido de contratação.

o de Referência anexo ao
s, em cada contratação
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7.2. O órgão convocará a prestadora de serviços com preço regTsteado 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 objeto do contrato.

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

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

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

8. CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

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

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

9. CLAUSULA NONA - DO PREÇO

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

Processo n° 104-0/7/20/6
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10. CLÁUSULA DEZ - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. A Contratada obriga-se a:

10.1.1. executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua
proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

10.1.2. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, no prazo máximo fixado no Termo de Referência, os serviços efetuados em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, a critério da Administração;

10.1.3. fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios
qualidade e quantidade especificadas, nos termos de sua proposta;

necessários, na

10.1.4. arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer dqnos materiais e morais
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou
representantes, dolosa ou culposamente, à Administração ou a terceiros;

10.1.5. utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;

10.1.6. apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados
que adentrarão o órgão para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente
identificados por meio de crachá;

10.1.7. responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdencíárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimpléncia não transfere
responsabilidade à Administração;

10.1.8. instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

10.1.9. relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços;

10.1.10. 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, perigosOfOu insalubre;

10.1.11. manter durante toda a vigência do contrato, em
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
licitação;

ipatibilidade com as
lificação exigidas na

Processo n° 104-017/2016
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10.1.12. não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem ">^gsnno parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações cTque está obrigada,
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

10.1.13. arcar com o ónus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do § l ° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.2. A Contratante obriga-se a:

10.2.1. proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus
serviços de acordo corn as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos,
especialmente do Termo de Referência;

10.2.2. exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.2.3. exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano,
bern como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

10.2.4. notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso
da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

10.2.5. pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do
contrato;

10.2.A. zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11. CLÁUSULA ONZE-DO PAGAMENTO

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

11.2. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo se
Fiscal/Faíura apresentada pela Contratada, que conterá o
executados.

Processo n° 104-017/2016
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11.2.1. O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada com os serviços efetivarnente prestados.

11.3. 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 os 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.

11.4. 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.

11.5. 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.

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

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

11.8. 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:

N = Número de dias entre a data limite previs\a\ara o pagamento e a data
do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

Processo n° 104-017/2016
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12. C L U S U L A DOZE - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

12.1. 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.

12.1.1,0 representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

12.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
prestadora dos serviços, 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.

12.3. 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.

13. CLÁUSULA TREZE - DAS INFRACÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

13.1.1. 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;

13.1.2. Apresentar documentação falsa;

13.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

13.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de v&lictade

13.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;

13.1.6. Cometer fraude fiscal;

13.1.7. Fizer declaração falsa;

Processo n° 104-0 i 7/20 í ó
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13.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame.

13.2. 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;

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

13.3. 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:

13.3.1. Inexecutar total ou parcialmente o contraio;

13.3.2. Apresentar documentação falsa;

13.3.3. Comportar-se de modo inidõneo;

13.3.4. Cometer fraude fiscal;

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

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

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

b. Multa:

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

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

Processo n° 104-OÍ7/20JÓ
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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;

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

13.5. 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:

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

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

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

13.A. 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.

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

13.8. 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.

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

13.9. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas

Processo n° 104-0 17/20 Io
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14. CLAUSULA CATORZE - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

BOC ADAM ATA
Mais Ir j bulho por .•<;<••

14.1. Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Edital e Anexos do Pregão
Presencial para Registro de Preços n° 02/201 6 e a proposta da empresa.

14.2. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n° 10.520, de 2002, do
Decreto Municipal n° 786/2013, da Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, da
Lei Complementar n° 1 23, de 2006, e da Lei n° 8.666, de 1 993, subsidiariamente.

14.3. 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

Representant í do Órgão

oca da Mata/AL, 03 de fevereiro de 2016.

eintánte dd Pmpreísa//
r /'
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ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° PPQ2/20U-1

Este documento é parte da Ata de Registro de Preços acim
Município de Boca da Mata e a empresa A. DE VASCONC
respectivos preços estão a seguir descritos na proposta d
realização do Pregão Presencial n° 02/2016-SRP.

referenciada, celebrada entre o
SANTANA - ME, cujos itens e

prfeços anexada, em face da

Processo n° 104-017/2016
Pregoo Presencio/ n° 02/20 / ó-SRP Pag. 14/14



•
l Í*»



LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS EM GERAL
PALCOS, CAMAROTES, TENDAS, BANHEIROS. QUÍMICOS

PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA: A. de Vasconcelos Santana - ME. inscrita iw CNP] N9 13.230.332/0001-04, sediada no Conj. Chico
Mendes, Qd. C2, NQ 43, Pref. António Lins de Sousa, Rio Largo/AL.
REPRESENTANTE: Alexsandro de Vasconcelos Santana, portador do RG Ne 2000001006856 SSP/AL e CPF
N9 010.212.944-46, residente e domiciliado na Av. Fernando C. de Melo, 654, Pref. António L. de Sousa, Rio
Largo/AL.
DADOS BANCÁRIOS: Caixa Ecônimica Federal - Ag.: 0711 / Op.: 003 / Ce.: 1431-1

PREGÃO PRESENCIAL Ns: 02/2016 SRP
PROCESSO N**: 104-017/2016
OBJETO: Locação de equipamentos, materiais e pessoal para realização de eventos.
DATA: 01/02/2016
HORÁRIO: l Ih

LOTE l - PALCO
ITEM DESCRIÇÃO QUANT. VALOR UNIT. TOTAL

f . l

Locação DIÁRIA, com montagem e desmontagem, de
PALCO MODULAR para eventos de Grande Porte,
obedecendo às seguintes especificações: Dimensões:
12 metros de frente X 12 metros de profundidade: -
Altura do piso: mínima 1,50 mts. do solo; Cobertura
de alumínio em formato de 02 (duas] águas em lona.
hamentos laterais e fundos.

R$ 7.321,43 R$51.250,00

L2

Locação DIÁRIA, com montagem e desmontagem, de
PALCO MODULAR para eventos de Grande Porte,
obedecendo às seguintes especificações: Dimensões:
12 metros de frente X 07 metros de profundidade: -
Altura do piso: mínima 1,50 mts. do solo; Cobertura
de alumínio em formato de 02 (duas) águas em lona.
chamentos laterais e fundos.

R$ 6.450,00 R$45.150,00

U3

Locação DIÁRIA, com montagem e desmontagem,
de PALCO MODULAR para eventos de Grande Porte,
obedecendo às .seguintes especificações: Dimensões:
06 metros de frente X 06 metros de profundidade: -
Altura do piso: mínima 1,50 mts. do solo; Cobertura
de alumínio em formato de 02 (duas) águas em lona.
chamentos laterais e fundos.

R$ 2.800,00 R$ 19.600,00

VALOR TOTAL DO LOTE (cento e dezesseis mil reais) R$116.000,00

A. DE VASCONCELOS SANTANA - ME - CNPJ: 13.230.332/0001 04 - C.M.C: 1001
Conj, Chico Mendes, Qd.C2, N'* 43 - CEP: 57100-000 - Pref. António Lins de Sousa - Rio Largo - Alagoas

TEL: (82) 9107 9203 9623 6094 8727 9060 - E-mail: estrunirassantana@gmail.coni
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LOTE 3 - TENDAS

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. VALOR UNIT. TOTAL

3.1

Locação DIÁRIA com montagem e desmontagem,
TENDA PIRAMIDAL, tamanho 12 x 12m com
coberturas em lona branca lack-out estilo piramidal,
com base em estrutura metálica constituída e
composta de calhas inteiriças laterais para captação
e escoamento de água e abertura superior com
protetor triangular tipo chapéu paia evasão de o,r
quente. Altura de 3,50 metros em seus pés de
sustentação lateral.

R$ 1.400,00 R$11.200,00

3.2

Locação DIÁRIA com montagem e
desmontagem.TENDA PIRAMIDAL, tamanho 6 x 6m
com coberturas em lona branca lack-out estilo
piramidal, com base em estrutura metálica
constituída e composta de calhas inteiriças laterais
para captação e escoamento de água e abertura
superior com protetor triangular tipo hapéu para
evasão de ar quente. Altura de 3,50 metros em seus
pés de sustentação lateral.

10 R$ 480,00 R$ 4.800,00

VALOR TOTAL DO LOTE (dezesseis mil reais) R$ 16.000,00

LOTE 4 - BANHEÍRO QUÍMICO
ITEM

4.1

DESCRIÇÃO

Locação DIÁRIA de banheiro químico individual,
portátil, com montagem, manutenção diária e
desmontagem, em polietiieno ou material similar,
com teto translúcido, dimensões mínimas de l,16m
de frente x l,22m de fundo x 2,10 de altura,
composto de caixa de dejeto, porta papel higiénico,
fechamento com identificação de ocupado.

QDANT.

100

VALOR UNIT.

R$ 145,00

VALOR TOTAL DO LOTE (quatorze mil e quinhentos reais)

TOTAL

R$ 14.500,00

R$ 14.500,00

A. DE VASCONCELOS SANTANA - ME - CXPJ: 13.230.332/0001-04 - C.M.C: 1001
Coiij. Qiico Mendes, Qd.C2, \s43 - CEP: 57100-000- Pref. António Lins de Sousa - Rio Largo -Alagoas

TEL: (82) 9107 9203 / 9623 6094 / 8727 9060 - E-mail: estru tu rã ssantana<9gm ail.com
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FIs. 331

LOTE 7 - ILUMINAÇÃO
ITEM DESCRIÇÃO QUANT. VALOR UNIT. TOTAL

7.1

Locação DIÁRIA de sistema de iluminação para
atender eventos de MÉDIO PORTE com as seguintes
características mínimas: Mesa Controladora com O í
mesa computadorizada com 2048 canais Dimmer:
36 canais de dimmer com 4000 Watts por canal, 24
Canais de Main ox r para Movings; Refletores: 48
refletores PAR 64; 16 refletores, 08 refletores
elipsoidais, 08 refletores Molefay ou similar com 08
lâmpadas DWE ou
similar;Movings/íntercons/Equipamentos
DMX/Follow spots: 10 movings heads, 04 movings
heads Wash 575, 03 pontos intercon, 02 maquinas
de fumaça, 04 attomics 3000, 02 canhões seguidores
HDI 1200; estruturas de alumínio; 120 metros de
estrutura de alumínio especial Q-30 ou similar de
1,2,3 e 4 metros.

R$ 4.000,00 R$ 28.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE (vinte e oito mil reais)

LOTE 8 - GERADOR

R$ 28.000,00

ITEM

8.1

DESCRIÇÃO

Locação DIÁRIA de grupo gerador móvel, com
capacidade mínima de 180 KVA, trifásicos, tensão
440/380/220/110 VAC, 60 Hz, disjuntor de
protecão, silenciado em nível de ruído sonoro de 32
db 1,5 metros.

OUANT.

10

VALOR UNIT.

R$ 1.750,00

TOTAL

R$ 17.500,00

VALOR TOTAL DO LOTE (dezessete mil e quinhentos reais)

LOTE 9 - SEGURANÇA

R$ 17.500,00

ITEM

9.1

DESCRIÇÃO

Fornecimento de Serviços de SEGURANÇA DE SHOW
(desarmada) - Para atuar como segurança de shows
em área especifica de eventos, devidamente
uniformizados, com carga horária de 12h por turno
(DIÁRIA).

QUANT.

500

VALOR UNIT.

R$ 140,00

VALOR TOTAL DO LOTE (setenta mil reais)

TOTAL

R$ 70.000,00

R$ 70.000,00

VALOR GLOBAL DO LOTE R$ 262.000,00
(duzentos e sessenta e dois mil reais)

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

A. DE VASCONCELOS SANTANA - ME - CNPJ: 13.230,332 ,0001 04 - CMC: 1001
Conj. Chico Mendes, Qd. C2, Ns 43 - CEP: 57100-000 - Pref. António Lins de Sousa - Rio Largo - Alagoas

TEL: (82) 9107 9203 / 9623 6094 / 8727 9060 - E-mail: estrutiuassantana@gmail.coni
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DECLARO que nos Preços Propostos estão incluídos todos os custos decorrentes da execujâb;-€Ò"ritratual, tais
como, despesas com impostos, taxas, frete, seguros quaisquer outros que incidam na contratação do objetò:^,

Rio Largo/AL, 01 de fevereiro de 2016.

r T/ f*'*/ **"* f " ' • j /—'-^Jf "^'f*''

.^le/sándrí/de Vás contei o s-Santana
CPFND Om212.94*46 /

f

Administrador

A. DE VASCONCELOS SANTANA - ME - CNP J: 13.230.332/0001-04 - CM.C: 1001
Conj. Qiico Mendes, Qd. C2, N= 43 - CEP: 57100-000 - Pref. António Lins de Sousa - Rio Largo - Alagoas

TEL: (82) 9107 9203 9623 6094 / 8727 9000 - E-mail: estruturassantana@gmail.com
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EXTRAIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços n° PP02/2016.1 - Processo n° 104-017/2016
- Pregão Presencial n° 02/2016-SRP - Fundamentação Legal: Lei
Federal n° 10.520/2002, Lei Federal n° 8.666/93 e Decreto Municipal

Fornecedor Registrado: A. DE VASCONCELOS
(CNPJ n° 13.230.332/0001-04) - Objeto: registro de
contratação dos serviços de locação de
materiais e pessoal para realização de eventos
04, 07, 08 e 09) Valor global: R$ 709.287,88

(setecentos e nove mil, duzentos e oitenta e sete reais e oitenta e
oito centavos) - Vigência: 12 (doze) meses.

n° 786/2013 -
SANTANA - ME
preços para
equipamentos,
(LOTES 01, 03,

Ata de Registro de Preços n° PP02/2016.2- Processo n° 104-017/2016
- Pregão Presencial n° 02/2016-SRP - Fundamentação Legal: Lei
Federal n° 10.520/2002, Lei Federal n° 8.666/93 e Decreto Municipal
n° 786/2013 Fornecedor Registrado: TALUAN PRODUÇÕES E
EVENTOS BREU ME EPIFÂNIO PRODUÇÕES (CNPJ n°
03.077.802/0001-98) - Objeto: registro de preços para contratação
dos serviços de locação de equipamentos, materiais e pessoal para
realização de eventos (LOTES 02, 05 e 06) -- Valor global: R$
354.643,94 (trezentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e
quarenta e três reais e noventa e quatro centavos) - Vigência: 12
(doze) meses.

Cópia publicada no Quadro de Avisos

desta Prefeitura em O V /
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07.073.284/0001-95J c JCrS DOS SANTOS SERVIÇOS LTDA. I1!'!' (CNPJ
11168506/0001-051. ré ler ente a mio apresentação nlesiadoisi de capacidade
lêcnica-opeiaciomil compatível com as parcelas de maior relevância solicitada em
edila! ( i tem 5.1 3 b );
2 - INARÍlJTACÃO do licitante LISA E.NCiliNl 1-\RIA LTDA t :PP fCNP.I
1231298<).-'fi001-:i8 referente u não iipresentaeào atestado(s) de capacidade
Lécnica-operacional compaiivel com as parcelas de maior relevância solicitada em
edual í r tem 5 i 3 b l,
3 - INABILITAÇAO do licitante PlMl:N'IT-;t E N O E N I i A R I A LTDA (CNPJ
01 S5l.iS22-'0001-70)s referente a itSo apresentação atcstadois^ de capacidade
lécnica-opcracional compatível com as parcelas de maior relevância solicitada cm
ednal (nem 5 l 3 b ), atendendo apenas ao item (nem 5 l 3 h l i),
4 - INABILITAÇAO do licitante CONSTRUTORA PRONORTE LTDA
FPP (CNP.! 17800916/0001-29), retercnte a não apresentação atestadoís) de
capacidade técniea-operacional t;rmp.ilívcf i om as parcelai de maior relevarem
solicitada em editai ( i tem 5 l 3.b i. apresentou a Certidão d v Falência e Concordata
vencida (ilem 5 l 4.a), apresentou o Termo de Abei lura e Encerramento do Balanço
Patr imonial sem as devidas assinatuias, apôs conferência no sitm da JUCEAI . foi
verificado que n ao tem os Ter mós (i tem í 1.4 b ); apresentou contrato de HaKi lho
do responsável técnico sem firma reconhecida ( i tem 5 1.3.h.2),
5 - ÍNAl í lL lTAÇÃOdo licitanie SANSA COKSTRl"C.ÕLS l .TDA I ;PP(CN!M
0745868(10001-771, referente a nSo apresentação atestado(si de capacidade
tccnica-operacional compatível com as parcelas de maior relevância solicitada em
edital i.iiem 5. l 3 b t. apresentou contrato de trabalho do responsável li cinco sem
firma reconhecida (item 5 1.3 h 2.),
6 - HAUILITACÂO das licitantes F. P CONSTRUTORA LTDA (CNPI
41.160.680/0001-<JS), CONSTRUTORA CONSTRUIR LTDA ME (CNPJ
09520052/0001-63) e, pelo pleno atendimento as exigências constantes no
instrumento convocatório
Outrossim. a C'PI. convoca os representantes das empiesas participantes para as
09 30hs l nove horas e trinta mi nulos ido dia IS de fevereiro de 2016. comparecerem
á sessão pública <_|ue dará eorilmuniíide ao certame com a abertura dos envelopes
de proposta de preços das liciianles remanescente habilitados, caso n fio haja a
interposição de recursos administrativos, cujo pra?o abre-se a partir da data desta
publicação.

tíergson Arauju Leiie
Presidente daCPL

3XTR 'VL1 J 'DE .ATA DE RtVjS r*tO DE
Aia de Regísiio Je Preços n" PPOÍ/20Í6 I -- Processo n" i J4-()i7/2t)l6-ftegão
Presencial n" 02. 20 1 6-SJíP--- Fíiadaaientaçto Legal: Lei Federaru'1 ! O 520/2002, Lei
Federa! n" 8.6St>/'J3. e Decreto Mllflie-ípai n"78o.''2!J13 •- fornecedor Registrado: A.
DF VASCONCELOS SANTANA- ME (CNPJ n" 13. 230.331iOOul-04)-Ob|Cto:
rtsjiislio de preços para contratação dos serviços di; locução de equ]]>amentós,
materiais e pessiml puni reali^u,*ítt> áe eventos ÍLOTES 01. 0,i. Ú4. £i7, 6Sc t>9!
Vaíor globaí RS 70^ 287.8Í! iseiecejitos e )wve mil, duTentti&ô tvtíeiiía e sete reais
e pitcma c oito centavos) - Vigência: Í2 (doje) miises.

EXTKATO DE ATA DE REOÍSTÍ40 DÍ-. I1ÍBÇOS
Ala de Registro Js Preços n" PPÍ&20 1 &.2 - Processo n'" lu4-047i*tif&-Pi»gSò-
Prcseuctal n" 0120i6-SRP~Pu«dât«enta;íki I.tgat Uí i-edefal n" 10 520.'2002.
Lct (''cdeial n" S M/i.*} ,5 £ Dceceto Mmiictpal n" 786;?.01 3 - !:orncctídor Registrado'
TALUAKMWDUCOKS L' EVENTOS E1REU -ME-HPÍFÀNÍOPRonlfçOl^
(CKPJ rt* 03 077 802.''0001-98l - Ohje-to: registro de preços para contrdUv.âo dns
íe f viços de iocacto de e*[Ufpamemos, raatenais e pessoal para rea!)7í!i,'ão <íe eventos
(i XVJliS 02, 05 «06t - Vaiw global. R$ .3^.643,94 {tie^enkis e cmqncntac qiiatu»
mit, seiscentos e quarenta e !rês reais c noventa c íjuain.» raiíavosi •- Vigôiicia- 12
ídozç) meses,

AVISO DF. HOMOLOGAÇÃO
1'fíEGAO PRESENCIAL N" 02/201 &-SRP

PROCESSO N° 304-017/2010
^e nus luíns d;' priicíáiovír licíl.iiór^ PiegSo Presenciai i/'

to TIJKI Menor Preço, fcierosttí M> Pcoc^ss» n" Ifl4-0j?/2ôjô,
com I"t!níjamertk> no Artigo 4". Inmft XXIT, da Lei Federal n"

AVISO DH LICITAÇÃO
•IOMADA DHPR[.;Ç()SN ! ' ( i l /20l6

Modalidiidc/N": Tornada de Preços n" O I / 2 0 I 6 - Tipo Msnor Preço - Regime:
Fmpreilíida Por PÍCÇO Global - Objeto: Conlralação de empresa de engenharia
especializada para execução de obra refeuMiie a drenagem e pavimentação Je
diversas ruas no Município de Roca da Mala - Fonte do líecursns Minis tér io

das Cidades - Dauí Horário 25 de fevereiro de 201 d às 09 .'
u mia minutos) - Local sede da Prefeitura Municipal de Hitij
l nlijrmaçiíes. N\ endereço acima, de 08 ás 13 horas em dia:,

riergsou Araújo Leite
Presidente da CPI.

AVISO DF LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N°02.2016

Modalidade N" Tomada de Preços n" 020016 - Tipo Meu?
Empreitada Por Preço Global - Ub|eto Contratado de
especializada para execução de obra reterenie a drenagem e pavimenlãÇa^ílí:
diversas ruas no Município de Boca da Mala no bairro Paulo de Ca^iro Sarmento
- Fonte de iiecuisos; Ministério das Cidades - Data Horário 26 de fevereiro de
2016 às 09:.i(Mis( nove horas e trinta minutos)-Local sede cia Prefeitura Municipal
ile Bota da Miia •• Eiditai e Informações1 N'o cnderira acima, de OS às 13 horaa
•• i i ! dias liíeh.

Rergson Araújo Leite
Presidente da CPI,

Prefeitura de Campestre

ESTAIX) DE ALAGOAS
PRKFLITl T R A MUNICIPAL DEÍ CAMPKSTRF

* VISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE CAMPFSTRK. ESTADO DE ALAGOAS, pessoa jur íd ica
de direuo púbico nucnio. CNPJMF' N'° 01 &31.604.0001-07. com sede á Rua
do Comércio. s,'n. Centro. Campestre AL, CUP 57968-000. comunica aos
interessados que se fará realizai na datil de 22 de fevereiro de 2016 às 7h, processo
licilatório na modalidade Tomada de í'reco do tipo Melhor Preço, cujo ubjeto é
LÍ Construção de Creche Pipo 2 FNDE/PROINFÃNC1A/PAC l i Esclarecimentos
no local supra indicado, através do telefòinvfax Í82j 32í7 33% nu e-mail
cplcampestre_airo)liotmail.com,

'.aiiipesLre^AL. 4 cie fevereiro de 2016.

Dieg.o Roíoeio Moreira I opes
Presidente da CP!

Prefeitura de Capela

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPLLA

ADITIVO DE CONTRATO
( O N T R A T A N T F . Município de Capela CNP.! 12 3.v> 7S.1/0001-06 ncsfc
ato representado pelo E'ieleito Sr Lui^ Eustaquio Silveira Moreira Filho.CPF
04070504-1-) l
CONTRATADA. AUTO POSTO RODRIGUÍtS t.TDA CNP.i 10.889582/0001-
62. neste ato representada pelo Si Sebastião Luiz Rodrigues. CPF No < ir»4 005 824-
87
(>B.IETU Aquisição de Combustíveis
Vigência O prazo de vigência será ate 31 de março de 20!O,

l . tu /Lustaquio Silveira Moreira f i lho
Prefeito

FESTADO DE ALAGOAS
PREFEITLIRA MUNICIPAL DE CAPEI,A

FXTRATO Dl' CONTRATO Dl- PRESTAÇÃO DF, SERVIÇO ARTÍSTICO
Í N E X O O I 2016
CONTRATANTE; M U N I C Í P I O DE CAPELA/AL, pessoa jurídica de Direito
Público Inteino inscrito nu CNPJMF sol) o n" 12 533 753'000t-06. com sede
administrativa na Rua Pedro Paulmo. 334. Bairro do Centro, município de Capela'
AL, neste aio representado por seu Prefeito, o Sr. Lui/ Eusiúquio Silveira Moreira
F i l h o doravante denominado CONTRATAM I E
CONTRA fADA J Bi-RTULINO FILHO PRODUÇÕES - ME, sediada a Rua
Francisco Caetano d;t Sika, 2 í. Cenho, Capela - AL. inscrita oo CNP.I sob o i\
12 214.822/0001-54, neste ato representado pelo Sr. Josias Beruilino Filho, RG
I493^8-<J SSP AL. CPF 026.019.164-78 doravante denominada CONTRATADA
OR.1ETO. O presente contraio é regido pelas regras da Lei 8.6Mí'93, nos termos do






