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N° EMPENHO

Saldo Anterior R$
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*, * é CNPJ: 12.228.375/0001-92
Praçn António Toledo, S/N, Centro
Igaci. Alagoas. CEP: 57.620-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI-AL

ASS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

DESTINO: GABINETE DO PREFEITO

AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DEOBJETO;
INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA, PARA O EXERCÍCIO 201 5.

SOLICITAÇÃO
[08Q1 2947/2011]

A presente solicitação versa sobre a autorização para a realização da despesa.eplgrafada e com os
objetivos pretensos conforme especificação sucinta com sustentação na documentação anexa, com observância
aos princípios de legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência.

Tendo em vista a segurança dos servidores que trabalham a serviço da Secretaria de Infraestrutura e
Mobilidade Urbana. Por meio desta, solicitamos de Vossa Excelência, que se digne autorizar pelo setor competente
a compra dos Equipamentos de Proteçâo e Individual, necessários na realização dos serviços prestados por estes
funcionários. Segue termo de referência em anexo.

pleito.
Assim sendo, solicitamos a(o) Excelentíssimo(a) Sr.(a) PREFEITO despacho favorável à continuidade do

IGACI-AL, 04 /08 / 2014

l,, ESTADO DE ALAGOAS
PREFERIRA MUNICIRM- DE IQACI

«ETORIAL DE PROTOCOLO
RECEBI EM,

jacivone Xavier de Souza
Sec Mun. de Infraestrutura

e Mobilidade Urbana
Portaria 314/2013

c%&_
aTm de que se(am tetos as devidas
arvrftOtaCÕeS . . .j,

L4j'~^9 hrcA

"Maria Al̂ tó dá^Rocha
S©c Mun de Administração



CNPJ: 12.228.375/0001-92
Praça António Toledo, S/N, Centro
Igaci, Alagoas, CEP: 57.620-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE !ÍÍAC:

' V A C V

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI-AL

SETOR Q5E LICITAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

TERMO DE REFERÊNCIA
[#0804.2947]

1. DO OBJETO

AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA, PARA O EXERCÍCIO 2015.

2. DA JUSTIFICATIVA

Tendo em vista a segurança dos servidores que trabalham a serviço da Secretaria de Infra estrutura e Mobilidade
irbana. Por meio desta, solicitamos de Vossa Excelência, que se digne autorizar pelo setor competente a compra
os Equipamentos de Pró teça o e Individual, necessários na realização dos serviços prestados por estes

funcionários. Segue termo de referência em anexo.

3. DO PRAZO

O prazo contratual deverá iniciar a partir da assinatura do contrato até j?O ̂ çb

4. DA ENTREGA

A entrega deverá ser imediata, de segunda-feira a sexta-feira, em horário de expediente, das 08:00 ás 13:00
horas. Devendo o objeto deste Termo de Referência ser ENTREGUE no endereço indicado na AUTORIZAÇÃO DE
COMPRA, no prazo máximo de 5 dias.

5. DO RECEBIMENTO

O ato de recebimento dos itens contratados, não importa em sua aceitação. A critério do responsável, o produto
será submetido à verificação pelo Gestor do Contrato, Caberá ao fornecedor a troca, dentro de 5 (cinco) dias úteis,
os itens que vierem a ser recusados por não se enquadrarem nas especificações estipuladas ou apresentar
defeitos de fabricação, prazo de validade vencido ou dano em geral, identificado no ato da entrega ou no período
de verificação.

6. DO PAGAMENTO

O pagamento deverá ser efetuado de acordo com a parcela contratual efetivamente executada desde que
procedida a regular liquidação, tendo por base a respectiva documentação fiscal e comprovação de regularidade
fiscal.

7. DO GESTOR DO CONTRATO

Indicamos o(a) servidor(a)
portador do CPF: ráz_< Matrícula: _.

8. DAS ESPECIFICAÇÕES

| Discriminação

CA 20.963 CAPA DE CHUVA CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTICO REVESTIDO DE PVC,
COM MANGAS OU SEM MANGAS (TIPO MORCEGO). CAPUZ CONJUGADO, FECHAMENTO
FRONTAL ..

LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM FIOS DE ALGODÃO; SEM COSTURAS; REVESTIDA EM
BORRACHA NITRÍLICA NA FACE PALMAR, PONTAS DOS DEDO (...)

LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM MALHA DE SUEDINE 100% ALGODÃO,
REVESTIMENTO NA PALMA. DORSO E DEDOS EM PVC COM ACABAMENTO (...)

LUVA DE RASPA PUNHO CURTO 7CM

CAPACETE OBRAR3 EPI COM ABA FRONTAL MAIS LONGA QUE PROTEGE 0 ROSTO DO SOL.

BOTAS DE COURO DE PROTEçãO N" 36

"> --„. w j ' D&|

Unidade

UND

PARES

PARES

PARES

UND

PARES

Quantidade

100,000

300,000

100,000

300,000

6,000

8,000

5^a



BOTAS OE COURO DE PROTEçãQ N° 40

BOTAS DE COURO DE PROTEçãO N° 42

BOTAS DE COURO DE PROTEçãO N° 44

BOTAS DE COURO DE PROTEçãO N° 39

BOTAS DE COURO DE PROTEçãO N" 37

BOTAS DE COURO DE PROTEçãO N° 38

BOTAS DE COURO DE PROTEçãO N" 41

BOTAS DE BORRACHACANO CURTO N° 38

BOTAS DE BORRACHACANO CURTO N°41

BOTAS DE BORRACHA CANO CURTO N°44

BOTAS DE BORRACHACANO CURTO N° 42

BOTAS DE BORRACHACANO CURTO N°40

BOTAS DE BORRACHACANO CURTO N° 39

CINTURãO CONFECCIONADO EM CADARçO DE NYLON AMARELO OU PRETO, 01 FIVELA DE
AJUSTE DE CINTURA, AJUSTE PEITORAL. 01 ARGOLA EM "D" NAS COSTAS,

PROTETOR AURICULAR LARANJA EM SILICONE 12DB

MASCARA RESPIRADOR PARA 1 FILTRO- MASCARA RESPIRADOR PARA 1 FILTRO.
DETALHES. COD: 171. MARCA; PLASTMG. DESCRIçãO: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR
DE SEGURANçA...

ÓCULOS DE PROTEçãO. LENTES EM POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RISCOS
VISOR CURVO PARA PROTEçãO LATERAL. ARCO COM REVESTIMENTO EM BORRACHA E
HASTES REGULáVEIS NO COMPRIMENTO E COM CATRACA PARA REGULAGEM DE ALTURA
ACOMPANHA CORDãO DE SEGURANçA.

MASCARA-PFF2-COM-FILTRO-KSN-CA-10578.JPG. MASCARASIMPLES.

PARES

PARES

PARES

PARES

PARES

PARES

PARES

PARES

PARES

PARES

PARES

PARES

PARES

UND

UND

UND

UND

UND

40,000

25,000

15,000

25,000

10,000

15,000

30,000

5,000

10,000

8,000

20,000

10.000

7,000

4,000

300,000

20,000

60,000

300,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE 1GAC,

on>



CNPJ: 12.228.375/0001-92
Praça António Toledo, S/N, Centro
Igaci, Alagoas, CEP: 57.620-000

PRÊFEITURA MUNICIPAL DE ÍGACi

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI-AL SETOR D^llCITAÇÀO

GABINETE DO PREFEITO

PROTOCOLO/PROCESSO: 20140808.005
ENCAMINHADO PARA: SETORIAL DE COMPRAS E SERVIÇOS

DESPACHO

Segue para pesquisa mercadológica,

IG 9/08/2014.



COMERCIAL LOPES - O Shopping da sua construção !!!

Rua: 15 de Novembro, 436 - Centro - Arapiraca/AL - CEP: 57300-340 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACi

Cliente....: C00117

t_ínr j. i^.^tjn. JU»+JUULÍ i-ou [||0. CBmuuwu. ~

Telefax: (82) 3521. 2272

www.comercialopes.com.br

MUNICÍPIO DE IGACi

Endereço. ANTÓNIO TOLEDO

Bairro : CENTRO

CNPJ/CPF 1 2228375000 192

CÓDIGO QUANT.

0832250

0832265

0832277

0832266

0832278

0832267

0832299

0832300

0832301

0832302

0832303

0832304

0832306

0832139

083220

0832134

083214

0832102

0832249

0832182

0832184

0832287

GB1311S

8,00

5.00

7,00

10,00

10.00

20,00

10.00

15.00

25.00

40,00

30.00

25,00

15.00

100.00

6,00

4,00

300,00

100,00

30000

300,00

20.00

, , ,

300.00

UND

M<

i

PAR

• •

PAR

•

• ' . .

- •

-','. ;

• .

- • ' •

PAR

UN

UN

UN

.,-

>"

PAR

UN

UN

N° SN Fone.: 82 3423-11 53

Cidade : IGACI

Ins. Estadual.: ISENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

BOTA BRACOL PRETA N.36 4042 BELS4600L N EL 687897

BOTA 8S8 PVC PRETO N.38 82BPC600 CAN/C 61 7091

BOTA BSS PVC PRETO N.39 B2BPC600 CAN/C 617092

BOTA BSB PVC PRETO N.40 82BPC600 CAN/C 617093

BOTA BSB PVC PRETO N.41 82BPC600 CAN/C 617095

BOTA BSB PVC PRETO N.42 82BPC600 CAN/C 617096

BOTINA FIRENZI SAFETY FL£X 1459 N.37 BIDENSID PRÉ

BOTINA FIRENZl SAFETY FLEX 1459 N 38 BIDENSID PRÉ

BOTINA FIRENZl SAFETY FLEX 14S9 N.39 BID6NSID PRÉ

BOTINA FIRENZl SAFETY FLEX 1459 N.40 BIDENSID PRÉ

BOTINA FIRENZI SAFETY FLEX 1459 N.41 BIDENSID PRÉ

BOTINA FIRENZI SAFETY FLEX 1459 N.42 BIDENSID PRÉ

BOTINA FIRENZI SAFETY FLEX 1459 N.44 BlOENSID PRÉ

CAPA VONDER 701 54401 00 C/FORRO PVC GG

CAPACETE F. NEGRÃO 15229 ABA FRONT BRANCO ENGEN

CINTO VONDER PARAQUEDISTA 7019001842 1842AA

LUVA KALIPSO CONFORTEX PLUS T09-G 020223

LUVAKALIPSOTRICOTADA/TATÊX 1 LADO PIGMENT 021121

LUVA KALIPSO WORK RASPA 196021221 2244

MASCARA SAFETY 1 100 PFF1 CA/ALVULA CA 14104

MASCARA SAFETY 1810 SEMI FAC P/1 CART CA 17.285

ÓCULOS ORION 2020 SPACE INCOLOR

PROTETOR 3M AUDITIVO POMP PLUS CORD 231 2074 632

-1U.UJ*«3O-O

N° Pedido : «°0175

Data : 19/08/2014

Vendedor (a).: Pab|0/96i6

RS UNITÁRIO

81,11

36.26

36.26

36,26

36,26

36,26

52.90

52,90

52,90

52,90

52,90

52.90

52,90

36,68

17.20

96.50

l M

• .'

16,63

. : •

16,64

. .

ASS £$$^

SETOR $= LICITAÇÃO

11:50:51

8217

R$ TOTAL

648,88

181.30

253,82

362,60

362.60

725,20

529,00

793.ÍO

1.322.50

2,iie,oc

1.587,00

1.322.;::,

793,50

3,668.0;!

103,20

386,00

2.745,00

291,00

4.989.00

486,00

332.80

268,80

828,00

Inscrição fio Cad. /C/WS

24.063488-8

Lopes, Rocha & Cia Ltda.
Rua Quinze de Novembro.436-Centro

A r a p i r a c a - A l . C E P 5 7 . J 0 N 4 a
CNPJ: 12.499.984/000;

t i -...T-I-J

Observação: SubTotal...:

Acréscimo.

Desconto...

Total

25.087,20

0,00

O*

25.087,20

Orçamento válido por 03 dias e prazo de entrega a combinar :::...
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Araptraca AlagoasU
Empresa:
Endereço:
CNPJ:
E-mail:
Data: l <

Fone:
-Pfttf£ITURA MUNICIPAL DE 1GAC,

rio O O'-k.

/ 4 /
ASS

SETORDB LICITAÇÃO

Item

01

02.»-
03
04

9
05

06

07

08

09

L10
* n

12

i»13
14

15

16

17

18

19

20

Descrição
CA: 20.963 capa de chuva confeccionada em tecido
sintético revestido em pvc, com mangas ou sem mangas
(tipo morcego), capuz conjugado, fechamento frontal.
Luva de segurança tricotada em fios de algodão; sem
costuras; revestida em borracha nítrica na face palmar,
pontas dos dedos.
Luva de segurança confeccionada em malha de suedine
100% algodão, revestimento na palma, dorso e dedos
em pvc com acabamento.

Luva de raspa punho curto 7cm

Capacete obra R3 EPI com aba frontal mais longa que
protege o rosto do sol.

Botas de couro de proteção n° 36

Botas de couro de proteção n° 40

Botas de couro de proteção n° 42

Botas de couro de proteção n° 44

Botas de couro de proteção n° 39

Botas de couro de proteção n° 37

Botas de couro de proteção n° 38

Botas de couro de proteção n° 41

Bota de borracha cano curto n° 38

Bota de borracha cano curto n° 41

Bota de borracha cano curto n° 44

Bota de borracha cano curto n° 42

Bota de borracha cano curto n° 40

Bota de borracha cano curto n° 39

Cinturão confeccionado em cadarço de nylon amarelo
ou preto, 01 fivela de ajuste de cinturão, ajuste peitoral,
01 argola em "D" nas costas.

UND

Und

PARES

PARES

PARES

Und

PARES

PARES

PARES

PARES

PARES

PARES

PARES

PARES

PARES

PARES

PARES

PARES

PARES

PARES

Und

Quant.

100

300

100

300

06

08

40

25

15

25

10

15

30

05

10

08

20

10

07

04

V. Unit.

3% S/

9,15

3,&
fjifg
/%06
ttty

f 5 5?
5S,ty
XçStf

^ ̂$s~, fé
S5~,5p
3% /Q

Jc% /C?

C*£X /Q

3$ /o
38,/v
3&tv

W,*

V. Total

3. $5*1 &

*\* r^$>

3(^ ̂

5Tc£%£
{0ff,J6
tyt/fy -i?

*?.*&/,&>
f.jgfy^
333. /<>

/•38osSc<
"*•»' "*+J ~*^ j ~/ Lj'

J fO "J J

tf<?5c>
38ftro
3f"f,£c.

t" *j ^~~ *j

3&.0Q

s?^V cfY



Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGAC;

F Is

ASS

21

22

23

24

Protetor auricular laranja em silicone 12DB

Mascara respirador para 1 filtro. Detalhes. Cod. 171,
marca: PLASTMG. Respirador purificador de ar de
segurança.
Óculos de proteção. Lentes em policarbonato com
tratamento anti-riscos, visor curvo para proteção lateral,
arco co revestimento em borracha e hastes reguláveis no
comprimento e com catraca para regulagem de altura,
acompanha cordão de segurança.
Mascarra PFF2 com fi l tro KSN-CA-10578. Jpg.
Mascarra simples.

Und

Und

Und

1 Ind

300

20

60

300

•££?

^?,9?

4, $3*

/£ f 9
Total .•

&>!•<&>
J??,®«&>
S/<?,fâ>

•r 'f* * i f J

TOTAL GERAL RS:

porma de Pagamento: ( ) A VISTA ( )A PRAZO; dias
Prazo para entrega:
Validade de Proposta:

n" 1
J •'

,. ^ ,
GO:-1."

Ru»

L
• a b r o , 182



Orçamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGAC)

Fls_QCL2_

ASS
SETOR DflLlCITAÇAO

Empresa:
Endereço:
CNPJ:
E-mail:

Fone:

Data: aã l ffy I~%U)

Item

01

02

?3
04

05

06

07

08

09

10

12

13

A14

15

16

17

18

19

20

Descrição
CA: 20.963 capa de chuva confeccionada em tecido
sintético revestido em pvc, com mangas ou sem mangas
(tipo morcego), capuz conjugado, fechamento frontal.
Luva de segurança tricotada em fios de algodão; sem
costuras; revestida em borracha nítrica na face palmar,
pontas dos dedos.
Luva de segurança confeccionada em malha de suedine
100% algodão, revestimento na palma, dorso e dedos
em pvc com acabamento.

Luva de raspa punho curto 7cm

Capacete obra R3 EPI com aba frontal mais longa que
protege o rosto do sol.

Botas de couro de proteção n° 36

Botas de couro de proteção n° 40

Botas de couro de proteção n° 42

Botas de couro de proteção n° 44

Botas de couro de proteção n° 39

Botas de couro de proteção n° 37

Botas de couro de proteção n° 38

Botas de couro de proteção n° 41

Bota de borracha cano curto n° 38

Bota de borracha cano curto n° 41

Bota de borracha cano curto n° 44

Bota de borracha cano curto n° 42

Bota de borracha cano curto n° 40
1

Bota de borracha cano curto n° 39

Cinturão confeccionado em cadarço de nylon amarelo
ou preto, 01 fivela de ajuste de cinturão, ajuste peitoral,
01 argola em "D" nas costas.

UND

Und

PARES

PARES

PARES

Und

PARES

PARES

PARES

PARES

PARES

PARES

PARES

PARES

PARES

PARES

PARES

PARES

PARES

PARES

Und

Quant.

100

300

100

300

06

08

40

25

15

25

10

15

30

05

10

08

20

10

07

04

V. Unit.

ifO.fS

3, to

3.2o

f. 33

i&oo
££3J
5S-3/

Sjy
58.31

SS.3I

SSv Î

83 X
S£3j

ty-OO

vo.oo
Vc-oo

lfO.É)0

V0.00

to-oo

(3?.^

V. Total

Cf.Ot5.oO

3MÔGO

33o.cc

íf-4 «35.00

/og&o
J

L Í A A . K 2

/9.^^>â.fr

LH£13S7

sms
/.^57,-íS"
sg3.to

L3fQií£

U3i3t3Q
ãoo,oo
^t>o-oo

3?o,oo
^00-oCb

Voo .00
J2#0.oo

55 1 St



PREFEITURA MUNICIPAL DE 1CAC

OiO

Orçamento
MSS

21

22

23

24

Protetor auricular laranja em silicone 12DB

Mascara respirador para 1 filtro. Detalhes. Cod. 171,
marca: PLASTMG. Respirador purificador de ar de
segurança.
Óculos de proteção. Lentes em policarbonato com
tratamento anti-riscos, visor curvo para proteção lateral,
arco co revestimento em borracha e hastes reguláveis no
comprimento e com catraca para regulagem de altura,
acompanha cordão de segurança.
Mascarra PFF2 com filtro KSN-CA-10578. Jpg.
Mascarra simples.

Und

Und

Und

Und

300

20

60

300

.5.03

V / . 33

f.?*

\^g
Total

9C1GO

8^gO

fâri®

<SM,00

TOTAL GERAL R$:

Forma de Pagamento: ( ) A VISTA ( )A PRAZO;
Prazo para entrega:
Validade de Proposta:

dias

«««Cie so «A»-1*1"



ESTADO DE ALAGOAS

'i t
: 33(gm
Dlv

*.*•

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGAC1
SETOR DE COMPRAS

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

ITEM

1

2

3

•1
5
6
7
8
9
10
1 1
12

13
14

15
16
r
i s
19

20

21

22

23

DESCRIÇÃO

CA: 20.963 capa de chuva confeccionada em tecido sinlelico revestido cm PV.
com mangas ou sem mangas (tipo morcego), capuz conjugado, fechamento
frontal.
Luva de segurança tricotada em fios de algodão, sem costuras, revestida em
Borracha ní t r ica na face palmar, pontas ddos dedos.
Luva de segurança confeccionada em malha de suedine 1 00% algodão.
revestimento na palma, dorso e dedos em PVC com acabamento.
_uva de raspa punho curto 7cm
Capacete obra R3 EPI com aba frontal mais longa que protege o rosto do sol.
Jotas de couro de proteçâo n° 36
Jotas de couro de proteçâo n1' 40
Jotas de couro de proteção n° 42
iotas de couro de proteçâo n'1 44
iotas de couro de proteção n° 39
iola> Je couro de proteçâo n" 37
lotas tli.' couro de proteçâo n" 38
iotas de couro de proteção n° 41
Jota de borracha cano curto n ' 38
íoia de borracha cano curto n'1 41
iota de borracha cano curto n° 44
iola de borracha cano curto n" 42
iota de borracha cano curto n° 40
lota de borracha cano curto n" 39
"inturão confeccionado em cadarço de nylon amarelo ou preto. 01 fivela de
juste de cinturão, ajuste peitoral. 01 argola de "D" nas costas.
'rotelor auricular laranja em silicone I2DB
vlascarra respirador para 1 filtro. Detalhes: Cod. 171. marca: PLASTMG.
iespirador purificador de ar de segurança.
Óculos de proteção. Lentes em policarbonato com tratamento anti-risco, visor
urvo para proteção lateral, arco com revestimento em borracha e hastes
•guiáveis no comprimento e com catraca para regulagcm de altura, acompanha

Apresentação

UND

PARES

PARES

PARES
UND

PARES
PARES
PARES
PARES
PARES
PARES
PARES
PARES
PARES
PARES
PARES
PARES
PARES
PARES

UND

UND

UND

UND

Quantidade

100

300

100

300
6
8
10

25
15
25
10
15
30
5
10
X

20
10
7

4

ÍOO

20

60

GOMES
COMERCIAL

LTDA

3.851.00

2.745.00

3 1 5,00

5.238.00
108.36
444.32

2.221.60
1.38X.50

833. 1 0
1.388.50

555.40
1.277.40
1 .666,20

19(1.50
381.00
304,80
762,00
381,00
266,70

525.28

867,00

799,80

273,00
,*tó\

TELMA LOPES
DA ROCHA
QUINTINO

4.043.00

2.880.00

330,00

5.499.00
108.00
466,48

2.332.40
1.457,75

874.65
1.457.75

583.10
1.341.15
1.749.30

200,00
400,00
320.00
800.00
400.00
280.00

551,56

909.00

839,80

286,20

COMERCIAL
LOPES

3.668.00

2.745.00

291.00

4.989.00
103.2(1
648.8X

2. 1 1 6.00
1.322.50

793.50
1.322.50

529.00
793.50

1.587.00
181.30
362.60

725.20
362.60
253.82

336.00

828.00

332.80

259.80

PÇ TOTAL

11.562,00

8.370,00

936,00

15.726.00
3 1 9,56

1.559.68
6.670.00
4.168.75
2.501,25
4.168,75
1.667,50
3.412.05
5.002.50

571.80
1.143,60

624.80
2.287.20
1.143.60

800.52

1.462,84

2.604.00

1 .972,40

819,00

MÉDIA POR

3.854,00

2.790,00

312,00

5.242.00
106.52
519,89

2.223.33
1.389,58

833,75
1.389,58

555,83
1.137.35
1 .667.50

190,60
381.20
312,40
762.40
381.20
266.84

487,61

868.00

657.47

273.00
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cordão de segurança. ^J
Mascarra PFF2 com filtro KSN-CA-10578. mascarra simples UND 300 10,00 534.00 486.00 1.530,00 510.00

27.112,07

no item de n° 16 a empresa COMERCIAL LOPES não cotou.

10 de Outubro de 2014

// António Farias de Me^ *^ ^
Setor de Corapns^vA*1
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI-AL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DO: Setor de Compras

PARA: Gabinete do Prefeito

ASSUNTO: Autorização para execução da despesa.

DESPACHO

Encaminhem-se os autos ao Gabinete do Prefeito o Processo Administrativo n°
20140808.005 com solicitação datada de 04 de agosto de 2014, oriunda da Secretaria Municipal
de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, objetivando a compra de material de proteção ind iv idua l
no valor de R$ 27.112,07 (vinte e sete mil cento e doze onze reais e sete centavos).

Igaci, 10 de outubro de 2014

'anãs
Setor de

Praça António Toledo, S/N, Centro, Igaci - Alagoas CEP 57.620 - 000.
CNPJ 12.228.375/0001-92



CNPJ: 12.228.375/0001-92
Praça António Toledo, S/N, Centro
Igaci, Alagoas, CEP: 57.620-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACl
L:

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI-AL

GABINETE DO PREFEITO

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

ASSUNTO: DESPACHO AUTORIZATIVO
AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA OS FUNCIONÁRIOS DA

OBJETO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA, PARA O EXERCÍCIO 2015.

DESPACHO
[1010.2947/2014]

Impulsionado pelo ímpeto da estrita legalidade e observando as normas estampadas no art. 37, da
Constituição Federal de 1988, bem como, as demais legislações específicas que regem as normas de direito público:

AUTORIZO a abertura de PROCESSO ADMINISTRATIVO.

Em seguida, se encaminhe os autos à Setorial Contábil para a verificação de existência de previsão de
recursos orçamentários; a estimativa de impacto orçamentário-financeiro no exercício atual e nos dois subsequentes;
além da verificação de adequação orçamentaria e financeira e compatibilidade com a LOA, o PPA e a LDO, quando
forem necessárias essas duas últimas informações.

Igualmente, que se proceda o competente enquadramento da despesa pretendida ao que determina a Lei
Federal No. 8.666/93, apontando a fundamentação no caso de CONTRATAÇÃO DIRETA ou que seja realizada a
competente LICITAÇÃO, na forma da lei.

IGACI -AL,-TO 2014

OLIVEIRO TORRES PIANCÓ
PREFEITO



CNPJ: 12.228.375/0001-92

Praça António Toledo, S/N, Centro

Igaci, Alagoas, CEP: 57.620-000
PREFEITURA MUNICIPAL DE iGACi

Fls ~

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI-AL

ASS

INTERESSADO:

ASSUNTO:

OBJETO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
URBANA

Verificação da existência de previsão de recursos orçamentário.

AQUISIÇÃO DE EPI ( EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL)
PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
MOBILIDADE URBANA, PARA EXERCÍCIO 2015.

INFORMAÇÃO

Em conformidade com o que determina a legislação e analisado o
objeto da despesa do presente processo administrativo, vimos confirmar que na Lei
Orçamentaria Anual consta previsão de recursos orçamentários para assegurar o
pagamento das obrigações decorrentes desta despesa que será executada no
exercício financeiro em curso, estando a mesma de acordo com o respectivo
cronograma.

Funcional Programática: 15.122.0012.2051

Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA.

Natureza da Despesa: 33.90.30 - Material de consumo

Recursos Financeiros: Outras Fontes de Recursos.

É a informação.

IGACI-AL,



m: AI ,A<;OAS
l'RKI'1-.ITliRA Ml MO PA L DK IGACI-AL

(OMISSÃO P K R M A N K M K I)K l,K l AÇÀO

PREFEITURA MUNICIPAL DE 3GAC<

Fls

ASS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N"20M.08.0N.005

DA: (OMISSÃO 1)K l ,K Tl Aí, AO

PARA: < ; \ H I N K l K DO K X K C l ' TIVO M l i . N I C I P A I .

Líi icamii iheni-se os autos do Processo Administrativo N" 2014.08.08.005. o qual foi enviado pela
Stcivlaria Munic ipa l de InlVaestrutura e Mobilidade Urbana o mesmo encontra-sc apto para
segu i r adianle. so l ic i tamos ao ( i a l i i n c t e do í . \ e c u t i \  M u n i c i p a l AUTORIZAÇÃO para abertura
de

In

certame licitatórío Aquisição de I . I M (Equipamentos de Prolecào I n d i v i d u a l ) para Secretaria de
raeslrulura c Mob i l idade l I r bana .

l u a e i / A I . . OS de janeiro de 2015.

i i ie l,ÍKtnV'reir;i Melo Bispo
Presidente da ("1*1,

. S/N, < miro, li;;in- Al;ij;oiis< i;i'57.(,2l) OIHI.
N I M I2.228..1



PREFEITURA MUNICIPAL DE 1GACI

ASS

ICITAÇAO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI-AL
GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL

AUTORIZAÇÃO

O Prefeito do Município de Igaci - Hstado de Alagoas, no uso de suas atribuições
I egais. c, cm cumprimento as determinações da Lei Federal n.° 8.666/93, que versa sobre

citações e contratos, e ainda, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de
I 1 i raestrutura e Mobilidade Urbana, datada de 04 de agosto de 2014.

RESOLVE:

utorizar a abertura de certame licitatório para a Aquisição de EPI (Equipamentos de Protecão
idiv idual ) para Secretaria de Inlraestrutura e Mobilidade Urbana, ao tempo em que em
tendimento ao que determina o Art. 16, inciso II da Lei Complementar n. 101, de 04.05.2000 que
tabclece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, declaro

uc as despesas relativas à referida contratação, tem adequação orçamentaria para o atual
e|xercício e está compatível com o Plano Plurianual e com a Lei das Diretrizes Orçamentarias de

015.

L S

Encaminhe-se, à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO para as
providências necessárias, na forma c como determina a Lei n. 8.666, de 21.06.3993 c suas

Iterações posteriores.

Igaci, 05 de jatKíTroqc 2015.

Oliveiro\TÁrresjtiancó
Prefeita

Praça António Toledo, S/N, Centro, Igaci -Alagoas CEP 57.620-000.
CNPJ 12.228.375/0001 -92



PHEFEITURA MUNICIPAL DE IGACI
' .; * . - i

ASS
ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI-AL
_ COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Praça António Toledo, S/N, Centro, Igaci - Alagoas CEP 57.620 - 000.

CNPJ 12.228.375/0001 -92

SETOR DffjLIClTAÇAO

K, \ l \ . 05 de janeiro de 2015.

Epíino. Sr.
O/i\'i'in> Torres 1'iuncó
Dl). Prefeito

\i a

Senhor Prefeito

C tnforme determinação de Vossa Kxcelência em Autorização de abertura de Licitação, parte
tegrante do Processo A d m i n i s t r a t i v o n° 2014.08,08.005 que objetiva a aquisição de FPI

(Equipamentos de Prolccão I n d i v i d u a l ) para Secrelaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana.
de\erá ser a referida aquisição precedida de certame licitatório na modalidade PREGÃO.

Considerando que os membros da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria
n.198/2014. não eslão aptos a reali/ação de processo lieitalório na modalidade Pregão
Lletrònico em lace dos treinamentos reali/ados e da reali/ação de t a i s meios do qual csla
et missão par t ic ipou , bem como o mun ic íp io pre/a pelo desenvolvimento local, opor luni /ando
assim, aos comerciantes da localidade e região a possibilidade de poder participar dos
cxrlames l ici tatórios.

St l icntamos. outrossim que. por não dispormos de tecnologia da informação devidamente
adequada, bem como. não dispomos de equipamentos de i n f o r m á t i c a necessários ao pregão
eletrônico. estamos sugerindo a reali/ação do certame na modalidade Pregão Presencial.

Face ao exposto sugerimos a Vossa Kxcclènc ia designar a Sr1. Jiu-quuliiH» l,u/.in Pç r uru
Melo Bispo, para aluar na função de Pregoeira nomeada pela Portaria n" líi/2015, por
apresentar conhecimentos técnicos especializados na área pertinente aos procedimentos
licitatórios. acompanhando e orientando os demais membros na reali/ação do Pregão
Piesencial.

Sendo apenas o que se nos apresenta para o momento, subscrevemo-nos mui

Atenciosamente.

JACQUELINF l . l l / I A n E l i l R A MI- .LO BISPO
Presidente da CPI .



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI

Fls

ASS
SÉTOR D&yiCITAÇAO

ESTADO DE ALAGOAS
PREEEI7 URA MUNICIPAL DE 1GACI-AL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Praça António , s, N, ( > n i i , i , l^ i r í - Alagoas CHI' í 7. r» 20 - 000.

CMM |2.2:H..P5/OOU1 -92

POKTARÍA N. 16 DE 05 I)K JANEIRO DE 2015

O PREEKITO DO MUNICÍPIO DE IGACI - ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas
atribuições legais e conforme dispõe o Art. 69, V I I , da Lei Orgânica do Município e An. 51 da Lei
8.666, de 21 de junho de i 993.

RESOLVE

Ari. Io - Designara Sr1. JACQlJELINfc LUZIA PEREIRA MELO BISPO, CPF N. 027.114,214-
65, para a tuar como Pregoeira desta Prefeitura, nos certames licitatórios na modalidade Pregiio. que
têm corno objdo a aquisição de bens e serviços comuns para todas a.s Secretarias, cujas aíribuiçòi^
incluem o recebimento das propostas de preco.s e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua
classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeio do certame, c tudo mais dentro da
função.

» •

Art. 2" - Designar as servidoras .IÉSSICA RAYANNK LAUREM I!\ SANTOS SOARES. (. PI-
N. 096.986.6:-í-05. SAMAKA TOLEDO SILVA, CPI' N. 024.232.684-67, para atuar como equipe
de apoio no^ í iMbalhi .» per t inentes aos* processos licitatórios de Pregão Presencial no Município de
Igíici/AL.

Oê-^c ciência. Registra-se e cumpra-se.

Ciabmete do Ptv tc i to do Município de lyaci /AI. em 05 de jane i ro cie 2015.

OLTVEIRO TORRES
Prefeito

Publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de/Tgáci, aos 05 dias do mês janeiro de
2015. de acordo com o art. N8, $ 1° da Lei Orgânica do Município.

u Líl < • • itx N '('-<-•
AIARIA AL\S DA ROCHA

Secretária Municipal de Administração
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI-AL

COMISSÃO PERMANENTE DE L1CTAÇÃO

PREFEITURA MUI\!!CIPAL OE 1GAC
Fls Q Qj

ASS

SETOR

Igaci

limo
D.D.

'AL. 07 de janeiro de 2015.

Praça António Toledo, S/!N. Centro, Igaci - Alagoas CEP 57.620 - 000.
CNPJ 12.228.375/0001-92

Sr.
Assessor Jurídico

Nesta

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N°2014.08.08.005

Assuno: Solicita Parecer Jurídico.

Senhor Procurador

Solicitamos de Vossa Senhoria análise e emissão de Parecer Jurídico acerca da minuta do E d i t a l
do Pregão Presencial e minuta de contrato, que objetiva a aquisição de EPI {Equipamentos de
Protecào Individual) para Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, levando em
cons deração o que dispõe a Lei Federal n. 10.520/2002 subsidiada pela Lei S.666/93.

Solicitamos, outrossim, que seja procedido o exame da minuta de contrato,
confirme determina o parágrafo único do art.38 da Lei Retromencionada.

Sendo apenas o que se nos apresenta para o momento, subscrevemo-nos mui

Atenciosamente.

Jacqueline LazrrVereira Melo Bispo
Presidente da CPL



!'Rl-;i->:iTURA MUN. IGACI DF/AL
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Praça António Toledo, S/N, Centro, Alagoas

Senhor Licitante,

Solicito a V.S:i preencher o protocolo de entrega de edital abaixo e remetê-lo ao
Pregoeiro(a), através do fax n.° (82) 3423-1488. ou e-mail licitacao.iuadfotemail.com.

O não preenchimento do protocolo de entrega do edital exime o (a) Pregoeiro(a) de
comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como. de
quaisquer informações adicionais.

Obs.: Este protocolo só terá validade para Comissão Permanente de Licitação se
estiver devidamente assinado e carimbado pelo representante da empresa e/ou pelo responsável
que retirou o edital.

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2014.08.08.005

RAZÃO SOCIAL:

CNPJN.0

ENDEREÇO;

COMPLEMENTO

cfeP CIDADE/ESTADO

TELEFONE: FAX

E-MAIL:

PPSSOADECONTATO:

CELULAR:

A Comissíío de Licitação só receberá o instrumento convocatório acima identificado se
estiver assinado e carimbado.

Igaci/Alagoas de de 2015.

Assinatura /carimbo



.

PREFEITURA MUN. IGACÍ DE /Al,

FLS : O .3 3

AS S.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI - AL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Praça António Toledo, S/N, Centro, Alagoas

MINUTA DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 2014.08.08.005

PREÂMBULO

Licitação Exclusiva Para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o
(irt. 48, inciso /, alterado Dela Lei Complementar N° 147 de 07 de agosto de 2014.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI, torna público para o conhecimento dos interessados,
que, na data, horário e local abaixo indicados, fará realizar licitação na modalidade de Pregão
Presencial, Tipo Menor Preço por Item, conforme descrito neste Edital, e em conformidade com
a lei 10.520/2002, subsidiada pela Lei 8.666/93.

DATA, HORÁRIO K ENDEREÇO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES

LOCAL: Praça António Toledo, s/n - Centro - Igaci - AL - CEP: 57.620-000.
DATA DE ABERTURA: __/ /__
HORÁRIO: __:_

Anexo I Objeto da licitação - aquisição de EPI {Equipamentos de Proteção Individual)
para Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana.

Anexo II Modelo de Proposta

Anexo III Modelo de Declaração de cumprimento de todos os requisitos de habilitação.

Anexo IV Modelo de Declaração de Cumprimento ao Disposto no inciso XXXIII do art. 7°
da Constituição da República Federativa do Brasil

Anexo V Modelo de Declaração de aceite do teor do Edital

Anexo VI Modelo de Declaração de fatos impeditivos

Anexo VII Modelo de Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte

Anexo VIII Modelo de Declaração Independente de Proposta.

Anexo IX Minuta de Contrato

1. DO OBJETO
1.1 O presente Pregão tem por objeto Aquisição de EPI (Equipamentos de Proteção Individual)
para Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana.
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1.2. A quantidade do produto licitado e o prazo estabelecido, poderão a critério desta Prefeitura ser
aumentado ou reduzido a qualquer tempo, respeitando os limites estabelecidos, bastando para isso,
uma comunicação expressa à empresa vencedora.

2. DA PARTICIPAÇÃO
2.1 Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto que
atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus
anexos.

2.2 Não poderão participar os interessados que se encontrem sob falência, concurso de
credores, dissolução, liquidação, ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de
constituição, empresas estrangeiras que não estejam regularmente estabelecidas no País, nem
aqueles que estejam com o direito suspenso de licitar e contratar com a Administração Pública.

3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

3.1. No dia, horário e local fixado no preâmbulo deste Edital, será aberta pelo Pregoeiro, a sessão
pública destinada ao credenciamento, entrega da Declaração de Habilitação conforme modelo no
anexo III e abertura dos envelopes ''Proposta" e "Documentação".

3.2. A sessão pública poderá ser assistida por qualquer pessoa, mas somente dela participará
ativãmente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitidas atitudes
desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.

3.3. Uma vez dado início ao credenciamento não serão mais aceitos novos participantes no
certame

3 4. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante;

3.5. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por meio de um
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
procedimento lieitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de

itrega dos envelopes, identificar-se e apresentar cópia autenticada por Cartório de Registro ou
elos membros da Comissão de Licitação da Carteira de Identidade ou outro documento

•quivalente.

.6. Para o credenciamento, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

6. l . No caso de empresário individual:
Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

6.2. No caso de sociedade empresária:
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente inscrito no Registro
Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

.6.3. No easo de sociedade simples:
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Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede;

3.6.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte:
As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos do Artigo 72 da Lei
Complementar 123/2006, e devido à necessidade de identificação pelo Pregoeiro, deverão
credenciar-se acrescidas das expressões "ME" ou "EPP" à sua firma ou denominação, bem
como, entregar ao Pregoeiro:

a) Certidão expedida pela respectiva Junta Comercial ou pelo Registro competente que comprove
sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte (art. 8°, Instrução Normativa n° 103,
de 30 de abril de 2007); ou certidão simplificada emitida pelo site da Junta Comercial do Estado
sede da Empresa, para efeito de comprovação neste certame que a empresa ainda está usufruindo
do benefício de ME ou EPP deverá apresentar esta certidão emitida a partir do dia 01 de julho de
2014, se emitida antes desta data a empresa participará do certame sem o benefício.

b) Declaração do licitante de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
para fruição dos benefícios da Lei Complementar n° 123/2006. Sugestão de modelo, ANEXO VII

3.6.4.1, O descumprimento do subitem 3.6.4. significará renúncia expressa e consciente,
desobrigando ao Pregoeiro de conferir o licitante os benefícios da Lei Complementar 123/2006
aplicáveis ao presente certame;

3.6.4.2. A responsabilidade pela declaração de enquadramento como microempresa ou empresa
de pequeno porte é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as
consequências legais que possam advir de um enquadramento falso ou erróneo.

3.6r5. No caso de sociedades civis: 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 e a Ata da sessão que elegeu a atual diretoria,
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva.

3.6.6. No easo de outra pessoa:
a) Procuração pública ou particular, ou ainda Credenciamento, com firma reconhecida em
cartório, com poderes para que a pessoa credenciada possa manifestasse em seu nome cm
qualquer fase deste Pregão (Presencial);
e
b) Documento de constituição da empresa, conforme os itens 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4 e 3.6.5, que
comprove ser o representante legal da empresa.

3. 7. A não apresentação ou incorreção do credenciamento não inabilitará o licitante, mas
impedirá o seu representante de se manifestar e responder em seu nome. No caso de "ME" e
"EPP", estes não poderão se beneficiar das previsões da Lei 123/2006.

3. S. Os documentos relativos ao credenciamento deverão ser apresentados, separadamente dos
envelopes "Documentação" e "Proposta de Preços".

3.9. Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada em Cartório competente ou por servidor da administração
ou publicação em órgão da imprensa oficial.
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3.9.1. As cópias dos documentos apresentados, que forem emitidos através da INTERNET, não
necessitarão estarem autenticadas, tendo em vista que todos eles condicionaram a sua validade à
verificação de autenticidade nos respectivos sites;

3.9.2. Serão aceitas somente cópias legíveis;

3.9.3. Nào serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;

3.9.4. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que
julgar necessário.

3.10. O credenciado deverá ter amplo conhecimento do teor da proposta apresentada, em todos os
seus itens e/ou lotes, a fim de que a empresa se faça representar, legitimamente, em umas
eventuais negociações entre as partes, evitando com isso a interrupção da sessão para contatos
externos visando o esclarecimento de dúvidas sobre o teor da mesma, ficando, todavia, os casos
excepcionais para serem avaliados pelo Pregoeiro.

3.10.1. Será vedado ao representante credenciado na sessão o uso de aparelho telefónico
paru fazer contatos com o sóeio da empresa sendo obrigatório o mesmo ter em mãos o
percentual que poderá reduzir no ato do certame, bem como a saída do representante da
sala onde esta acontecendo a sessão sem a permissão do pregoeiro.

3.10.2. A não apresentação ou incorreção insanável de quaisquer dos documentos de
credencíamento não impedirá o proponente de entregar os envelopes de proposta e de habilitação,
mas o impedirá de manifestar-se no certame.

Apresentar as declarações:

a) Declaração de cumprimento de todos os requisitos de habilitação - ANEXO 111.

b) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 14
(quatorze) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do
inciso XXX1I1 do Art. 7° da Constituição Federal e na Lei nQ 9.854, de 27 de
outubro de 1999 - ANEXO IV.

c) Declaração de aceite do teor do Edital - ANEXO V.

d) Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fato impeditivo que
possa impedir a sua habilitação neste certame - ANEXO VI.

e) Declaração Independente de Proposta - ANEXO VIII .

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

3.11

,12.

1. DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
kl. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser entregues no dia, hora c

local referido no preâmbulo deste instrumento, em envelopes distintos, opacos, lacrados,
identificados, devidamente fechados e rubricados no fecho, com os seguintes dizeres na parte
externa do envelope:
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ENVELOPE N.° 01 - PROPOSTA DE PREÇO
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI
PREGÃO PRESENCIAL N.° 02/2015
ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PREÇO
(Razão Social do Licitante)

ENVELOPE N.° 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO exigidos no item 7 deste Edital

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI
PREGÃO PRESENCIAL N.° 02/2015
ENVELOPE N° 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
(Razão Social do Licitante)

4.2. A ausência ou incorreções dos dizeres citados acima, na parte externa dos envelopes nào
constituirá motivo para desclassificação do licitante que poderá inserir as informações faltantes
e/ou retificá-las.

4.3. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado
do proponente, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente,
redigidas com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada,
assinada e rubricada em todas as folhas, pelo representante legal do proponente.

4.4 A Proposta de Preços deverá está:

4.4.1. Em moeda corrente nacional, expressos em algarismos com no máximo 2 (duas) casas
decimais após a vírgula e por extenso nos preços unitários e totais;
4.4.2. Preço unitário e total, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer
encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além
do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza
e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente
licitação. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os
primeiros;
4.4.3. Especificação minuciosa e clara do objeto licitado, com indicação de marcas, e demais
informações pertinentes, caso a empresa apresente duas marcas para o mesmo produto a escolha
da marca ficará a critério da administração.
4.4.4. Preço dos produtos licitados, neles já incluído: impostos, taxas, frete, seguro, inclusive de
natureza previdenciárias. trabalhista e quaisquer outras que forem devidas.
4.4.5. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de
sessão de abertura do procedimento licitatório;
4.4.6. Indicação do representante legal da empresa que tem poderes para assinatura do contraio.
devendo ser informado o nome, a condição de sócio gerente ou procurador e o número do CPF.
4.4.7. Oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o
julgamento a ter mais de um resultado;
4.J5. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados
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pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os produtos serem fornecidos a Prefeitura
de Igaci-AL, sem ónus adicionais.
4.6. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital,
sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
4.7. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
4.8. Após a adjudicação dos itens e/ou lotes licitados, a empresa terá uma prazo de até 3 (três) dias
para apresentar a propostu de preço readequada, caso a empresa não cumpra o prazo
estabelecido, o Pregoeiro (a) reclassificará os itens e/ou lotes, respeitando a ordem de
classificação.

5. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES
5.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os
Documentos de Habilitação será pública, dirigida por um Pregoeiro e realizada de acordo com a
Lei 10.520/2002, Lei 8.666/93 e em conformidade com este Edital e seus Anexos, no dia, hora e
local já determinados.
5.2. No dia, hora e local designados, o interessado ou seu representante legal deverá
comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais,
para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame, conforme item 3, deste Edital.
5.3. Aberta à sessão, os interessados ou seus representantes legais entregarão ao Pregoeiro, cm
envelopes separados, a Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação.
5.4. Declarado o encerramento para recebimento de envelopes, nenhum outro será aceito.
5.5. Abertos, inicialmente, os envelopes contendo as Propostas de Preços, será feita a sua
conferência e posterior rubrica.
5.6. Os envelopes contendo os Documentos de Habilitação somente serão abertos na forma
descrita no item 6.6. deste Edital.

6. | DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1. Abertas às propostas, o Pregoeiro classificará as propostas que estiverem em conformidade
com os requisitos estabelecidos no Edital. O proponente que apresentar a proposta de MENOR
PREÇO POR ITEM e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e
superiores em até dez por cento relativamente à proposta de menor preço, ou as 3 (três) melhores
propostas de preços quando não ocorrer ofertas no intervalo de dez por cento, conforme disposto
nos incisos VI I I e IX do artigo 4° da Lei 10.520/2002.
6.2. Aos proponentes classificados conforme subitem 6.1, será dado oportunidade para disputa.
por meio de lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da
proposta classificada de menor preço.
6.3. O proponente que desistir de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, será
excluído da etapa de lances verbais, mantendo-se o último preço apresentado pelo mesmo, para
cfçito de ordenação das propostas.
6.4. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita
dej menor preço e o valor estimado para a contratação.

. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA - EMPATE FÍCTO

6.5.1. Após a fase de lances e antes da negociação, se :i proposta de preço classificada em
primeiro lugar não for de m i c roem p r es a ou empresa de pequeno porte, mas houver proposta
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desse tipo de empresa igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta que
tiver sido apresentada, proccder-se-á da seguinte forma:

6.5.2. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no
prazo máximo de até cinco minutos após a solicitação do pregoeiro, apresentar nova
proposta que seja igual ou inferior à originalmente classificada em primeiro lugar,
hipótese em que, atendidas as exigências habilitatórias, será ela declarada vencedora da
licitação.
6.5.3 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.5.1., será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar nova proposta;

6.5.4. Na hipótese da não-contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma
do item 6.5.2, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do
item 6.5.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

6.6. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro examinará a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a
respeito.
6.7. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a Documentação
de Habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições
habilitatórias, de acordo com os documentos exigidos para o presente Pregão.
6.8. Constatado o atendimento pleno às exigências editalíeias, será declarado o proponente
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto definido neste Edital.
6.9. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habililatórias, o
Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a aceitabilidade e procedendo à habilitação
do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta
que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele
adjudicado o objeto definido neste Edital.
6.9.1. Nas situações previstas nos subitens 6.4., 6.5. e 6.8., o Pregoeiro poderá negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
6.10. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e o(s) licitante(s)
presente(s).
6.11. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na
proposta específica, prevalecerão as da proposta.
6.12. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital.

7[ DA HABILITAÇÃO
7.1. Os Documentos de Habilitação deverão ser entregues em envelope individual, devidamente
fechado e rubricado no fecho, identificado conforme indicado no item 4.1 deste Edital.
7.2. O licitante deverá apresentar os seguintes Documentos de Habilitação para participar da

resente licitação:

.2.1. Relativos à Habilitação Jurídica:
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a) No caso de empresário individual: Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) No caso de sociedade empresária: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor.
devidamente inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede;

b.l) Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;

c) No caso de sociedade simples: Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede;

d) No cnso de microempresa ou empresa de pequeno porte: Certidão expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte;

e) No easo de sociedades civis: 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. Ata da sessão que elegeu a atual diretoria,
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da
respectiva sede. Ata da sessão em que os sócios autorizaram a contratar o objeto da licitação.

Obs. 1: será facultada a apresentação dos documentos no Envelope "Documentos de Habilitação"
das alíneas "a, b, b . l , c, d, e" da condição 7.2.1., quando já apresentados no ato do credenciamento.

7.2.2. Relativos à Regularidade Fiscal:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); facultada à

apresentação quando já apresentado no ato do credenciamento
b) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS

(Certidão de Regularidade do FGTS - CRF);
c) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, através da apresentação da Certidão

Conjunta de Débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da União;
d) Documentação comprobatória de regularidade fiscal com Fazenda Estadual da sede da

empresa;
e) Documentação comprobatória de regularidade fiscal com Fazenda Municipal da sede da

empresa;
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - (CNDT)
g) 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;

7.2.2.1. As microempresas e empresa de pequeno porte, deverão incluir no envelope toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrição, sendo-lhe concedido o prazo conforme estabelece o Art. 43, § 1° da Lei 123/2006.

7 2.3. Relativos à Qualificação Económico Financeira:

a) Certidão Negativa de falência, concordata e recuperação judicial, expedida pelo
distribuidor judicial da sede da empresa, datada de no máximo 60 (sessenta) dias
anteriores à data da apresentação das propostas, caso não esteja expresso na mesma o seu
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prazo de validade, ou a emitida pelo site www.tjal.jus.br, ou o site correspondente a cada
Estado;
Balanço Patrimonial assinado por contabilista habilitado e pelo representante do licitante

e demonstrações do último exercício social com a comprovação dos índices, exigível e
apresentados na forma da lei;

b.l) - Os Balanços das Sociedades anónimas, regidos pela Lei n° 6.404/76, devem ter sido.
cumulativamente:

registrados e arquivados na Junta Comercial;
publicados na imprensa oficial da União ou do Estado, ou do Distrito Federal,
conforme o lugar em que esteja situado a sede da companhia;
certificados por Contador registrado no CRC - Conselho Regional de Contabilidade e
em situação regular junto a este, demonstrada através da Declaração de Habilitação
Profissional - DHP, ou Certidão de Regularidade Profissional - CRP - acostada junto
ao documento contábil.

b.2) No caso das demais empresas, devem constar das páginas correspondente do livro Diário
do qual foi extraído, devidamente autenticado na Junta comercial de da sede ou do domicilio
do licitante, com os competentes termos de aberturas e de encerramento. O balanço tem que
ser certificados por Contador registrado no CRC - Conselho Regional de Contabilidade e em
situação regular junto a este, demonstrada através da Declaração de Habilitação Profissional -
DHP. ou Certidão de Regularidade Profissional - CRP Certidão de Regularidade Profissional
- CRP - acostada junto ao documento contábil.

b.3) Sociedades constituídas há menos de um ano poderão participar do torneio apresentando
o balanço de abertura, assinado por contabilista habilitado e pelo representante da sociedade;
O balanço tem que ser certificados por Contador registrado no CRC - Conselho Regional de
Contabilidade e em situação regular junto a este, demonstrada através da Declaração de
Habilitação Profissional - DHP. ou Certidão de Regularidade Profissional - CRP - acostada
junto ao documento contábil.

b,4) A situação financeira da licitante será avaliada através do demonstrativo de cálculo dos
índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Endividamento Total (ET),
assinado por contador registrado no C.R.C e em situação regular junto a este, demonstrada
através da DHP, sendo que os índices deverão ser calculados na forma abaixo obedecendo aos
seguintes parâmetros:

• LG ~ Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante +
Exigível a Longo Prazo, maior ou igual a l .

• LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante, maior ou igual a l.

• ET = Exigível Total / Ativo Total, menor ou igual a l.

b.5) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, devem apresentar o balanço
patrimonial, e as Demonstrações do Resultado e das Notas Explicativas ao final do último

10
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exercício social em cumprimento ao Inciso I do artigo 31 e ao caput do artigo 32, ambos da lei
8.666/93 e do artigo 26 da Resolução CFC n° 1.418 - Modelo Contábil para Mieroempresa e
Empresas de Pequeno Porte.

7.2.4. Relativos à Qualificação Técnica:

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características com o objeto da licitação, através de Atestado (s) de Capacidade Técnica.
fornecido por pessoa de direito público ou privado, para qual a licitante prestou ou presta
serviços, onde o mesmo deve comprovar boa qualidade dos serviços prestados.

7.2.5. DA REGULARIDADE FISCAL DAS M1CROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 123, DE 14 DE
DEZEMBRO DE 2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

7.2.5.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado
o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério
da Prefeitura Municipal de Igaci, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito
de certidão negativa.

7.2.5.1.1. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste
edital, sendo facultado ao Pregoeiro do Município convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou cancelar a licitação.

7.2.6. Relativos aos Documentos Complementares

7.2.6.1. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos,
filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos,
gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preços.

7.2.6.2. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos exigidos neste Edital e seus Anexos.

7.2.6.3. As cópias dos documentos apresentados, que forem emitidos através da INTERNET,
não necessitarão estarem autenticadas, tendo cm vista que todos eles condicionaram a sua
validade à verificação de autenticidade nos respectivos sites.

7.2.6.3.1. Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar:
7.2.6.3.1.1. Em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço
respectivo:
a) Se o licitante for à matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
b) Se o licitante for à filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
c) Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza.
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

II
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7.2.6.4, Somente serão aceitos documentos legíveis e cujas datas nào estejam rasuradas.

7.3. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
7.3.1. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, ou por
qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente, por publicação em órgão
da imprensa oficial, ou por servidor da Administração Pública Municipal (Membros da Comissão
Permanente de Licitação, Pregoeiros e Equipe de Apoio), antes ou durante a sessão.
7.3.2. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital.
7.3.3. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer
dispositivo deste Edital o Pregoeiro considerará o proponente inabilitado.

8.
8.1.

DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, que será até o

dia 22/01/2015 das 8:00 às 12:00 horas no Protocolo da Administração que localiza-se na sede
da Prefeitura, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório.
8.1.1. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
8.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame.

9. DOS RECURSOS
9.1. Qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso,
mediante registro em ata da síntese das suas razões, sendo-lhe desde já concedido o prazo de 03
(três) dias úteis para apresentação das correspondentes razões, ficando os demais licitantes desde
logoj intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
9.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito
de recurso e a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.
9.3.
9.4.

Qualquer recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.
O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de

aproveitamento.
9.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sede da
Prefeitura de IGACI, situada no endereço acima mencionado.

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, nào mantiver a proposta,
talhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa
ou bometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido
de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autpridade que aplicou a penalidade.
10.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas nesta licitação, erros ou atraso
na execução dos serviços e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, isolada ou
cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar à adjudicatária as seguintes penalidades:
10 2.1. Advertência;
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10.2.2. Multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o global do contrato pelo atraso na entrega, até o
limite de 20 (vinte) dias, o que ensejará a rescisão do contrato;
10.2.3. Multa de 10% (dez por cento) do valor global do contrato caso a adjudicatária não cumpra
com as obrigações assumidas, incluindo-se os prazos estabelecidos nos itens 12.2, 12.3 e 12.4,
salvo por motivo de força maior reconhecido pela Administração.
10.3. As multas referidas neste item poderão ser descontadas no pagamento, ou cobradas
judicialmente.

11. ! DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
A despesa decorrente desta licitação correrá a conta da Funcional Programática estabelecida na
minuta de contrato.

12. j DO CONTRATO
12.1. O contrato objeto desta licitação, obedecerá às condições estabelecidas neste Edital e seus
Anexos, com vigência a partir da data de sua assinatura e seu término previsto até 31/12/2015.
12.2. O proponente vencedor deverá apresentar, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir
da data do recebimento da solicitação, alterações ao Contrato Social ocorridas após a apresentação
dos documentos de habilitação no certame - se existentes - bem como os documentos que
comprovem a habilitação de pessoa indicada para assinatura do contrato, se esta não for o
representado credenciado no certame, ou sócio -administrador da empresa.
12.3. O proponente vencedor será convocado, por escrito, para, no prazo de 03 (três) Uias
úteis, retirar, assinar e devolver o instrumento contratual, na forma da minuta apresentada
no Anexo, adaptado à proposta vencedora.
12.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pela parte, desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Administração.
12.5. A recusa injusta do convocado em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido nos itens 12.2, 12.3 e 12.4, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades aludidas neste Edital.
12.6. E facultado ao CONTRATANTE, quando o convocado não assinar, aceitar ou retirar o
instrumento contratual, no prazo e condições estabelecidos, convocar os demais proponentes
remanescentes a fazê-lo, na ordem de classificação, ou revogar a licitação, independentemente da
cominação prevista neste Edital.
12.7. O proponente que vier a ser contratado, ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, em observância ao art. 65, § 1° da Lei n- 8.666/93, ou supressões
acima do percentual citado poderão ocorrer, mediante acordo entre as partes.

13|. DA RESCISÃO CONTRATUAL
13.1. O contrato poderá ser rescindido pela Prefeitura de Igaci, a qualquer tempo, de conformidade
com os arts. 77, 78, 79 e seus § §, da Lei nQ 8.666/93.
13.2. A rescisão imediata do Contrato caberá, além de outras hipóteses legais, independentemente
dê interpretação judicia l ou extrajudicial e sem prejuízo de outras penalidades, quando a
contratada:
13.2.1. falir, for objeto de concurso de credores, dissolução ou liquidação;
13.2.2. transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta licitação;
13.2.3. deixar de cumprir, total ou parcialmente, as obrigações contratuais;

l í
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13.2.4. desatender às determinações do servidor da CONTRATANTE, no exercício de suas
atribuições de acompanhamento e fiscalização da execução do contrato;
13.2.5. cometer, reiteradamente, faltas na execução do contrato;
13.2.6. for objeto de fusão, cisão ou incorporação que prejudique o cumprimento do contrato.

14 - DO PRAZO E DA EXECUÇÃO DO OBJETO
14.1. O prazo contratual iniciará a com vigência a partir da data de sua assinatura do contrato; com
término em 31 de dezembro de 2015.
14.2.
14.3.

A entrega será de acordo com as regras estabelecidas na Minuta de Contrato.
O recebimento será de acordo com as regras estabelecidas na Minuta de contrato.

15. DO PAGAMENTO
15.1. O pagamento será efetuado de acordo com o pedido da Secretaria após o recebimento
definitivo do produto, mediante a apresentação da Nota Fiscal e atesto do gestor da contratação.
15.2. Nenhum pagamento será feito sem que a contratante tenha recolhido o valor de multa
eventualmente aplicada.
15.3. Quaisquer erros ou omissões ocorridos na documentação fiscal será motivo de correção por
parte da adjudicatária e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o
problema seja definitivamente sanado.

16. DO REAJUSTE
16.1. O preço do produto licitado será fixo e irreajustável.

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1. O presente Edital, bem como a proposta do licilante vencedor farão parte integrante do
Contrato, independentemente de transcrição.
17.2. E facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
17.3. A presente licitação poderá ser revogada em face de razões de interesse público, derivadas
de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.
sendo anulada por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato
escrito e fundamentado.
17.4. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e
a CONTRATANTE não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente
da condução ou do resultado do processo licitatório.
17.5. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
17.6. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado e que venha a ser aceito pelo Pregoeiro.
17.7. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
rea i/ação do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro
dia úti l subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja
comunicação do Pregoeiro em contrário.
17.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
proponente, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da
sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão.
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17.9. 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, a
finalidade e a segurança da contratação.
17.10. Q,ualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do
presente Edital e seu Anexo, deverá ser encaminhado, por escrito ou por e-mail até 2 (dois) dias
úteis antes da data fixada para abertura da licitação, ao Pregoeiro - na sede da Comissão
Permanente de Licitação, situada na Praça António Toledo, S/N, Centro, pelo e-mail
licitação.igaciffigmail.com, ou pessoalmente, no mesmo endereço.
17.11. Para as demais condições de contratação, observar-se-ão as disposições constantes da
Minuta de contrato e neste Edital.
17.12. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei 10.520/02 e Lei
8.666/93.
17.13. O proponente vencedor será convocado, viíi e-mail, para, no prazo de 03 (três) dias
úteis, assinar o instrumento contratual, na forma da minuta apresentada no Anexo,
adaptado à proposta vencedora.
17.14. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pela parte, desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Administração.
17.15. Questões irrelevantes quanto ao credenciamento, proposta de preços e documentações,
serão sanáveis pelo pregoeiro e equipe de apoio.
17.16. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será da Comarca de Igaci/AL, com
exclusão de qualquer outro.

Igaci, de de

Jacqueline Luzia Pereira Melo Bispo
Pregoeira

Portaria n° 16/2015
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ANEXO I

ITEM

1

2
3

4

5
6
7

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

! 19

20

21

22

23

DESCRIÇÃO

CA: 20.963 capa de chuva confeccionada em tecido
sintético revestido em PV, com mangas ou sem mangas
(tipo morcego), capuz conjugado, fechamento frontal.
Luva de segurança tricotada em fios de algodão, sem
costuras, revestida em borracha nítrica na face palmar,
pontas dos dedos.
Luva de segurança confeccionada em malha de suedine
100% algodão, revestimento na palma, dorso e dedos em
PVC com acabamento.
Luva de raspa punho curto 7cm
Capacete obra R3 EP1 com aba frontal mais longa que
protege o rosto do sol.
Botas de couro de proteção n° 36
Botas de couro de proteção n° 40
Botas de couro de proteção n° 42
Botas de couro de proteção n° 44
Botas de couro de proteção n° 39
Botas de couro de proteção n° 37
Botas de couro de proteção n° 38
Botas de couro de proteção n° 41
Bota de borracha cano curto n° 38
Bota de borracha cano curto n° 41
Bota de borracha cano curto n° 44
Bota de borracha cano curto n° 42
Bota de borracha eano curto n° 40
Bota de borracha cano curto n° 39
Cinturão confeccionado em cadarço de nylon amarelo ou
preto, 01 fivela de ajuste de cinturão, ajuste peitoral, 01
argola de "D" nas costas.
Protetor auricular laranja em silicone 12DB
Máscara respirador para 1 filtro. Detalhes: Cod. 171,
marca: PLASTMG. Respivador purificador de ar de
segurança.

Óculos de proteção. Lentes em policarbonato com
tratamento anti-risco, visor curvo para proteção lateral,
arco com revestimento em borracha e hastes reguláveis no

Apresentação

UND

PARES

PARES

PARES

UND
PARES
PARES
PARES
PARES
PARES
PARES
PARES
PARES
PARES
PARES
PARES
PARES
PARES
PARES

UND

UND

UND

UND

Quantidade

100

300

100

300

06
08
40
25
15
25
10

15
30

05
10
08
20
10
07

04

300

20

60

16
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24

comprimento e com catraca para regulagem de altura,
acompanha cordão de segurança.
Máscara PFF2 com filtro KSN-CA-10578. Mascara
simples

UND 300

ANEXOU

Modelo de proposta (Papel timbrado da empresa)

PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL N. /2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. /20I5
TIPO MENOR PREÇO POR LOTE

Proponente:
Endereço:
Bairro:
Telefone e Fax:

Cidade_
E-mail:

ITEM / LOTE
ITBtv ESPECIFICAÇÃO QTD. MARCA VALOR

UNITÁRIO POR
EXTENSO

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL
POR EXTENSO

VALOR
TOTAL

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$

Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos
os yalores acima com validade da proposta de 60 (sessenta) dias.

O
xx
01

representante legal da empresa, que tem poderes e assinará o futuro contrato é
cxxxxxxxxxxxx, CPF n.° XXXXXXXXXXXXX, na qualidade de xxxxxxxxxxx (sócio-gerente
procurador)

Local /2015

CARIMBO E ASSINATURA
CARIMBO CNPJ

17
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ANEXO III

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante)

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO.

D E C L A R A Ç Ã O

A empresa por intermédio do seu representante ou procurador, declara ao
Município de IGACI-AL, que atende a todas as condições de habilitação no processo
Administrativo n° 72015, Edital de Pregão Presencial n° /2015.

P ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e Data

Nome, Assinatura e número da identidade do Representante Legal
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Praça António Toledo, S/N, Centro, Alagoas

ANEXO IV

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO ART. 7, INCISO XXXIII, DA
CARTA MAGNA.

(NOME DA EMPRESA).
sediada

, CNPJ ou CPI- n.
(endereço completo)

declaro a estrita observância ao Princípio Constitucional do
art. 7, inciso XXXIII da Carta Magna, e estou ciente de que eventual revelação da intringència à
regra, acarretará a imediata inabilitação ou desclassificação no Pregão Presencial n° /2015
como a rescisão do Contrato Administrativo que venha a firmar com o Município de IGACI-AL.

Local e Data

Nome, Assinatura e número da identidade do Representante Legal
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ANEXO V

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO

(NOME DA EMPRESA).
sediada

, CNPJ ou CPF n.
(endereço completo)

j declara, sob as penas da lei, de que conhece e aceita o teor
completo do edital Pregão Presencial n° /2015 ressalvando-se o direito recursal, bem como
de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das
obrigações objeto da licitação.

Local e Data

Nome, Assinatura e número da identidade do Representante Legal
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(Este

Praça António Toledo, S/N, Centro, Alagoas

ANEXO VI

anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante)

D E C L A R A Ç Ã O

(NOME DA EMPRESA)
sediada

, CNPJ ou CPF n.
(endereço completo)

, declara para os devidos fins, sob as penalidades cabíveis, de
não haver fatos impeditivos quanto a nossa participação em licitações ou contratações com a
Administração Pública Federal, Estadual e Municipal.

Local e Data

Nome Assinatura e número da identidade do Representante Legal
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Praça António Toledo, S/N, Centro, Alagoas

ANEXO Vil

(MODELO)
(FORA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA

JUNTO COM O CREDENCIAMENTO)

MODELO DE DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICRO-
EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA
LEI COMPLEMENTAR N°123/2006
A empresa inscrita no CNPJ n° estabelecida
na através de seu contador CRC n° DECLARA, para
os fins do disposto na Lei Complementar n°. 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e
sob as penas da lei, que esta Empresa, na presente data, enquadra-se como:
( ) - MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n° 123. de
14/12/2006;
( ) - EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3° da Lei Complementar n°
123, de 14/12/2006.
( ) - COOPERATIVA, conforme disposto nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006 e art. 34, da Lei ll.488.de 15 de junho de 2007.

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4° do artigo 3°
da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

Local e Data

Nome Assinatura e número da identidade do Representante Legal
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ANEXO VIII

DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA

1.1 . A licitante DECLARA, expressamente que está de acordo com todas as normas e condições
deste Edital de Pregão e seus anexos.

1.2 , A licitante DECLARA, que o prazo de validade da Proposta de Preços, que não será inferior
a 60 (sessenta) dias contados da data de sua apresentação.

l .3 . A licitante DECLARA, que a forma e o local de entrega será conforme especificado no item
14.1, 14.2 e 14.3 do Edital de Convocação.

1.4. A licitante DECLARA, que o prazo de entrega será de no máximo até 05 (cinco) dias
corridos, contados a partir da emissão da ordem de fornecimento.

1.5 . A licitante DECLARA, que estão incluídas nesta Proposta de Preços, as despesas com todos
os impostos, taxas, encargos sociais, encargos fiscais, encargos previdenciários e quaisquer
outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação, não lhe assistindo
o direito de pleitear qualquer alteração de preço sob alegação de erro, omissão ou qualquer
outro pretexto.

l .í . A licitante DECLARA, que acatará o pagamento da Administração conforme o item 15.1,
15.2 e 15.3 do Edital de Convocação.

1.7 . A licitante DECLARA, que todas as despesas decorrente da elaboração da proposta e
participação em todas as etapas do Certame correrão por conta da mesma, não lhe cabendo o
direito de indenização.

l . A licitante DECLARA, que os preços são fixos e irreajustáveis.
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ANEXO IX

MINUTA DE CONTRATO N. —
PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2015
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N" 2014.08.08.005

MINUTA DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IGACI E A
EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE PARA O MUNICÍPIO
DE IGACI-AL.

CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE IGACI, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob n°
12.228.375/0001 - 92, com sede na Praça António Toledo, S/N, Centro, Igaci - Alagoas CEP 57.
620 - 000, representado pelo Chefe do Poder Executivo, OL1VEIRO TORRES PIANCÓ,
portador do CPF/MF n.° 788.076.624-34 e RG 1070338 SSP/AL, com o supracitado endereço
profissional.

CONTRATADO:
I-mpresa , com sede na , inscrita no CNPJ/MF sob n~

, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo --
portador de CPF n. -• , residente e domiciliado à

Os contratantes enunciam as seguintes Cláusulas e condições que regerão o contrato em harmonia
com os princípios e normas da legislação aplicável à espécie, especialmente a Lei Federal n°.
8.666/93, que as partes declaram conhecer, subordinando-se, incondicional e irrestritamente, às suas
estipulações:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto Aquisição de EPI (Equipamentos de Proteção Individual) para
Secre ária Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR:
A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pelos produtos adquiridos o valor total de R$

CLÁUSULA TERCEIRA - DO ENTREGA:
A entrega será de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Mobilidade Urbana.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto deste Contrato inclui o compromisso de entrega na
cidade de Igaci, no endereço indicado na AUTORIZAÇÃO DE COMPRA, no prazo máximo de
05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O ato de recebimento do item contratado não importa em sua
aceitação. A critério do responsável, o produto será submetido à verificação por servidor
competente. Cabe ao fornecedor a troca, dentro de 05 (cinco) dias úteis, de itens, que vierem a ser
recusados por não se enquadrarem nas especificações estipuladas ou apresentar defeitos de
fabricação ou dano em geral, identificado no ato da entrega ou no período de verificação;

PARÁGRAFO TERCEIRO - O Recebimento será provisório em contra recibo, pelo GESTOR
DO CONTRATO, para posterior exame e comprovação de sua conformidade com as
especificações do Edital e definitivamente, pela referida Comissão, após confirmada a qualidade
do produto e sua consequente aceitação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RUBRICA ORÇAMENTARIA:

A despesa decorrente desta licitação correrá a conta da Funcional Programática 15.122.0012.2051
- Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Elemento de
Despesa 33.90.30 - Material de Consumo.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado de acordo com o pedido cfetuado pela Secretaria interessada, após o
recebimento definitivo do produto, mediante a apresentação da Nota Fiscal discriminativa,
devidamente atestada pelo (s) gestor (es) do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na nota fiscal de venda, emitida em 2(duas) vias,
obrigatoriamente deverá constar, marca do produto, n", (s) do(s) lote(s), quantidade
fornecida, valor unitário e valor total. As informações deverão estar dispostas lado a lado,
produto a produto, de modo a viabilizar a conferência.

PARÁGRAFO SEGUNDO - os pagamentos serão efetuados até trinta dias do mês subsequente
ao fornecimento do produto, mediante transferência na Conta Corrente da contratada, Agência N°
—, ponta Corrente N° após a emissão da Nota Fiscal.

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE
Os preços ora
pertinente.

contratados não serão reajustados, de conformidade com a legislação

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DURAÇÃO
O piesente Contrato vigorará a partir de sua assinatura até 31 de dezembro de 2015, podendo
sofrer acréscimos ou supressões quanto aos quantitativos estipulados na Cláusula Primeira,
bastando para isso uma comunicação expressa a CONTRATADA, em conformidade com as
normas pertinentes.

PARÁGRAFO ÚNICO - O prazo do presente Contrato poderá ser prorrogado nas hipóteses
elencadas no art. 57, da Lei Federal n.° 8.666/93.
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CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
1° - Fornecer os produtos conforme encomendas da CONTRATANTE;
2° - Fornecer os produtos de boa qualidade, em perfeito estado de conservação;
3" - As embalagens devem ser de boa qualidade para permitir o manuseio sem que ocorra o
rompimento do invólucro;

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
a) Etetuar os pagamentos dentro dos prazos estipulados no contrato;
b) fiscalizar o correio e integral cumprimento do contrato através de servidor devidamente

designado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES
Fm caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste contrato a Prefeitura poderá
apliear as sanções previstas no Art. 87 da lei 8.666/93 a seguir dispostas:
a) Advertência;
b) Multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato pelo atraso na entrega, até
o limite de 20 (vinte) dias, o que ensejará a rescisão do contrato;
c) Multa de 10% (dez por cento) do valor anual do contrato caso a adjudicatária não cumpra com
as obrigações assumidas, incluindo-se os prazos estabelecidos, salvo por motivo de força maior
reconhecido pela Administração.
d) As multas referidas neste item poderão ser descontadas no pagamento, ou cobradas
judicialmente.
e) Suspensão temporária da participação em licitações e impedimentos de contratar com a
Prefeitura por prazo não superior a 02 (dois) anos;
f) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição, até que seja promovida a reabilitação, na forma
da lei, perante a própria entidade que aplicar a penalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO CONTRATUAL
A inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão, observados as disposições do
art. 78 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO GESTOR DO CONTRATO
O Gestor do Contrato será o funcionário(a), ALDO BARBOSA DA SILVA, portador(a) de CPF
041.205.564-33, Lotado nesta Secretaria, cujas atribuições estão a seguir relacionadas:

Parágrafo Primeiro - expedir Ordem de fornecimento, em conjunto com a titular da respectiva
Secretaria com o visto da autoridade competente, em conformidade com o especificado nas
Propostas de Preços da(s) licitante(s) vencedora(as) e demais peças correlacionadas;
Parágrafo Segundo - acompanhar e fiscalizar a execução do contrato correlacionado;
Parágrafo Terceiro - Atestar as Notas Fiscais e lavrar Parecer de Aceitação e Aprovação dos
produtos recebidos;
Parágrafo Quarto - comunicar à CONTRATADA a aplicação de penalidades por
descumprimento de Cláusula contratual;
Parágrafo Quinto - fornecer atestado de capacidade técnica, em conjunto com a Titular da
Secretaria quando solicitado pelo interessado, desde que atendidas às obrigações contratuais.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Fica vedado a CONTRATADA ceder ou transferir o compromisso ou responsabilidade ora
contratada sem prévia autorização expressa, por escrito, do CONTRATANTE. Em caso de
subcontratação, a CONTRATADA permanecerá solidariamente responsável com seu
subcontratado, tanto em relação ao CONTRATANTE como perante terceiros, pelo perfeito
cumprimento de todas as cláusulas e condições contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
As partes elegem como competente o Foro da Comarca de Igaci/AL, com renúncia
expressa de qualquer outro para dir imiras dúvidas que possam advir deste contrato.

E. por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, na presença das
testemunhas abaixo.

Igaci/AL,

OLIVEIRO TORRES PIANCÓ
PREFEITO

P/CONTRATANTE

P/CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME:
RGn2

CPF/MF N.

NOME:
RGne

CPF/MF N.
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PARECER JURÍDICO

I - DA CONSULTA

A Sra. Pregoeira, devidamente designada nos autos do Processo
Administrativo, solicita Parecer Jurídico acerca da legalidade dos atos que ensejaram a Pregão Presencial n°.
02/2015, cujo objeto é a aquisição de EPI (Equipamentos de Proteção Individual) para Secretaria de
Infraestrutura e Mobilidade Urbana, levando em consideração a Lei n° 10.520/2006 e subsidiariamente a Lei
n. 8.666/93 e alterações posteriores.

II - DA FUNDAMENTAÇÃO

A Constituição Federal no seu Art. 37, XXI reza:

"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 proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as
exigências de qualificação técnica e económica indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações".

Dispõe a Lei 10.520, de 17.07.2002, que institui, no âmbito da União,
Estados. Distrito Federal e Municípios, a modalidade de licitação denominada Pregão, para aquisição de bens
e serviços comuns:

"Art. 1° - Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a
licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei.

Praça António Toledo, S/N, Centro, Igaci, Alagoas
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Art. 9° - Aplicam-se subsidiariamente, para a modalidade de pregão, as
normas da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993."

O pregão e a nova modalidade de licitação instituída pela Lei 10.520/02, e
tem como precípuo objetivo dar celeridade aos procedimentos administrativos, mas especificamente aquelas
relacionadas a processos licitatórios, bem como, conferindo aos mesmos, maior transparência aos atos
inerentes aos seus agentes públicos.

Pode substituir as demais modalidades de licitação, quaisquer que sejam seus
valores, isto é: Concorrência, Tomada de Preços e Convite.

Em virtude das suas peculiaridades, dentre elas, o prazo fixado para
apresentação das propostas, contados a partir da publicação do aviso, que não poderá ser inferior a 08 (oito)
dias úteis.

Saliente-se que a publicação objetivando a convocação dos interessados será
efetuada por meio de publicação de aviso em Diário Oficial do respectivo ente federado, ou inexistindo, em
jornal de circulação local.

A modalidade Pregão tem como característica principal à inversão das fases
licitatórias. Primeiramente dar-se-á a abertura das Propostas de Preços. No curso da sessão serão dados
lances, atingindo-se valores bem mais abaixo dos que aqueles inicialmente propostos, garantindo-se a
aquisição de bens com preços manifestamente vantajosos. Encerrada a etapa competitiva e ordenada das
ofertas, será aberto o envelope contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor
proposta.

Face às peculiaridades elencadas, a Administração Pública só tem a ganhar
quando da escolha da modalidade Pregão, haja vista os princípios da economicidade e eficácia estarem tão
diretamente correlacionados ao Pregão, bem como dando maior transparência aos emanados pelo Poder

Público.

B o parecer.
•m"

Igaci, 09 de janeiro de 2015.

ROBERTO BARRETO CARDOSO
Procurador Geral do Município

OAB/AL 9.494

Praça António Toledo, SAN, Centro, Igaci, Alagoas
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Praça António Toledo. S.N. Centro. Alagoas

Senhor Licitantc,

Solicito a V.S;1 preencher o protocolo de entrega de edital abaixo e remetê-lo ao
Pregoeiro(a), através do fax n.° (82) 3423-1488. ou e-mail licitação.igaci a umail.com.

O não preenchimento do protocolo de entrega do edital exime o (a) Pregoeiro(a) de
comunicação de eventuais ratificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como. de
quaisquer informações adicionais.

Obs.: Este protocolo só terá validade para Comissão Permanente de Licitação se
estiver devidamente assinado c carimbado pelo representante da empresa e/ou pelo responsável

retirou o edital.que

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 2014.08.08.005

RAtóO SOCIAL:

C N M N .°

ENDEREÇO:

COMPLEMENTO

CEP CIDADE/ESTADO

TELEFONE: FAX

E-MAIL:

PESSOA DE CONTATO:

CELULAR:

A Comissão de Licitação só receberá o instrumento convocatório acima identificado se
estiver assinado e carimbado.

Igaci/Alagoas de de 2015.

Assinatura/carimbo
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Praça António Toledo. S/N. Centro. Alagoas

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2014.08.08.005

PREÂMBULO

Licitação Exclusiva Paru Microempresa e Empresa de Pegm-no Porte, conforme estabelece o
urt. 48, inciso I, alterado pela Lei Complementar N" 147 de 07 de agosto de 2014.

PA PREFEITURA MUNICIPAL, DH IGACI. torna público para o conhecimento dos interessados.
quef na data, horário e local abaixo indicados, fará reali/ar licitação na modalidade de Pregão
Presencial. Tipo Menor Preço por Item. conforme descrito neste Edi ta l , e em conformidade com
a lei 10.520/2002, subsidiada pela Lei 8.666/93.

DATA, HORÁRIO l KNDERKCO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES

LOCAL: Praça António Toledo, s/n - Centro - Igaci - AL - CLP: 57.620-000.
DATA DE ABERTURA: 26/01/2014
HORÁRIO: 09hs:0()min

Objeto da licitação - aquisição de EP! (Equipamentos de Proteçào Individual)
para Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana.

Anexo l

Anexo II Modelo de Proposta

Anexo I I I Modelo de Declaração de cumprimento de todos os requisitos de habilitação.

Anfcxo IV Modelo de Declaração de Cumprimento ao Disposto no inciso XXXIII do art. 7°

Anexo V

da Constituição da República Federativa do Brasil

Modelo de Declaração de aceite do teor do Edital

Anexo VI Modelo de Declaração de fatos impeditivos

Anexo VII Modelo de Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte

An|exo V I I I Modelo de Declaração Independente de Proposta.

Anexo IX Minuta de Contrato

1. DO OBJETO
l. O presente Pregão tem por objeto Aquisição de EPI (Equipamentos de Proteçào Individual)
para Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana.
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1.2. A quantidade do produto licitado e o prazo estabelecido, poderão a critério desta Prefeitura ser
aumentado ou reduzido a qualquer tempo, respeitando os limites estabelecidos, bastando para isso,
uma comunicação expressa à empresa vencedora.

2. DA PARTICIPAÇÃO
2.1 Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto que
atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus
anexos.

2.2 Não poderão participar os interessados que se encontrem sob falência, concurso de
credores, dissolução, liquidação, ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de
constituição, empresas estrangeiras que não estejam regularmente estabelecidas no País, nem
aqueles que estejam com o direito suspenso de licitar c contratar com a Administração Pública.

3.1 No dia. horário e local fixado no preâmbulo deste Edital, será aberta pelo Pregoeiro, a sessão
pública destinada ao crcdenciamento, entrega da Declaração de Habilitação conforme modelo no
anexo III e abertura dos envelopes "Proposta" e ""Documentação^.

3.2 A sessão pública poderá ser assistida por qualquer pessoa, mas somente dela participará
ativamente os licitantcs ou representantes credenciados, não sendo permitidas atitudes
desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.

3.3 Uma vez dado início ao crcdenciamento não serão mais aceitos novos participantes no
certame

3.4 Cada credenciado poderá representar apenas um licitante:

3.5 O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por meio de um
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
procedimento licitatório. venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de
entrega dos envelopes, identificar-se e apresentar cópia autenticada por Cartório de Registro ou
pelos membros da Comissão de Eicitação da Carteira de Identidade ou outro documento
equivalente.

3.6

3.6

Para o credenciamento, deverão ser apresentados os seguintes documentos;

l . No caso de empresário individual:
Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

3.6.2. No caso de sociedade empresária:
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente inscrito no Registro
Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

3.6.3. No easo de sociedade simples:
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Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do loeal de sua sede;

3.6.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte:
As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos do Artigo 72 da I.ei
Complementar 123/2006, e devido à necessidade de identificação pelo Pregoeiro, deverão
credenciar-se acrescidas das expressões "MB" ou "EPP" à sua firma ou denominação, bem
como. entregar ao Pregoeiro:

a) Certidão expedida pela respectiva Junta Comercial ou pelo Registro competente que comprove
sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte (art. 8°. Instrução Normativa n° 103.
de 30 de abril de 2007); ou certidão simplificada emitida pelo site da Junta Comercial do Estado
sede da Empresa, para efeito de comprovação neste certame que a empresa ainda está usufruindo
do beneficio de ME ou HPP deverá apresentar esta certidão emitida a partir do dia 01 de julho de
2014. se emitida antes desta data a empresa participará do certame sem o benefício.

b} Declaração do licitante de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
para fruição dos benefícios da Lei Complementar n° 123/2006. Sugestão de modelo. ANEXO VII

3.6.4.1. O descumprimento do subitem 3.6.4. significará renúncia expressa e consciente,
desobrigando ao Pregoeiro de conferir o licitante os benefícios da Lei Complementar 123/2006
aplicáveis ao presente certame;

3.6.4.2. A responsabilidade pela declaração de enquadramento como microempresa ou empresa
de pequeno porte é única e exclusiva do licitante que. inclusive, se sujeita a todas as
consequcMicias legais que possam advir de um enquadramento falso ou erróneo.

3.6.5. No caso de soeiedades civis: Ata de fundação c 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 e a Ata da sessão que elegeu a atual diretoria.
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva.

3.6.6. No caso de outra pessoa:
a) Procuração pública ou particular, ou ainda Credenciamento. com firma reconhecida em
cartório, com poderes para que a pessoa credenciada possa manifestasse em seu nome em
qualquer fase deste Pregão (Presencial);
c
b) Documento de constituição da empresa, conforme os itens 3.6.1. 3.6.2. 3.6.3, 3.6.4 e 3.6.5, que
comprove ser o representante legal da empresa.

3. 7. A não apresentação ou incorreção do credenciamento não inabilitará o licitante, mas
impedirá o seu representante de se manifestar e responder em seu nome. No caso de "ME" e
"EPP". estes não poderão se beneficiar das previsões da Lei 123/2006.

3. 8. Os documentos relativos ao credenciamento deverão ser apresentados, separadamente dos
envelopes "Documentação" e "Proposta de Preços".

3.°- Os documentos necessários ao crcdenciamenlo poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada em Cartório competente ou por servidor da administração
ou publicação em órgão da imprensa oficial.
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3.9.1. As cópias dos documentos apresentados, que forem emitidos através da INTERNET, não
necessitarão estarem autenticadas, tendo em vista que todos eles condicionaram a sua validade à
verificação de autenticidade nos respectivos sites;

3.9. . Serào aeeilas somente cópias legíveis;

3.9.3. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;

3.9.4. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que
julgar necessário.

3.10. O credenciado deverá ler amplo conhecimento do teor da proposta apresentada, em todos os
seus itens e/ou lotes, a fim de que a empresa se faça representar, legitimamente, em umas
eventuais negociações entre as partes, evitando com isso a interrupção da sessão para contalos
externos visando o esclarecimento de dúvidas sobre o teor da mesma, ficando, todavia, os casos
excepcionais para serem avaliados pelo Pregoeiro.

3.10.1. Será vedado ao representante credenciado na sessão o uso de aparelho telefónico
para fa/.er contatos com o sócio da empresa sendo obrigatório o mesmo ter em mãos o
percentual que poderá reduzir no ato do certame, bem como a saída do representante da
sala onde esta acontecendo a sessão sem a permissão do pregoeiro.

3.10.2. A não apresentação ou incorreção insanável de quaisquer dos documentos de
credenciamento não impedirá o proponente de entregar os envelopes de proposta e de habilitação,
mas o impedirá de manifestar-se no certame.

3.1

i . l

Apresentar as declarações:

a) Declaração de cumprimento de todos os requisitos de habilitação - ANEXO I I I .

b) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 14
(quatorze) anos cm qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do
inciso X X X I I I do Art. 7° da Constituição Federal e na Lei n" 9.854. de 27 de
outubro de 1999 - ANEXO IV.

e) Declaração de aceite do teor do Edital - ANEXO V.

d) Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fato impeditivo que
possa impedir a sua habilitação neste certame - ANEXO VI.

c) Declaração Independente de Proposta - ANEXO V I I I .

2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

4. O A PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
4.1. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser entregues no dia. hora c
local referido no preâmbulo deste instrumento, em envelopes distintos, opacos, lacrados,
identificados, devidamente fechados e rubricados no fecho, com os seguintes dizeres na parte
externa do envelope:
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VELOPE N.° 01 - PROPOSTA DE PREÇO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI
PREGÃO PRESENCIAL N.° 02/2015
ENyELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PREÇO
(Razão Social do Licitantc)

ENVELOPE N.° 02- DOCUMENTOS DF. HABILITAÇÃO exigidos no item 7 deste Edital

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI
PREGÃO PRESENCIAL N.° 02/2015
ENVELOPE N° 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
(Razão Social do Licitante)

4.2. A ausência ou incorrecões dos dizeres citados acima, na parte externa dos envelopes não
constituirá motivo para desclassificação do licitante que poderá inserir as informações faltantes
e/ou retificá-las.

4.3. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via. impressa em papel timbrado
do proponente, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente,
redigidas com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada.
assinada e rubricada em todas as folhas, pelo representante legal do proponente.

4.4. A Proposta de Preços deverá está:

4.4.1. Em moeda corrente nacional, expressos em algarismos com no máximo 2 (duas) casas
dec mais após a vírgula e por extenso nos preços unitários e totais;
4.4.2. Preço unitário e total, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer
encargo financeiro ou previsão intlacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além
do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza
e todas as despesas, diretas ou índiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente
licitação. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os
primeiros;
4.4.3. Kspecifícação minuciosa e clara do objeto licitado, com indicação de marcas, e demais
informações pertinentes, caso a empresa apresente duas marcas para o mesmo produto a escolha
da iharca ficará a critério da administração.
4.4.4. Preço dos produtos licitados, neles já incluído: impostos, taxas, frete, seguro, inclusive de
natifcreza previdenciárias. trabalhista e quaisquer outras que forem devidas.
4.4.6. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias. contados a partir da data de
sessão de abertura do procedimento licitatório;
4.4.6. Indicação do representante legal da empresa que tem poderes para assinatura do contrato,
devendo ser informado o nome, a condição de sócio gerente ou procurador e o número do CPF.
4.4.7. Oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o
julgamento a ter mais de um resultado;
4.5. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou
incorretamentc cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados
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pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer lílulo. devendo os produtos serem fornecidos a Prefeitura
de Igaei-AL. sem ónus adicionais.
4.6. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital,
sejarn omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capa/es de dificultar o julgamento.
4.7. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
4.8. Após a adjudicação dos itens e/ou lotes licitados, a empresa terá uma prazo de até 3 (três) dias
para apresentar a proposta de preço readcquada. caso a empresa não cumpra o pra/o
estabelecido, o Pregoeiro (a) reclassi ficará os itens e/ou lotes, respeitando a ordem de
classificação.

5. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES
5.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os
Documentos de Habilitação será pública, dirigida por um Pregoeiro e realizada de acordo com a
Lei ,10.520/2002. Lei 8.666/93 e em conformidade com este Edital e seus Anexos, no dia, hora e
local já determinados.
5.2. No dia. hora e local designados, o interessado ou seu representante legal deverá
comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais,
para a prática de Iodos os demais atos inerentes ao certame, conforme item 3. deste Edital.
5.3. Aberta à sessão, os interessados ou seus representantes legais entregarão ao Pregoeiro, cm
envelopes separados, a Proposta de Preços e a Documentação de I labilitação.
5.4. Declarado o encerramento para recebimento de envelopes, nenhum outro será aceito.
5.5. Abertos, inicialmente, os envelopes contendo as Propostas de Preços, será feita a sua
conferência e posterior rubrica.
5.6. Os envelopes contendo os Documentos de Habilitação somente serão abertos na forma
descrita no item 6.6. deste Edital.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1. Abertas às propostas, o Pregoeiro classificará as propostas que estiverem em conformidade
com os requisitos estabelecidos no Edital. O proponente que apresentar a proposta de MENOR
PREÇO POR ITEM e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e
superiores em até dez por cento relativamente à proposta de menor preço, ou as 3 (três) melhores
propostas de preços quando não ocorrer ofertas no intervalo de dez por cento, conforme disposto
nos incisos VIII e IX do artigo 4° da Lei 10.520/2002.
6.2. Aos proponentes classificados conforme subitem 6.1. será dado oportunidade para disputa,
por meio de lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da
proposta classificada de menor preço.
6.3. O proponente que desistir de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, será
excluído da etapa de lances verbais, mantendo-se o último preço apresentado pelo mesmo, para
efefto de ordenação das propostas.
6.4. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita
de menor preço e o valor estimado para a contratação.

6.5. l)O DIREITO DE PREFERÊNCIA - EMPATE FÍCTO

6.5
pr

.1. Após a fase de lances c antes da negociação, se a proposta de preço classificada em
mcim lugar não for de microempresa ou empresa de pequeno porte, mas houver proposta
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desse tipo de empresa igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta que
tiver sido apresentada, proccder-se-á da seguinte forma:

.5.2. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no
l ra/o máximo de até cinco minutos após a solicitação do pregoeiro, apresentar nova
proposta que seja igual ou inferior à originalmente classificada em primeiro lugar,
hipótese em que, atendidas as exigências hahilitatórias, será ela declarada vencedora da
licitação.
6.5.3 No easo de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no suhitem 6.5.1., será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar nova proposta:

6.5.4. Na hipótese da nào-eontratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma
c)o item 6.5.2, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do
ilem 6.5.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

6.6. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro examinará a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a
respeito.
6.7. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a Documentação
de Habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições
habililatórias, de acordo com os documentos exigidos para o presente Pregão.
6.8J Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias. será declarado o proponente
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto definido neste Edital.
6.9. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias. o
Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a aceitabilidade e procedendo à habilitação
do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta
que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele
adjudicado o objeto definido neste Edital.
6.9.1. Nas situações previstas nos subitens 6.4.. 6.5. e 6.8.. o Pregoeiro poderá negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
6.10. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e o(s) lieitante(s)
presente! s).
6.11. Km caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na
proposta específica, prevalecerão as da proposta.
6.12- Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital.

j

7.1
DA HABILITAÇÃO

Os Documentos de Habilitação deverão ser entregues em envelope individual, devidamente
fechado e rubricado no fecho, identificado conforme indicado no item 4.1 deste Edital.
7.2, O licitante deverá apresentar os seguintes Documentos de Habilitação para participar da
pré

7.2

sente licitação:

1. Relativos à Habilitação Jurídica:



ASS.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI - AL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Praça António Toledo, S/N. Centro, Alagoas

a) No caso de empresário individual: Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) No caso de sociedade empresária: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor.
devidamente inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede;

b . l ) Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;

c) No caso de sociedade simples: Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede;

d) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: Certidão expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso. que comprove a
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte:

e) No easo de sociedades civis: Ata de fundação c 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. Ata da sessão que elegeu a atual diretoria.
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da
respectiva sede. Ata da sessão em que os sócios autorizaram a contratar o objcto da licitação.

Ob . 1: será facultada a apresentação dos documentos no Envelope "Documentos de Habilitação"
das alíneas "a, b, b. l. c, d. e" da condição 7.2. l., quando já apresentados no ato do credenclamento.

7.2 2. Relativos à Regularidade Fiscal:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); facultada à

apresentação quando já apresentado no ato do credenciamento
b) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS

(Certidão de Regularidade do FGTS - CRF);
c) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, através da apresentação da Certidão

Conjunta de Débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da União;
d) Documentação comprobatória de regularidade fiscal com Fazenda Estadual da sede da

empresa;
e) Documentação comprobatória de regularidade fiscal com Fazenda Municipal da sede da

empresa:
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - (CNDT)
g) 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;

7.22.1. As microempresas e empresa de pequeno porte, deverão incluir no envelope toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrição, sendo-lhe concedido o prazo conforme estabelece o Art. 43, § 1° da Lei 123/2006.

7.2.3. Relativos à Qualificação Económico Financeira:

a) Certidão Negativa de falência, concordata e recuperação judicial, expedida pelo
distribuidor judicial da sede da empresa, datada de no máximo 60 (sessenta) dias
anteriores à data da apresentação das propostas, caso não esteja expresso na mesma o seu
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prazo de validade, ou a emitida pelo site vvvvw.tial.ius.br, ou o site eorrespondente a cada
Estado;
Balanço Patrimonial assinado por eontabilista habilitado e pelo representante do licitante

e demonstrações do último exercício social com a comprovação dos índices, exigível e
apresentados na forma da lei;

h.l) - Os Balanços das Sociedades anónimas, regidos pela Lei n° 6.404/76, devem ter sido.
cumulativamente:

• registrados e arquivados na Junta Comercial;
• publicados na imprensa oficial da União ou do Estado, ou do Distrito Federal,

conforme o lugar cm que esteja situado a sede da companhia;
• certificados por Contador registrado no CRC - Conselho Regional de Contabilidade e

em situação regular junto a este. demonstrada através da Declaração de Habilitação
Profissional - DHP. ou Certidão de Regularidade Prollssional - CRP - acostada junto
ao documento contáhil.

b.2) No caso das demais empresas, devem constar das páginas correspondente do livro Diário
do qual foi extraído, devidamente autenticado na Junta comercial de da sede ou do domicilio
do licitante. com os competentes termos de aberturas e de encerramento. O balanço tem que
^er certificados por Contador registrado no CRC - Conselho Regional de Contabilidade e em
situação regular junto a este, demonstrada através da Declaração de Habilitação Profissional -
QHP. ou Certidão de Regularidade Profissional - CRP Certidão de Regularidade Profissional
- CRP - acostada junto ao documento contábil.

b.3) Sociedades constituídas há menos de um ano poderão participar do torneio apresentando
o balanço de abertura, assinado por contabilista habilitado e pelo representante da sociedade;
O balanço tem que ser certificados por Contador registrado no CRC - Conselho Regional de
Contabilidade e em situação regular junto a este, demonstrada através da Declaração de
Habilitação Proilssional - Dl IP, ou Certidão de Regularidade Profissional - CRP - acostada
unto ao documento contábil.

b.4) A situação financeira da licitante será avaliada através do demonstrativo de cálculo dos
índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Endividamento Total (ET),
assinado por contador registrado no C.R.C e em situação regular junto a este. demonstrada
através da DHP. sendo que os índices deverão ser calculados na forma abaixo obedecendo aos
seguintes parâmetros:

• LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante +
Exigível a Longo Prazo, maior ou igual a l .

• LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante, maior ou igual a l .

• ET = Exigível Total / Ativo Total, menor ou igual a l .

b.5) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, devem apresentar o balanço
patrimonial, e as Demonstrações do Resultado e das Notas Explicativas ao final do último
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exercício social em cumprimento ao Inciso I do artigo 31 e ao caput do artigo 32, ambos da lei
8.666/93 e do artigo 26 da Resolução CFC n° 1.418 Modelo Contábil para Microempresa e
Empresas de Pequeno Porte.

7.2.4 Relativos à Qualificação Técnica:

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características com o objeto da licitação, através de Atestado (s) de Capacidade Técnica,
fornecido por pessoa de direito público ou privado, para qual a licitante prestou ou presta
serviços, onde o mesmo deve comprovar boa qualidade dos serviços prestados.

7.2.5. DA REGULARIDADE FISCAL DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N" 123, DE 14 DE
DK/KMBRO DE 2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

7.2.5.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado
o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério
da Prefeitura Municipal de Igaci, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito
de certidão negativa.

7.2.5.1.1. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste
edital, sendo facultado ao Pregoeiro do Município convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou cancelar a licitação.

7.2.6. Relativos aos Documentos Complementares

7.2.6.1. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos,
filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos,
gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preços.

7.2.6.2. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos exigidos neste Edital e seus Anexos.

7.2.6.3. As cópias dos documentos apresentados, que forem emitidos através da INTERNET,
não necessitarão estarem autenticadas, tendo em vista que todos eles condicionaram a sua
validade à verificação de autenticidade nos respectivos sites.

7.2.6.3.1. fodos os documentos apresentados para habilitação deverão estar:
7.2.6.3.1.1. Em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNP.! e endereço
respectivo:
a) Se o licitante for à matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
b) Se o licitante for à filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
c) Serão dispensados da filial aqueles documentos que. pela própria nature/a.
comprovadamente. forem emitidos somente em nome da matriz,
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7.2.6.4. Somente serão aceitos documentos legíveis e cujas datas não estejam rasuradas.

7.3. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
7.3. . Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, ou por
qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente, por publicação em órgão
da imprensa oficial, ou por servidor da Administração Pública Municipal (Membros da Comissão
Permanente de Licitação. Pregoeiros e Equipe de Apoio), antes ou durante a sessão.
7.3.2. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital.
7.3.3. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correia ou contrariar qualquer
dispositivo deste Edital o Pregoeiro considerará o proponente inabilitado.

DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
8.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, que será até o
dia 22/01/2015 das 8:00 às 12:00 horas no Protocolo da Administração que localiza-se na sede
da Prefeitura, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório.
8.1.1. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
8.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a reali/ação do
certame.

DOS RECURSOS
Qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso,

9.
9.1.
mediante registro em ata da síntese das suas razões, sendo-lhe desde já concedido o prazo de 03
(três) dias úteis para apresentação das correspondentes razões, ficando os demais licitantes desde
logo intimados para apresentar contra-ra/ões em igual número de dias, que começarão a correr do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
9.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitanle importará a decadência do direito
de recurso e a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.
9.3.
9.4.

9.5.
Pré

Qualquer recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.
O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de

aproveitamento.
Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sede da

eitura de IGACI. situada no endereço acima mencionado.

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidõneo. fizer declaração falsa
ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido
de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade.
10.2. Mm caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas nesta licitação, erros ou atraso
na execução dos serviços e quaisquer outras irregularidadcs, a Administração poderá, isolada ou
cumulativamente, garantida a previa defesa, aplicar à adjudicatária as seguintes penalidades:
10.2.1. Advertência;

12



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA Ml!N. K i A C I Dl /Al

ASS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGAC1 - AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Praça António Toledo, S/N, Centro. Alagoas

10.2.2. Multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o global do contrato pelo atraso na entrega, até o
limite de 20 (vinte) dias. o que ensejará a rescisão do contrato;
10.2.3. Multa de 10% (dez por cento) do valor global do contrato caso a adjudicatária não cumpra
com as obrigações assumidas, incluindo-se os prazos estabelecidos nos itens 12.2. 12.3 e 12.4.
salvo por motivo de força maior reconhecido pela Administração.
10.3. As multas referidas neste item poderão ser descontadas no pagamento, ou cobradas
judicialmente.

11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
A despesa decorrente desta licitação correrá a conta da Funcional Programática estabelecida na
minuta de contrato.

12. DO CONTRATO
12.1. O contrato objeto desta licitação, obedecerá às condições estabelecidas neste Edital e seus
Anexos, com vigência a partir da data de sua assinatura e seu término previsto até 31/12/2015.
12.2. O proponente vencedor deverá apresentar, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir
da data do recebimento da solicitação, alterações ao Contrato Social ocorridas após a apresentação
dos documentos de habilitação no certame - se existentes - bem como os documentos que
comprovem a habilitação de pessoa indicada para assinatura do contrato, se esta não for o
representado credenciado no certame, ou sócio -administrador da empresa.
12.3. O proponente vencedor será convocado, por escrito, para, no pra/o de 03 (três) dias
úteis, retirar, assinar c devolver o instrumento contratual, na forma da minuta apresentada
no Anexo, adaptado à proposta vencedora.
12.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pela parte, desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Administração.
12.5. A recusa injusta do convocado em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido nos itens 12.2. 12.3 e 12.4, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades aludidas neste Edital.
12.6. l i facultado ao CONTRATANTE, quando o convocado não assinar, aceitar ou retirar o
instrumento contratual, no prazo e condições estabelecidos, convocar os demais proponentes
remanescentes a fazê-lo. na ordem de classificação, ou revogar a licitação, independentemente da
cominação prevista neste Edital.
12.7. () proponente que vier a ser contratado, ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atuali/ado do contrato, em observância ao art. 65. § l" da Lei n~ 8.666/93, ou supressões
acima do percentual citado poderão ocorrer, mediante acordo entre as partes.

13. DA RESCISÃO CONTRATUAL
13.1. O contrato poderá ser rescindido pela Prefeitura de Igaci, a qualquer tempo, de conformidade
com os arts. 77, 78. 79 e seus § §, da Lei v? 8.666/93.
13.2. A rescisão imediata do Contrato caberá, além de outras hipóteses legais, independentemente
de interpretação judicial ou extrajudicial e sem prejuí/,o de outras penalidades, quando a
contratada:
13.2.1. falir, for objeto de concurso de credores, dissolução ou liquidação;
13.2.2. transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta licitação;
13.2.3. deixar de cumprir, total ou parcialmente, as obrigações contratuais:

13
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13.2.4. desatender às determinações do servidor da CONTRATANTE, no exercício de suas
atribuições de acompanhamento e fiscalização da execução do contrato;
13.2.5. cometer, reiteradamente. faltas na execução do contrato;
13.2.6. for objeto de fusão, cisão ou incorporação que prejudique o cumprimento do contrato.

14 -IDO PRAZO E DA EXECUÇÃO DO OBJETO
14. l . O prazo contratual iniciará a com vigência a partir da data de sua assinatura do contrato; com
término em 31 de dezembro de 2015.
14.2. A entrega será de acordo com as regras estabelecidas na Minuta de Contrato.
14.3. O recebimento será de acordo com as regras estabelecidas na Minuta de contrato.

15. DO PAGAMENTO
15.1. O pagamento será efetuado de acordo com o pedido da Secretaria após o recebimento
definit ivo do produto, mediante a apresentação da Nota Fiscal e atesto do gestor da contratação.
15.2. Nenhum pagamento será feito sem que a contratante tenha recolhido o valor de multa
eventualmente aplicada.
15.3. Quaisquer erros ou omissões ocorridos na documentação fiscal será motivo de correção por
parte da adjudicatária e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o
problema seja definitivamente sanado.

16. DO REAJUSTE
16.1. O preço do produto licitado será fixo e irreajustável.

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1. O presente Edital, bem como a proposta do licitante vencedor farão parte integrante do
Contrato, independentemente de transcrição.
17.2. r- facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
17.3. A presente licitação poderá ser revogada em face de razões de interesse público, derivadas
de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta,
sendo anulada por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato
escrito e fundamentado.
17.4. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e
a CONTRATANTE não será, em nenhum caso. responsável por esses custos, independentemente
da condução ou do resultado do processo licitatório.
17.5. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
17.6. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado e que venha a ser aceito pelo Pregoeiro.
17.7. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
real /ação do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro
dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja
comunicação do Pregoeiro em contrário.
17.8. O dcsatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
proponente, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação c a exala compreensão dj
sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão.

14
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17.9. 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, a
finalidade e a segurança da contratação.
17.10. Q.ualqucr pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do
presente Edital e seu Anexo, deverá ser encaminhado, por escrito ou por c-mail até 2 (dois) dias
úteis antes da data fixada para abertura da licitação, ao Pregoeiro - na sede da Comissão
Permanente de Licitação, situada na Praça António Toledo. S/N. Centro, pelo e-mail
licitalcao.iiiacifffJgmail.com, ou pessoalmente, no mesmo endereço.
17.11 . Para as demais condições de contratação, observar-se-ão as disposições constantes da
Minuta de contrato e neste Edital.
17.12. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei 10.520/02 e Lei
8.666/93.
17.13. O proponente vencedor será convocado, via e-mail, para, no prazo de 03 (três) dias
úteis, assinar o instrumento contratual, na forma da minuta apresentada no Anexo,
adaptado à proposta vencedora.
17.14. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pela parte, desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Administração.
17.15. Questões irrelevantes quanto ao credenciamento. proposta de preços e documentações,
serão sanáveis pelo pregoeiro e equipe de apoio.
17.16. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será da Comarca de Igaei/AL, com
exclusão de qualquer outro.

Igaci, 09 de janeiro de 2015.

Jacqueline L1tr/^íPereira Melo Bispo
Pregoeira

Portaria n" 16/2015
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ANEXO I
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DESCRIÇÃO

CA: 20.963 capa de chuva confeccionada em tecido
sintético revestido em PV, com mangas ou sem mangas
(ttpo morcego), capuz conjugado, fechamento frontal.
Luva de segurança tricotada em fios de algodão, sem
costuras, revestida em borracha nítrica na face palmar,
pontas dos dedos.
Luva de segurança confeccionada em malha de suedine
1 00% algodão, revestimento na palma, dorso e dedos em
P V C com acabamento.

1 u \  de raspa punho curto 7cm
Capacete obra R3 EP1 com aba frontal mais longa que
protege o rosto do sol.

Rotas de couro de proteção n° 36
Botas de couro de proteção n° 40

Botas de couro de proteção n° 42
Botas de couro de proteção n° 44

Botas de couro de proteção n° 39

Botas de couro de proteção n° 37

Botas de couro de proteção n° 38

Botas de couro de proteção n° 4 1
Bota de borracha cano curto n° 38

Bota de borracha cano curto n° 41
Bota de borracha cano curto n° 44

Bota de borracha cano curto n° 42
Bota de borracha cano curto n° 40

Bota de borracha cano curto n° 39
Cinturão confeccionado em cadarço de nylon amarelo ou
preto, 01 fivela de ajuste de cinturão, ajuste peitoral, 01
argola de "D" nas costas.
Protetor auricular laranja em silicone 12DB
Máscara respirador para 1 filtro. Detalhes: Cod. 171,
marca: PLASTMG. Respirador purificador de ar de
segurança.

Óculos de proteção. Lentes em policarbonato com
tratamento anti-riseo, visor curvo para proteção lateral,
arco com revestimento cm borracha e hastes reguláveis no

Apresentação

UND

PARES

PARES

PARES

UND

PARES
PARES
PARES
PARES

PARES

PARES

PARES

PARES
PARES
PARES

PARES
PARES

PARES
PARES

UND

UND

UND

UND

Quantidade

100

300

100

300

06
08

40

25
15
25
10
15
30
05

10
08
20
10
07

04

300

20

60

i6 &3y
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comprimento e com catraca para regulagem de altura.
acompanha cordão de segurança.
Máscara PFF2 com filtro KSN-CA-10578. Mascara
simples UNO 300

ANEXOU

Mod Mo de proposta (Papel timbrado da empresa)

PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL N. 72015
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.
TIPO MENOR PREÇO POR LOTE

Proponente:
Endereço:
Bairro:

72015

Telefone e Fax:
Cidade_
E-mail:

ITE
ITI.M

VA

M /LOTE
1 SI'Í CIFICAÇAO QTI> MARCA VALOR

UNITÁRIO POR
EXTENSO

VALOR
UNITÁRIO

VALOR 101. M
POR 1 XII NSO

VALOR
101 AL

X)R TOTAL DA PROPOSTA R$ ( )

Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos
os valores acima com validade da proposta de 60 (sessenta) dias.

O representante legal da empresa, que tem poderes e assinará o futuro contrato é
xxxxxxxxxxxxxxx, CPF n.° XXXXXXXXXXXXX. na qualidade de xxxxxxxxxxx (sócio-gerente
ou procurador)

Local 7 72015

CARIMBO E ASSINATURA
CARIMBO CNPJ

17
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ANEXO 111

e anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitantc)

DELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO.

D E C L A R A Ç Ã O

A empresa _por intermédio do seu representante ou procurador, declara ao
Município de IGACI-AL. que atende a todas as condições de habilitação no processo
Administrat ivo n"_ _/2015, Edital de Pregão Presencial n° /2015.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e Data

Nome, Assinatura e número da identidade do Representante Legal
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Praça António Toledo. S/N, Centro. Alagoas

ANEXO IV

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licilante)

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO ARI. 7. INCISO XXXIl l . DA
CARTA MAGNA.

(NOMF. DA LMPRLSA)
sediada

arl.

. CNPJ ou CPI n.
(endereço completo)

, declaro a estrita observância ao Princípio Constitucional do
7. inciso XXXIll da Carta Magna, e estou ciente de que eventual revelação da infringência à

regra, acarretará a imediata inabilitação ou desclassificação no Pregão Presencial n° /2015
0011 o a rescisão do Contrato Administrativo que venha a f i rmar com o Município de KiACI-AL.

Local e Data

Nome. Assinatura e número da identidade do Representante Legal
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ANEXO V

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante)

D E C L A R A Ç Ã O

(NOME DA EMPRESA).
sediada

_, CNPJ ou CPF n.
(endereço completo}

_, declara, sob as penas da lei, de que conhece e aceita o teor
completo do edital Pregão Presencial n°_ _/2015 ressalvando-se o direito rccursal. bem como
de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das
obrigações objeto da licitação.

Local e Data

Nome, Assinatura e número da identidade do Representante Legal

2(1
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( l -s t

ANEXO VI

e anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante)

D E C L A R A Ç Ã O

(NOME DA EMPRESA),

não

sediada
_, CNPJ ou CPF n.

(endereço completo)
. declara para os devidos fins, sob as penalidades cabíveis, de

haver fatos impeditivos quanto a nossa participação em licitações ou contratações com a
Administração Pública Federal. Estadual e Municipal.

Local e Data

Nome Assinatura e número da identidade do Representante Legal
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ANEXO VII

(MODELO)
(FORA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA

JUNTO COM O CREDENCIAMENTO)

MODELO DE DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICRO-
EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA
LEI

na..
os 1
soh

14/

123

COMPLEMENTAR N°l23/2006
empresa inscrita no CNPJ n° estabelecida

através de seu contador CRC n° DECLARA, para
ns do disposto na Lei Complementar n°. 123/2006. sob as sanções administrativas cabíveis e
as penas da lei. que esta Empresa, na presente data, enquadra-se como:
- MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n11 123. de
2/2006;
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3° da Lei Complementar n°
de 14/12/2006.

( ) - COOPERATIVA, conforme disposto nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de
dc/uTibrode2006eart . 34. da Lei l l .488.de 15 de junho de 2007.

De
da

Iara. ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4° do artigo 3°
,ei Complementar n° 123. de 14 de dezembro de 2006.

Local e Data

Nome Assinatura e número da identidade do Representante Legal
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI - AL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Craca António Toledo. S/N. Centro, Alagoas

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA

1.1 . A lieitante DKCLARA. expressamente que está de acordo com todas as normas c condições
deste l -di ta i de Pregão e seus anexos.

1.2 . A licilante DKCLARA, que o pra/o de validade da Proposta de Preços, que não será inferior
a 60 (sessenta) dias contados da data de sua apresentação.

1.3 A lieitante DECLARA, que a forma e o local de entrega será conforme especificado no item
4. K 14.2 e 14.3 do Edital de Convocação.

1.4 A lieitante DECLARA, que o prazo de entrega será de no máximo até 05 (cinco) dias
corridos, contados a partir da emissão da ordem de fornecimento.

1.5 A lieitante DKCLARA. que estão incluídas nesta Proposta de Preços, as despesas com todos
)s impostos, taxas, encargos sociais, encargos fiscais, encargos previdenciários e quaisquer

outras despesas que incidam ou venham a ineidir sobre o objeto da licitação, não lhe assistindo
o direito de pleitear qualquer alteração de preço sob alegação de erro, omissão ou qualquer
outro pretexto.

1.6 . A lieitante DECLARA, que acatará o pagamento da Administração conforme o item 15.1.
15.2 e 15.3 do Edita! de Convocação.

1.7. A lieitante DKCLARA, que todas as despesas decorrente da elaboração da proposta e
participação em todas as etapas do Certame correrão por conta da mesma, não lhe cabendo o
direito de indeni/ação.

1.8 . A lieitante DKCLARA. que os preços são fixos e irreajustáveis.
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI - AL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

i'Ki-:n:iTin<A MUN. K,AU m .AI

Praça António Toledo. S/N. Centro, Alagoas

ANEXO IX

•JUTA DE CONTRATO N. —
GAO PRESENCIAL N° 002/2015
)CESSOS ADMINISTRATIVOS N" 2014.08.08.005

MINUTA DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IGACI E A
EMPRESA - PARA
FORNECIMENTO DE - —- PARA O MUNICÍPIO
DEIGACI-AL.

CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE IGACI, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNP.I/MF soh n°
12J228.375/0001 - 92, com sede na Praça António Toledo, S/N, Centro. Igaci - Alagoas CEP 57.
620 - 000. representado pelo Chefe do Poder Executivo. OLIVEIRO TORRES PIANCÓ.
portador do CPF/MF n.° 788.076.624-34 e RG 1070338 SSP/AL, com o supracitado endereço
prt fissional.

CONTRATADO:
límpresa - —- com sede na , inscrita no CNPJ/MF soh n"

, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo
portador de CPF n. , residente e domiciliado à

Os contratantes enunciam as seguintes Cláusulas e condições que regerão o contrato em harmonia
com os princípios e normas da legislação aplicável à espécie, especialmente a Lei Federal n°.
8.666/93. que as partes declaram conhecer, subordinando-se, incondicional e irrestritamente, às suas
estipulações:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente contrato tem por objelo Aquisição de EPI (Equipamentos de Proteção Individual ) para
Secretaria Municipal de Infraeslrulura e Mobilidade Urbana.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR:
A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pelos produtos adquiridos o valor lotai de R$

CLÁUSULA TERCEIRA - DO ENTREGA:
entrega será de acordo com a necessidade da Seereiaria Municipal de Iniraestrulura eA

M )bilidade Urbana.
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Praça António Toledo, S/N, Centro. Alagoas

PA&ÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto deste Contrato inclui o compromisso de entrega na
cidade de Igaci. no endereço indicado na AUTORIZAÇÃO DE COMPRA, no pra/.o máximo de
05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O ato de recebimento do item contratado não importa em sua
aceitação. A critério do responsável, o produto será submetido à verificação por servidor
competente. Cabe ao fornecedor a troca, dentro de 05 (cinco) dias úteis, de itens, que \m a ser
recusados por não se enquadrarem nas especificações estipuladas ou apresentar defeitos de
fabricação ou dano em geral, identificado no ato da entrega ou no período de verificação:

^AGRAFO TERCEIRO - O Recebimento será provisório em contra recibo, pelo GESTOR
CONTRATO, para posterior exame e comprovação de sua conformidade com as

PA
DO
especificações do Kdital e definitivamente, pela referida Comissão, após confirmada a qualidade
do produto e sua consequente aceitação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RUBRICA ORÇAMENTARIA:

A despesa decorrente desta licitação correrá a conta da Funcional Programática 15.122.0012.2051
- Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Elemento de
Despesa 33.90.30 - Material de Consumo.

CLÁUSULA QUINTA- DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado de acordo com o pedido efetuado pela Secretaria interessada, após o
recebimento definitivo do produto, mediante a apresentação da Nota Fiscal discriminativa,
devidamente atestada pelo (s) gestor (es) do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO Na nota fiscal de venda, emitida em 2(duas) vias,
obrigatoriamente deverá constar, marca do produto, n", (s) do(s) lote(s), quantidade
fornecida, valor unitário e valor total. As informações deverão estar dispostas lado a lado,
produto a produto, de modo a viabilizar a conferência.

PARÁGRAFO SEGUNDO - os pagamentos serão efeluados até trinta dias do mês subsequente
ao fornecimento do produto, mediante transferência na Conta Corrente da contratada. Agência N°

—|, Conta Corrente N° após a emissão da Nota Fiscal.

CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTE
(^ | u eco:, ora con i r a l ados não serão reajustados, de con fo rmidade anu a legislação
peitinente.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DURAÇÃO
O presente Contrato vigorará a partir de sua assinatura até 31 de dezembro de 2015. podendo
sofrer acréscimos ou supressões quanto aos quantitativos estipulados na Cláusula Primeira,
bastando para isso uma comunicação expressa a CONTRATADA, em conformidade com as
normas pertinentes.

PARÁGRAFO ÚNICO - O prazo do presente Contrato poderá ser prorrogado nas hipóteses
elencadas no art. 57. da Lei Federal n.° 8.666/93.
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CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
1° - Fornecer os produtos conforme encomendas da CONTRATANTE;
2° - Fornecer os produtos de boa qualidade, em perfeito estado de conservação;
3° - As embalagens devem ser de boa qualidade para permitir o manuseio sem que ocorra o
rompimento do invólucro;

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
a) Hfetuar os pagamentos dentro dos prazos estipulados no contrato;
b) Fiscalizar o correto e integral cumprimento do contrato através de servidor devidamente

designado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO INAD1MPLEMENTO E SANÇÕES
Hm caso de incxecução parcial ou total das condições lixadas neste contrato a Prefeitura poderá
aplicar as sanções previstas no Art. 87 da lei 8.666/93 a seguir dispostas:
a) Advertência;
b) Multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato pelo atraso na entrega, até
o l imite de 20 (vinte) dias. o que ensejará a rescisão do contrato;
c) Multa de 10% {de/ por cento) do valor anual do contrato caso a adjudicatária não cumpra com
as obrigações assumidas, incluindo-se os prazos estabelecidos, salvo por motivo de força maior
reconhecido pela Administração.
d) As multas referidas neste item poderão ser descontadas no pagamento, ou cobradas
judicialmente.
c) Suspensão temporária da participação em l i c i l ações e i m p e d i m e n t o s de c o n i r a i a r com a
Prefeitura por prazo não superior a 02 (dois) anos;
f) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição, até que seja promovida a reabilitação, na forma
da lei, perante a própria entidade que aplicar a penalidade.

CLJÁUSULA DÉCIMA P R I M E I R A - DA RESCISÃO CONTRATUAL
A inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão, observados as disposições do
art. 78 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO GESTOR DO CONTRATO
O Gestor do Contrato será o funcionário(a), ALDO BARBOSA DA SILVA, portador(a) de CPF
041.205.564-33, Lotado nesta Secretaria, cujas atribuições estão a seguir relacionadas:

Parágrafo Primeiro - expedir Ordem de fornecimento, em conjunto com a titular da respectiva
Secretaria com o visto da autoridade competente, em conformidade com o especificado nas
Propostas de Preços da(s) licitante(s) vencedora(as) e demais peças correlacionadas;
Parágrafo Segundo - acompanhar e fiscalizar a execução do contrato correlacionado;
Parágrafo Tereeiro - Atestar as Notas Fiscais e lavrar Parecer de Aceitação e Aprovação dos
produtos recebidos;
Parágrafo Quarto - comunicar à CONTRATADA a aplicação de penalidades por
descumprimento de Cláusula contratual;
Parágrafo Quinto - fornecer atestado de capacidade técnica, em conjunto com a Titular da
Secretaria quando solicitado pelo interessado, desde que atendidas às obrigações contratuais.
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CL
Fict

USULA DÉCIMA TERCEIRA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
vedado a CONTRATADA ceder ou transferir o compromisso ou responsabilidade ora

contratada sem prévia aulori/acào expressa, por escrito, do CONTRATANTE. Em caso de
subcontratação, a CONTRATADA permanecerá solidariamente responsável com seu
subcontratado, tanto cm relação ao CONTRATANTE como perante terceiros, pelo perfeito
cumprimento de todas as cláusulas e condições contratuais.

LC L U S U L A D C I M A QUARTA - DO FORO
As partes elegem como competente o Foro da Comarca de Igaei/AL. com renúncia
expressa de qualquer outro para dirimir as dúvidas que possam advir deste contrato.

li. por estarem justos e
testemunhas abaixo.

contratados, assinam o presente contrato, na presença das

Igaci/AL,

OLIVKIRO TORRES P1ANCÓ
PREFEITO

P/CONTRATANTE

P/CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME:
RCi nL1

CPF/MF N.

NOME:
RGne

CPF/MF N.

v
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SíTORDfl LICITAÇÃO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI-AL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2015

OB.IETO: aquisição de EPI (Equipamentos de Proteção I n d i v i d u a l ) para Secretaria de
Iniracstrutura e Mobilidade Urbana.
ABERTURA: 26 de janeiro de 2015, às 09:00 horas.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02. subsidiada pela Lei 8.666/93 e suas alterações.
DISPONIBILIDADE DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Comissão Permanente de Licitação.
na Praça António Toledo, S/N, Centro, Igaci/Alagoas CEP 57620-000. das 08:00 às 12:00 horas.

Igaci. 13 de janeiro de 2015

Jacqueline Luzia pereira Melo Bispo
Pregoeira - Portaria 16/2015

Praça António Toledo, S/N, Centro, Igaci - Alagoas CEP 57.620-000.
< NP.J 12.228.375/0001 - «>2
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Maceió - Terça-feira
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Kstaclo cie Alagoas
Unidade Federa t i va do Brasi l

AMlnmkiJinJulmcnupdi COMPANHIA DL LUIfAD,
IMPKLSSAO L PUBLICAÇÃO f)li ALAGOAS • CLI'AL
Uai.i. Terç-i-lEtra. l ? Jc Ijiitito de 21i l S ai (HXIIHI

conforme LE1N°7.397/2Q12 Ano 103 - Número

Diário dos Municípios

nuHi-rrriíA MUNICIPAL DE IGACJ
PRLGÀO PRESENCIAL N. OQ!'20I5.

OKJi ()• uqmsieao de mohiknio c equipamentos de informática - Pró j! rã ma

Qiiali

PrHcituru de Igaci

cia S.imtana Mil KTUKA: 2.1 de janeiro de 2015, i

PlíLGAO Plíli^NCIAl. N. »02'20I 5.

OBJFIO. iiquiMVao <le KIM (r-miipamcniiKs de Prokvào Individual). -\RFRTUR \

' > de
•'NUAI-N. 003^015.

OtíJElTO: :u|Liisiç?io de Merenda p;ira o Programa Serviço de Convivência e

i IsCimeilIO de Vinculo. AUL:RTLRA: 28 ,ie janeiro de 2015, ã.s 0'J:00 horas.

AMADA PUBLICA DL COMPRA I JÁ AGRICULTURA FAMILIAR N°

01/2015

\ViSO Oh CHAMADA PUHLICA Dl-. COMPRA DA AGRICUL1 URA

KAMILIAR N'1 01 2015

•j de luaci. pessoa jurídica de direito púNico. com sede 3 Rua António

To l cd. s/n - Ccnin- • It-aci - AL - CEP: 57325-000, iní-criia no CNP.I sob n"
12 22J 1.375/000 1-92, rtipresemikla nesie ato polo Prefeito, o Senhor Ol IVFIRO

IORRI-S PIANOO, mi UM» di- sius prerrogativas lufais t; considerando o

disposto 110 ;irt. 2d. d;i Resolução I'"MJL ii^^fi, de 17/07/2013, torna jiúblii-o

para (lonhccimento dos iniei essack>s, ^uc osiá realizando aquisitflti ds géneros

alimtijncios da Agricultura l;iimi|inrf do l"nipjcendedoi l:amilmr Kural dcsnnado

ao jk-ndimcnlo do Pi t ufania Njcional de Aliniemação (•'•.scolar/PMAF. c receber;!

do dia I-' 01 2015 itk- o dia 02/02/2015. das OSJW :is 12:00 hs iYnjeto I!L- Vendw

dt- Gaierni Alimcntitioi <Ui Agriouliurj Familiar c amostras de pi-oduius jura

AlmvmuvJo Kscolar e hahiliiaçàci dos fornecedores. DISPONlUlLÍDADf- DO

1,1)1 IAM INI-'OIÍMA(.ÓI.S: Comissão Piímiiincnte de Licitavào, Pfiicii. das 8:00

aí l.' K) liitivis. por soltciin^o via e-mail através do emlírecd licitacao.igaciííi

ígaci. 12 de janeiro cie 20)5. Jacíludmi' I u/iíi Pcieira Melo Bispof.'iii,nl

- Pres denlo du (. df l I'on;in;i n"

I2K673

P R (K
ADI l

rcsidu

lograi

ADll

ADH

'Hh

ii tle Jacuípe

l.;iíA MUNICIPAL I3F JACUÍPB/Al.
.SM) LIC1TATÓRIO \". 003/2013 - PCi N" 001/201,1 - 2" Tf K MO

VO Ohjelo piost.iv"'o dos -,en iens de vafjje;io. coleta, transp.uk' ile

ido-, e iapn)iii,-Ji' euiii roço ile rnato. inclusive transporte, ctri diversos

luro.s iiii Sede du Mutiieipio e Povoados. Empresa coiitriiiiida: (JPM

CO.S t"- CO\sl líUí/Òh^ l TUA. CMM: M.«4 l. l-lrvOOdl-A.V Vidência:

a3]'J2.'2«15,
i UlCirATORIO N". ()0-l;2(]l.í - PG N" 002/201? - 2" FKRMO

VO; Objeio: prcsiaçào dos serviços de locaçflodc veiculo», paraoaicndirncnto

:lúdcs <k ilucrias secretarias municipais. Empresa contratada: GPM

COS l- CONSTRUÇÕES LTDA. C\F'J: 14.841.148 OOOI-C.3. Visitei;,:

20l5a3M2 ;2lU5.

KSSO LICI')AI'OI(I(> N'° OO.v2(JJ.> - PCi N" OO.V201? - 2" 'II-.KMO

V()- Objeto: .-ultiNicào paicelada de meditiiniiíntoí e correia tos para

r,-is neicssidddc-í dd Seereuna de S,-iúde do Município de Jacuipe f-iii(>iei.i

.'.iJ.i DKUGAMÃXLMA LIDA. CNIM: 12,24U.22I/OOOI-I(>. Víycneia:

. . . . .2015.1 "i! 12 21)1:-

PROCI.SSO LICITATORIO N" 012/:on - PÍ! N" 006/2013 - 2" TFRMO

'Vi): Ohjehv efiniraiacad ifc t-mpresa especialiZadu \o a prestação de».

•>-, de ccísàu de direito de tisí) ilijcaçDo) dos seguintes sistema* inicgrados

de i;c.-(i Jn puh(k-a: l l 'oiiuhilidadc. Tesouraria e PlaiicjanienUi Institucional (PPA,

L DO l J l.OA). 2-Alim>\:iriíaili). 3-l'airimôniu Público. -4-Gcstuo de Processos-

Proioeíilo, 5-l-"i>lha de f.igainenio: d-Tributo/i, "-í'ivv idéiu ia, \» .1

SfCiciariiT Munieipal de Adminiviração e Auianjuia Prc^idenciãna Je iJejip.-

- JACUIPEPRPV EtnprcMi cimiraiarfa: I.C.; (.'ON rAiíILlUAD!- TIRt- l l. f NPT

13..}7l.53fVOOOI-(i5. Vidência: 111,O! 2(il5 u 31 112015

PROt'1'.SSO I.ICITAIÓKIO N". OÍÍ./20I.1 - INI-X N" (Kl4.:ttl.l - 2" li:.inn)

ADITIVO: Objeto: uquisivào de pecas e nei-vivos di\ev>us, em vcieiilife Já froiu

iiHimeipal, serviços de hunacliaria. aquisição pneus e: cninaras de ar. oxigénio e

outro* produto*, químicos. Fmprcsa eonirul.idj P. - \  DO \ASCIMr.\O Ai M)

PEÇAS- MF:. CNPJ' 07.W3.S24'000).63. Vigàieia: O l 0 ] / 2u l5 a 31 /l 2 '20 ! <

Priilnvulii I2S.U4

Prefeitt irn de Novo I.ino

PRIif-EITURA MUMCIPAL R C MOVO LINU-AL
PRI-CiÀO l'IÍF-'Sf-.N('IAI. N"D!0() I5

í) MUNICÍPIO DL NOVO I.INO AL. aimvs de seu Pregoeiro, toma puhheo

c ;i linfos os i in c ré s s a d os que csiará realizando nu sula cia ('i-inii-Wiu Pennaneiiie

de l.iciidean situada na liua du comi-reio n" 4 l h, Ccniro. nesta tidjile. i> certame

íiciliUório na inod.iliJude Pregão Piescneial sul) o n" 01/2015. Tipo Menor Pi u-, o

por Jtein. OIJJKFO: Contralaçío d* empresa puiao fonn:cinientodet'ombListivt;i>.

óleos lubrificantes, paru atendei a demanda da irou do Poder J-.wuiivo V1unieip,jL

tonforme especificações du AneM> l du luMiumeni» Couvotaiõrm. tJ edilal

íiiconfra-se disjionúfl no endfreço acima eitacK». AUhlíTURA DIJJ 2.1 de |:irn'im

de 2015 n-, (W.00 horas. Novo I.ino/AL, 12 de janeiro de 201 > Joiluiiaicn Lm/ J.i

Silva Dioni/io- Pregoeiro

["XTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO P.P. 05 201 í

Coniriilame: MUNICÍPIO Dl-, NOVO l.INO/AL. fontratudo: LI OANO LIMA

l (>Pt"S F CIA ITDA - MT., \-etieedor.i dos lores: ni.d2.in. e 114. ,|o IVcuào

Pre.sencial n" 05.001.i - Oh|eio. Prc>ias'ãi> de: Servivos de Loc.n,ào de Vekulo\

M;u|Uinas. destinados à mdiiuifncao djs •ieereianas desie iiiiiincipio. Kinidanu-nid

Legal: Inciso II do AM. 57. da l.vi Federal n" X.666 9 v Vi«viieia ale ? l dede/eiiihro

dc2()l5:C'el(rhravào: U.5'HI/2Ul5. Akk-mii Rui t lio da SiKu - Pre-tcuo

1IXTRATO IX) Sí:GUNDO TERMO ADITIVO P.P. OS/20IÍ

Coniratanie: MUNICÍPIO L)b NOVO LINUAL. Ci>nirai:ulo. MAIÍHRIKI> i OM

JNTtKNET PROViDtU I.TDA. ecnee-dnra <lo Prcjtáo Presencial n" M 2dl í .

Objeio: Prestac.lo de Serviços de inlemci. dcMinado.s à muniilenejo d:ts seeiviyrias

deste município; Fundamento l.ejial: Inciso II do Art 57. du Lei l;cdeiiil n 1

S.W>f>.:(«. Vigcncia aiè: Í l de duVenihrode 2<)l.y t_V).-l>.:,e^o. (15/01 201 >: Aldem.i

Rulino da Silva - Preli-itu

1'nilocitlo

Prefeitura de Olho (i'Água das Flores

Prefeitura Municipal Olho iVAgua das Mores - AI

Aviso ile RetifkMcao - Pregão 01/2111 ̂
No avií-o de hcuacào Preyào 01 2015 publicado no Diário Oíieial do [:.sMili<

de Alagiíus de 04/01/2015 júgina ÍS. Ondt; sf Ic: ( onrratavíio ik' empres.i p:ir;i

o Ibníccimcnto de máquinas e equij^tiiienioN j\ii'a bencficiantento de ca^aitli;-! c

do pedúnculo do caju, forneci rnciilo de U l (um) veiculo uj.ni jiussvit', fM (ne>)

niOtOiicIctUS, nuneis faia t«.L'ril(>iiio e equipamentos Je jtiliniii.ilte.i. |.ei:i-NC

Contratação de empresa puru c f orne C l me mo de meninas e CijiiipaincntOs jiara

biínclieiamento de ta.sianlu e i!o pedúneuld du caiu: íoniecunento de 01 tmn)

veiculo tipo caminhão com baú fiif-oriticu, fi l (um) veículo tipo passeio. M.l f irfM

motocicletas, móveis para cscrílórío e ei|iJLj>aincnios Je informáiíca. Olho D'AgUii

das Flores, 12 de janeiro de 2015. l.ueiano da Silva Soiuia, Pregoeiro.

Prniimd
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Concurso da Uncisal para
fundamental é anulado
Neva data para reapiicação das provas será divulgada pela Copeve até o dia 16
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Mulher esconde papel seda,
droga e dinheiro na vagina
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https://niail.google.com/inail/u/0/?ui=2&ik-4d04117858&vievv=pt&.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JGACi
. 0*1

licitação Igaci <licitacao.igaci<5>gmail.com>

Recebimento de Edital
2 mensagens

Jaklynne Melo - Cirúrgica Recife <licitacao@cirurgicarecife.com.br>
Para: licJtacao.igaci@gmail.com
Ce: chms50@hotmail.com

13 de janeiro de 2015 12:53

Bom dia.

Solicitamos o envio do Edital referente ao Pregão Presencial n° 002/2015, que será realizado no dia
25/01/2015.

Aguardamos retorno.

Atenciosamente,

Jaklynne Melo

CIRÚRGICA RECIFE COMÉRCIO LTDA

Av. Djahiia Dutra, 931 - Heliópolís

Garanhuns - PE - CEP 55.296-290

Telefax: (87) 3761-3533 - (87) 9104 7257

CNPJ: 00.236.193/0001-84

Insc. Estadual: 0204785-34

licitação Igaci <licitacao.igaci@gmail.com>
Para: Jaklynne Melo - Cirúrgica Recife <licitacao@cirurgicarecife.com.br>

Boa tarde.

Conforme solicitado segue em anexo Edital do Pregão Presencial 02/2015.

13 de janeiro de 2015 16:28

13/01/2015 I6:2Í
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nttps://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=4d04117858*feview=pt&.

Att: (

•>HEFEITURA MUNICIPAL DE IGACI

-083L
"omissão Permanente de Licitação.

Em 13 de janeiro de 2015 12:53, Jaklynne Melo - Cirúrgica Recife <licitacao@cirurgicarecife.com.br>
escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto)

^ 6 - EDITAL DO PP N. 02-2015 - AQUISIÇÃO DE EPI.doc
241K

13/01/2015 16:2í
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licitação Igaci <licitacao.igaci@gmail.com>

PREGÃO PRESENCIAL 2/2015
2 mensagens

saulo correia <officialfardamentos@yahoo.com.br>
Responder a: saulo correia <officialfardamentos@yahoo.com.br>
Para: "licitacaoigaci@gmaii.com" <lteitaoaolgaci@gmail.com>

13 de janeiro de 2015 23:24

Boa noite,
viemos através deste solicitar edital do pregão PREGÃO PRESENCIAL 2/2015

Att.: Official Sport's
Contato: (82)3522-2888

licitação Igaci <licitacao.igaci@gmail.com>
Para: sauío correia <officialfardamentos@yahoo.com.br>

Bom dia.

Conforme solicitado segue em anexo Edital do Pregão Presencial 02/2015.

Att: Comissão Permanente de Licitação.

Em 13 de janeiro de 2015 23:24, saulo correia <officíalfardarnentos@yahoo.com.br> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

14 de janeiro de 2015 10:26

6 - EDITAL DO PP N. 02-2015 - AQUISIÇÃO DE EPI.doc
241K

14/01/2015 10:2



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUN. IGACI DE /AL

ASS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI - AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Praça António Toledo, S/N, Centro, Alagoas

Senhor Licitante,

Solicito a V.S:| preencher o protocolo de entrega de edital abaixo e remetê-lo ao
Pregoeiro(a), através do fax n.° (82) 3423-1488, ou e-mail licitacao.iuaci^amail.corn.

O não preenchimento do protocolo de entrega do edital exime o (a) Pregoeiro(a) de
comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como, de
quaisquer informações adicionais.

Obs.: Este protocolo só terá validade para Comissão Permanente de Licitação se
estiver devidamente assinado e carimbado pelo representante da empresa e/ou pelo responsável
que retirou o edital.

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL - PREGÀQ PRESENCIAL N° 02/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2014.08.08.005

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N .°..

ENbEREÇO: .1

COMPLEMENTO

í /ESTADO

"
TELEFONE: LQ.^x< ^X,QJ,..r.....f..~..t**f.. FAX

E-MAIL:

PESSOA DE CONTATO:

CÇLULAR:

Comissão de Licitação só receberá o instrumento convocatório acima identificado se
esijver assinado e carimbado.

Igaci/Alagoas

-Assinatura /carimbo



uman - solicitação ae eaitai nttps://mail.google.com/mail/u/0/Vui=2&ik=4d04 1 1 7858&view=pt£.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ,'GAC;
Fls

HSS

SETOR DP<

licitação Igaci <licitacao.igaci@gmail.com>

solicitação de edital
2 mensagens

Recepção - Luvex <recepcao@luvex.com.br>
Para: licitacao.igaci@gmail.com

19 de janeiro de 2015 09:24

3om c

Prezai

-avo r

Prefe

ia.

Jos,

encaminhar o edital referente ao pregão abaixo:

itura de Igaci (1/82)

Praça António Toledo, S/N° - Centro - Igaci

e- m£ íl licitação. igaci@gmail.com

AL

PREGÃO PRESENCIAL 2/2015

Objeto

Segn

Aber

Infor

lento

ura

mações

Código

Aquisição de EPI (Equipamentos de Proteção Individual)

Segurança e Proteção - Protecao Individual e Coletiva ( EPI e EPC )
Equipamentos e Material

26/01/201509:00

Fonte Diário Oficial do Estado 13/01/2015

1398759

Grata

de 2 19 /OI /20 I5 l l : l O
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

Atino A i | [ i . ; i , ] i

Recepção

Lui/ex Cremos da Proteção
(51)3357.0000
Tecepcao@tuvex.com.br
wwvY.luvex ccni-t>r

ASS

ir.
DIVISÃO

Mffltnt

. . l ' ' , I I ,

Cremes úe PraeçM

LUVEX
S8TOR OE LICITAÇÃO

licitação Igaci <licitacao.igaci@gmail.com>
Para: Recepção - Luvex <recepcao@luvex.com.br>

Bom dia.

Conforme solicitado segue em anexo Edital do Pregão Presencial 02/2015.

AU: Comissão Permanente de Licitação.

Em 19 de janeiro de 2015 09:24, Recepção - Luvex <recepcao@luvex.com.br> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

19de janeiro de 2015 11:10

6 - EDITAL DO PP N. 02-2015 - AQUISIÇÃO DE EPI.doc
241K

19/01/2015 1 1 : 1 0



nttps://ma i Lgoogle.com/ mail/Li/0

ASS

licitação Igaci <licitacao.igaci@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE EDITAL PP 02/2015
2 mensagens

RF EMPREENDIMENTOS <rf.empreendimentos@outlook.com>
Para: "licitacao.igaci@grnail.com" <licitacao.igaci@gmail.com>

AO MUNICÍPIO DE IGACI - AL

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Sr.(a) PRESIDENTE DA COMISSÃO

16 de janeiro de 2015 17:13

VIMOS ATRAVÉS DESTE SOLICITAR DE V, Sr(a}. NOS ENVIAR O SEGUINTE EDITAL:

PP-02/2015

AGRADECEMOS

Renato Fernandes - gerente

RF EMPREENDIMENTOS

CLAUDIA SOARES PEDROSA - ME

CNPJ: 19.019.685/0001-46

19 de janeiro de 2015 11:06licitação Igací <licitacao.igaci@gmail.com>
Para: RF EMPREENDIMENTOS <rf.empreendimentos@outlook.com>

Bom dia.

Conforme solicitado segue em anexo Edital do Pregão Presencial 02/2015.

Att: Comissão Permanente de Licitação.

Em 16 de janeiro de 2015 17:13, RF EMPREENDIMENTOS <rf.empreendimentos@outlook.com>
escreveu:
(Texto das mensagens anteriores oculto]

- EDITAL DO PP N. 02-2015 - AQUISIÇÃO DE EPI.doc
1K

19/01/2015 11:06



C.mail - Solicilaçflode Edital PP 02/2015-Pref. Igací https://mail.googlc.co[n/mail/u/'0/?ui=2&ik-4d()4ll7858&view=p
PREFEITURA MUWICIPAt DE JGAC!

SETORgfc LICITAÇÃO
licitação Igaci <licitacao.igaci@gmail.com>

Solicitação de Edital PP 02/2015-Pref. Igací
2 mensagens

Sonibras Comercial <sonibrascomercial@hotmail.com.br>
Para: licitação Igaci <licitacao.igaci@gmail.com>

Bom Dia!

Prezados do setor de licitação,

22 de janeiro de 2015 02:20

A empresa Sonibras, vem através desta solicitar a esta Prefeitura o edita! do PREGÃO
PRESENCIAL N° 002/2015-OBJETO: Mateial de EPI'S com abertura em:

Abertura: 26.01.2015 - 09:00hs
Divulgado no D.O.E-AL em 13.01.2015

Ciente de seu mais breve retorno.
Desde já grato por sua atenção e colaboração,

Soniel de Souza
82 9900 9554

licitação Igaci <licitacao.igaci@gmait.com> 22 de janeiro de 2015 12:10
Para: Sonibras Comercial <sonibrascomercial@hotmail.com.br>

Bom dia.

Conforme solicitado segue em anexo Edital do Pregão Presencial 02/2015.

AU: Comissão Permanente de Licitação.

Em 22 de janeiro de 2015 02:20, Sonibras Comercial <sonibrascomercial@hotmaii.corn.br> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

6 - EDITAL DO PP N. 02-2015 - AQUISIÇÃO DE EPI.doc
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SETOR D

Praça António Toledo, S/M, Centro, Igaci - Alagoas CF.P 57.620 - 000
CNPJ 12.228.375/0001-92

ATA DO PREGÃO PRESENCIAL N" 02/2015.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 2014.08.08.005
ASSUNTO: Aquisição de EPI (Equipamentos de Proteção Individual) para Secretaria de
Infraestrutura e Mobil idade Urbana.
nATA DA SESSÃO: 26.01.2015.
HORÁRIO: 09:00 horas.

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil c quinze, às 09:00 (nove horas), na
sede da CPL, situada na Praça António Toledo, S/N, Centro, nesta cidade, a Pregoeira,
JACQUELINE LUZIA PEREIRA MELO BISPO e JÉSSICA RAYANNE LAURKNTINO
SANTOS SOARES, ambos da equipe de apoio, devidamente designadas pelo Hxmo. Sr.
Prefeito, através da Portaria n. 198/2014, reuniram-se para abertura do Pregão Presencial n°
02/2015, que dispõe da aquisição de EPÍ (Equipamentos de Proteção Individual) para
Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana. A Sra. Pregoeira deu início à Sessão e em
seguida encerrou, mesmo tendo sido tomadas todas as providencias necessárias quanto a
publicidade deste pregão, não compareceu nenhuma empresa interessada para participar do
certame. Nada mais havendo a constar e relatar, deu-se por encerrada a reunião às 10:00 (dez
horas), lavrando-se a presente Ata que vai assinada pela Sra. Pregoeira e Equipe de Apoio.

JACQUELINE LllflK PEREIRA MELO BISPO
PREGOEIRA

JÉSSICA RAYANNÊI^AURENTINO SANTOS SOARES
EQUIPE DE APOIO
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Senhor Licitante,

Solicito a V.Sa preencher o protocolo de entrega de edital abaixo e remetê-lo ao
Pregoeiro(a). através do fax n.° (82) 3423-1488. ou e-maíl licitação jgaci'£gmail.com.

O não preenchimento do protocolo de entrega do edital exime o (a) Pregoeiro(a) de
comunicação de eventuais retiíicações ocorridas no instrumento convocatório, bem como. de
quaisquer informações adicionais.

Obs.: Este protocolo só terá validade para Comissão Permanente de Licitação se
estiver devidamente assinado e carimbado pelo representante da empresa e/ou pelo responsável
que retirou o edital.

,ROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2015 - 2'
C H A M A D A .

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 2014.08.08.005

RAZÃO SOCIAL:

Cí|jPJN.0

ENDEREÇO:

COMPLEMENTO

CEP CIDADE/ESTADO

TELEFONE; FAX

E-MAIL:

PESSOA DE CONTATO:

CELULAR:

A < 'omissão de Licitação só receberá o instrumento convocatório acima identificado se
es iver assinado e carimbado.

Igaci/Alagoas de de 2015.

Assinatura /carimbo

l
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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2015 2aCHAMADA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2014.08.08.005

PREAMBULO

L citação Exclusiva Para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o
art. 48t inciso L alterado nela Lei Complementar N" 147 de 07 de agosto de 20/4.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI, torna público para o conhecimento dos interessados,
que, na data, horário c local abaixo indicados, fará real i/ar licitação na modalidade de Pregão
Presencial. Tipo Menor Preço por Item, conforme descrito neste Edital, e em conformidade com
a lei 10.520/2002, subsidiada pela Lei 8.666/93.

DATA, HORÁRIO E ENDEREÇO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES

LOCAL: Praça António Toledo, s/n - Centro - Igaci - AL - CEP: 57.620-000.
DATA DE ABERTURA: 13/02/2015
HORÁRIO: 14hs:00min

Anexo I Objeto da licitação - aquisição de EPI (Equipamentos de Proteção Individual)
para Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana.

Anexo II Modelo de Proposta

Anexo III Modelo de Declaração de cumprimento de todos os requisitos de habilitação.

Anexo IV Modelo de Declaração de Cumprimento ao Disposto no inciso XXXIII do art. 7°
da Constituição da República Federativa do Brasil

Anexo V Modelo de Declaração de aceite do teor do Edital

Anexo VI Modelo de Declaração de fatos impeditivos

Anexo VII Modelo de Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte

Aihexo VI I I Modelo de Declaração Independente de Proposta.

Anexo IX Minuta de Contrato

L DO OBJETO
L I O presente Pregão tem por objeto Aquisição de EPI (Equipamentos de Proteção Individual)
para Secretaria de Infraestruturae Mobilidade Urbana.
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1.2 A quantidade do produto licitado e o prazo estabelecido, poderão a critério desta Prefeitura ser
aumentado ou reduzido a qualquer tempo, respeitando os limites estabelecidos, bastando para isso.
uma comunicação expressa à empresa vencedora.

2. DA PARTICIPAÇÃO
2.1 Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto que
atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus
anexos.

2.2 Não poderão participar os interessados que se encontrem sob falência, concurso de
credores, dissolução, liquidação, ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de
constituição, empresas estrangeiras que não estejam regularmente estabelecidas no País. nem
aqueles que estejam com o direito suspenso de licitar e contratar com a Administração Pública.

3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

3.1. No dia. horário e local fixado no preâmbulo deste Edital, será aberta pelo Pregoeiro, a sessão
pública destinada ao credenciamento, entrega da Declaração de Habilitação conforme modelo no
anexo III e abertura dos envelopes "Proposta" e "Documentação".

3.2. A sessão pública poderá ser assistida por qualquer pessoa, mas somente dela participará
ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitidas atitudes
desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.

. Uma vez dado início ao credenciamento não serão mais aceitos novos participantes no
certame

3.4. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante:

3.5. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por meio de um
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
procedimento licitatório. venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de
entrega dos envelopes, identificar-se e apresentar cópia autenticada por Cartório de Registro ou
pelos membros da Comissão de Licitação da Carteira de Identidade ou outro documento
equivalente.

3.6. Para o credenciamento, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

3.6.1. No caso de empresário individual:
Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

3.6.2. No caso de sociedade empresária:
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente inscrito no Registro
Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

6.3. No caso de sociedade simples:
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Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede;

3.6.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte:
As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos do Artigo 72 da Lei
Complementar 123/2006. e devido à necessidade de identificação pelo Pregoeiro, deverão
credenciar-se acrescidas das expressões "ME" ou "EPP" à sua firma ou denominação, bem
como. entregar ao Pregoeiro:

a) Certidão expedida pela respectiva Junta Comercial ou pelo Registro competente que comprove
sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte (art. 8°, Instrução Normativa n° 103,
de '30 de abril de 2007); ou certidão simplificada emitida pelo site da Junta Comercial do Estado
sede da Empresa, para efeito de comprovação neste certame que a empresa ainda está usufruindo
do beneficio de ME ou EPP deverá apresentar esta certidão emitida a partir do dia 01 de ju lho de
2014. se emitida antes desta data a empresa participará do certame sem o benefício.

h) Declaração do licitante de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
para fruição dos benefícios da Lei Complementar n° 123/2006. Sugestão de modelo. ANEXO VII

3.6.4.1. O descumprimento do subitem 3.6.4. significará renúncia expressa e consciente,
desobrigando ao Pregoeiro de conferir o licitante os benefícios da Lei Complementar 123/2006
aplicáveis ao presente certame;

3.6.4.2. A responsabilidade pela declaração de enquadramento como microempresa ou empresa
dei pequeno porte é única e exclusiva do licitante que. inclusive, se sujeita a todas as
consequências legais que possam advir de um enquadramento falso ou erróneo.

3.6.5. No caso de sociedades civis: Ata de fundação c 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 c a Ata da sessão que elegeu a atual dirctoria.
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva.

3.6.6. No caso de outra pessoa:
a) Procuração pública ou particular, ou ainda Credenciamento. com firma reconhecida em
cartório, com poderes para que a pessoa credenciada possa manifestasse em seu nome em
qualquer fase deste Pregão (Presencial);
e
b) Documento de constituição da empresa, conforme os itens 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4 e 3.6.5. que
comprove ser o representante legal da empresa.

3. 7. A não apresentação ou incorrcção do credenciamcnto não inabilitará o licitante. mas
impedirá o seu representante de se manifestar e responder em seu nome. No caso de "ME" e
"EPP", estes não poderão se beneficiar das previsões da Lei 123/2006.

3. 8. Os documentos relativos ao credenciamcnto deverão ser apresentados, separadamente dos
envelopes "Documentação" e "Proposta de Preços".

3.p. Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada em Cartório competente ou por servidor da administração
01 publicação em órgão da imprensa oficial.
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3.9.1. As cópias dos documentos apresentados, que forem emitidos através da INTERNFT. não
necessitarão estarem autenticadas, tendo em vista que todos eles condicionaram a sua validade á
verificação de autenticidade nos respectivos sites;

3.9 .2. Serão aceitas somente cópias legíveis;

.3. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;3.9

3.9.4. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que
julgar necessário.

3.10. O credenciado deverá ter amplo conhecimento do teor da proposta apresentada, em todos os
seus itens e/ou lotes, a fim de que a empresa se faça representar, legitimamente, em umas
eventuais negociações entre as partes, evitando com isso a interrupção da sessão para conluios
externos visando o esclarecimento de dúvidas sobre o teor da mesma, ficando, todavia, os casos
excepcionais para serem avaliados pelo Pregoeiro.

3.10.1. Será vedado ao representante credenciado na sessão o uso de aparelho telefónico
para fazer contatos com o sócio da empresa sendo obrigatório o mesmo ter em mãos o
percentual que poderá redu/ir no ato do certame, bem como a saída do representante da
sala onde esta acontecendo a sessão sem a permissão do pregoeiro.

3.10.2. A não apresentação ou incorreçâo insanável de quaisquer dos documentos de
credenciamento não impedirá o proponente de entregar os envelopes de proposta c de habilitação,
mas o impedirá de manifestar-se no certame.

2.

Apresentar as declarações;

a) Declaração de cumprimento de todos os requisitos de habilitação - ANEXO I I I .

b) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 14
(quatorze) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendi/,, nos termos do
inciso XXXII I do Art. 7° da Constituição Federal c na Lei n° 9.854. de 27 de
outubro de 1999 - ANEXO IV.

c) Declaração de aceite do teor do Hdital - ANEXO V.

d) Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fato impeditivo que
possa impedir a sua habilitação neste certame - ANEXO VI.

e) Declaração Independente de Proposta - ANEXO V I I I .

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

4. DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
4.1. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser entregues no dia. hora e
local referido no preâmbulo deste instrumento, em envelopes distintos, opacos, lacrados,
identificados, devidamente fechados e rubricados no fecho, com os seguintes dizeres na parte
externa do envelope:
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ENVELOPE N.° 01 - PROPOSTA DE PREÇO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI
PREGÃO PRESENCIAL N.° 02/2015
ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PREÇO
(Razão Social do Licitante)

ENVELOPE N." 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO exigidos no item 7 deste Edital.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI
PREGÃO PRESENCIAL N.° 02/2015
ENVELOPE N° 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
(Ra/ào Social do Licitante)

4.2. A ausência ou incorreçõcs dos dizeres citados acima, na parte externa dos envelopes não
constituirá motivo para desclassificação do licitante que poderá inserir as informações fallantes
e/oiu retifieá-las.

4.3. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado
do proponente, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente,
redigidas com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada,
assinada e rubricada em todas as folhas, pelo representante legal do proponente.

4.4. A Proposta de Preços deverá está:

4.4.1. Em moeda corrente nacional, expressos em algarismos com no máximo 2 (duas) casas
decimais após a vírgula e por extenso nos preços unitários e totais;
4.4.2. Preço unitário e total, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer
encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além
do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer nature/a
e todas as despesas, diretas ou indiretas. relacionadas com o fornecimento do objeto da presente
licitação. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os
primeiros;
4.4.3. Especificação minuciosa e clara do objeto licitado, com indicação de marcas, e demais
informações pertinentes, caso a empresa apresente duas marcas para o mesmo produto a escolha
da, marca ficará a critério da administração.
4.4.4. Preço dos produtos licitados, neles já incluído: impostos, taxas, frete, seguro, inclusive de
natureza previdenciárias. trabalhista e quaisquer outras que forem devidas.
4.4.5. Pra/o de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias. contados a partir da data de
sessão de abertura do procedimento licitatório;
4.4.6. Indicação do representante legal da empresa que tem poderes para assinatura do contrato,
devendo ser informado o nome. a condição de sócio gerente ou procurador e o número do CPF.
4.4.7. Oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que indu/.a o
julgamento a ter mais de um resultado;
4.5. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados
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pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os produtos serem fornecidos a Prefeitura
de Igaci-AL. sem ónus adicionais.
4.6. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Hdital.
sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
4.7. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
4.8. Após a adjudicação dos itens e/ou lotes licitados, a empresa terá uma prazo de até 3 (três) dias
para apresentar a proposta de preço readequada. caso a empresa não cumpra o prazo
estabelecido, o Pregoeiro (a) rec Ias s i ficará os itens c/ou lotes, respeitando a ordem de
classificação.

5. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES
5.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os
Documentos de Habilitação será pública, dirigida por um Pregoeiro e reali/ada de acordo com a
Lei 10.520/2002. Lei 8.666/93 e em conformidade com este Edital e seus Anexos, no dia, hora e
local já determinados.
5.2. No dia. hora e local designados, o interessado ou seu representante legal deverá
comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais,
para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame, conforme item 3. deste Edital.
5.3. Aberta à sessão, os interessados ou seus representantes legais entregarão ao Pregoeiro, em
envelopes separados, a Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação.
5.4. Declarado o encerramento para recebimento de envelopes, nenhum outro será aceito.
5.5. Abertos, inicialmente, os envelopes contendo as Propostas de Preços, será feita a sua
conferência e posterior rubrica.
5.6. Os envelopes contendo os Documentos de Habilitação somente serão abertos na forma
descrita no item 6.6. deste Edital.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1. Abertas às propostas, o Pregoeiro classificará as propostas que estiverem em conformidade
eom os requisitos estabelecidos no Edital. O proponente que apresentar a proposta de MENOR
PREÇO POR ITEM e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e
superiores em até dez por cento relativamente ã proposta de menor preço, ou as 3 (três) melhores
propostas de preços quando não ocorrer ofertas no intervalo de dez por cento, conforme disposto
nos incisos VIII e IX do artigo 4(1 da Lei 10.520/2002.
6.2. Aos proponentes classificados conforme subitem 6.1. será dado oportunidade para disputa.
por meio de lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da
proposta classificada de menor preço.
6.J. O proponente que desistir de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, será
excluído da etapa de lances verbais, mantendo-se o último preço apresentado pelo mesmo, para
efeito de ordenação das propostas.
6.4. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita
de menor preço e o valor estimado para a contratação.

6.5. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA - EMPATE FÍCTO

6.5.1. Após a fase de lances c antes da negociação, se a proposta de preço classificada em
primeiro lugar não for de microempresa ou empresa de pequeno porte, mas houver proposta

7
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desse tipo de empresa igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta que
tiver sido apresentada, proeeder-se-á da seguinte forma:

6.5.2. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais hem classificada poderá, no
prazo máximo de até cinco minutos após a solicitação do pregoeiro, apresentar nova
proposta que seja igual ou inferior à originalmente classificada em primeiro lugar,
hipótese em que, atendidas as exigências habilitatórias, será ela declarada vencedora da
licitação.
6.5.3 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no suhitem 6.5.1., será reali/ado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar nova proposta;

6.5.4. Na hipótese da n ao-contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma
do item 6.5.2. serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do
tem 6.5.1, na ordem classifícatória. para o exercício do mesmo direito;

6.6. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro examinará a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a
respeito.
6.7. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a Documentação
de Habilitação do lieitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições
habilitatórias. de acordo com os documentos exigidos para o presente Pregão.
6.8. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto definido neste Edital.
6.9. Se a oferta não for aceitável ou se o lieitante desatender às exigências habilitatórias, o
Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a aceitabilidade e procedendo à habilitação
do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta
qup atenda a todas as exigências, sendo o respectivo lieitante declarado vencedor e a ele
adjudicado o objeto definido neste Edital.
6.9.1. Nas situações previstas nos subitens 6.4., 6.5. e 6.8.. o Pregoeiro poderá negociar
diretamcntc com o proponente para que seja obtido preço melhor.
6.10. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e o(s) licitante(s)
presente(s).
6.11. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa c na
proposta específica, prevalecerão as da proposta.
6.

1.
1.
fechado e rubricado no fecho, identificado conforme indicado no item 4.1 deste Edital.
7.2. O lieitante deverá apresentar os seguintes Documentos de Habilitação para participar da
presente licitação:

2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Kdival.

DA HABILITAÇÃO
. Os Documentos de Habilitação deverão ser entregues em envelope individual, devidamente

7.2.1. Relativos à Habilitação Jurídica:
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a) No caso de empresário individual: Inscrição no Registro Público de Rmpresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

h) No caso de sociedade empresária: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor.
devidamente inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede;

h. 1) Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;

c) No caso de sociedade simples: Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede;

d) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: Certidão expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte;

e) No caso de sociedades civis: 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. Ata da sessão que elegeu a atual diretoria.
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da
respectiva sede. Ata da sessão em que os sócios autorizaram a contratar o objeto da licitação.

Obs. 1: será facultada a apresentação dos documentos no Envelope "Documentos de Habilitação"
das alíneas "a, b, b. l , c, d, e" da condição 7.2. l.. quando já apresentados no ato do credenciamento.

7.2.2. Relativos à Regularidade Fiscal:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ): facultada à

apresentação quando já apresentado no ato do credenciamento
h) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS

(Certidão de Regularidade do FGTS - CRF);
c) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, através da apresentação da Certidão

Conjunta de Débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da União;
d) Documentação comprobatória de regularidade fiscal com Fazenda Estadual da sede da

empresa;
e) Documentação comprobatória de regularidade fiscal com Fazenda Municipal da sede da

empresa;
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - (CNDT)
g) 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
objelo contratual;

7.2.2.1. As microempresas e empresa de pequeno porte, deverão incluir no envelope toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrição, sendo-lhe concedido o prazo conforme estabelece o Art. 43, § 1° da Lei 123/2006.

7.2.3. Relativos à Qualificação Económico Financeira:

a) Certidão Negativa de falência, concordata e recuperação judicial, expedida pelo
distribuidor judicial da sede da empresa, datada de no máximo 60 (sessenta) dias
anteriores à data da apresentação das propostas, caso não esteja expresso na mesma o seu
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prazo de validade, ou a emitida pelo site www.ljal.jus.br. ou o site correspondente a cada
Estado;

b) Balanço Patrimonial assinado por contabilista habilitado e pelo representante do licitante
e demonstrações do último exercício social com a comprovação dos índices, exigível e
apresentados na forma da lei;

b.l) - Os Balanços das Sociedades anónimas, regidos pela Lei n° 6.404/76. devem ter sido.
cumulativamente:

• registrados e arquivados na Junta Comercial;
• publicados na imprensa oficial da União ou do Estado, ou do Distrito Federal,

conforme o lugar em que esteja situado a sede da companhia:
• certificados por Contador registrado no CRC - Conselho Regional de Contabilidade e

em situação regular junto a este, demonstrada através da Declaração de Habilitação
Profissional - DHP. ou Certidão de Regularidade Profissional - CRP - acostada Junto
ao documento contábil.

b.2) No caso das demais empresas, devem constar das páginas correspondente do livro Diário
do qual foi extraído, devidamente autenticado na Junta comercial de da sede ou do domicilio
do licitante. com os competentes termos de aberturas e de encerramento. O balanço tem que
ser certificados por Contador registrado no CRC - Conselho Regional de Contabilidade e cm
situação regular junto a este, demonstrada através da Declaração de Habilitação Profissional -
DHP. ou Certidão de Regularidade Profissional - CRP Certidão de Re^laridade Profissional
- CRP - acostada junto ao documento contábil.

b.3) Sociedades constituídas há menos de um ano poderão participar do torneio apresentando
o balanço de abertura, assinado por contabilista habilitado e pelo representante da sociedade:
O balanço tem que ser certificados por Contador registrado no CRC - Conselho Regional de
Contabilidade e em situação regular junto a este. demonstrada através da Declaração de
Habilitação Profissional - DHP. ou Certidão de Reuularidade Profissional - CRP - acostada
junto ao documento contábil.

b.4) A situação financeira da licitante será avaliada através do demonstrativo de cálculo dos
índices de Liquidez Geral (LG). Liquidez Corrente (LC) e Endividamento Total (ET),
assinado por contador registrado no C.R.C e em situação regular junto a este. demonstrada
através da DHP, sendo que os índices deverão ser calculados na forma abaixo obedecendo aos
seguintes parâmetros:

• I .G = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante +
Exigível a Longo Prazo, maior ou igual a 1.

• LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante, maior ou igual a l.

• ET = Exigível Total / Ativo Total, menor ou igual a l .

b.5) As Microempresas c Empresas de Pequeno Porte, devem apresentar o balanço
patrimonial, e as Demonstrações do Resultado e das Notas Explicativas ao final do últ imo
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exercício social em cumprimento ao Inciso I do artigo 31 e ao caput do artigo 32, ambos da lei
8.666/93 e do artigo 26 da Resolução CFC n° 1.418 - Modelo Contábil para Microempresa e
Hmpresas de Pequeno Porte.

7.2.4. Relativos à Qualificação Técnica:

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características com o objeto da licitação, através de Atestado (s) de Capacidade Técnica,
fornecido por pessoa de direito público ou privado, para qual a licilante prestou ou presta
serviços, onde o mesmo deve comprovar boa qualidade dos serviços prestados.

7.2.5. DA REGULARIDADE FISCAL DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N" 123, DE 14 DE
DEZEMBRO DE 2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.;/i

7.2.5.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado
o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério
da Prefeitura Municipal de Igaci, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito
de certidão negativa.

7.2.5.1.1. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima.
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste
edital, sendo facultado ao Pregoeiro do Município convocar os licitantcs remanescentes, na
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou cancelar a licitação.

7.2.6. Relativos aos Documentos Complementares

7.2.6.1. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos,
filmes ou cópias em fac-símilc, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos,
gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preços.

7.2.6.2. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos exigidos neste Edital e seus Anexos.

7.2.6.3. As cópias dos documentos apresentados, que forem emitidos através da INTERNET,
não necessitarão estarem autenticadas, tendo em vista que todos eles condicionaram a sua
validade à verificação de autenticidade nos respectivos sites.

7.2.6.3.1. Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar:
7.2.6.3.1.1. Em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço
respectivo:
a) Se o licitante for à matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
h) Se o licitante for à filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial:
c) Serão dispensados da filial aqueles documentos que. pela própria natureza.
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

1 1
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7.2.6.4. Somente serão aceitos documentos legíveis e cujas datas não estejam rasuradas.

7.3. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
7.3.1. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, ou por
qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente, por publicação em órgão
da imprensa oficial, ou por servidor da Administração Pública Municipal (Membros da Comissão
Permanente de Licitação, Pregoeiros e Equipe de Apoio), antes ou durante a sessão.
7.3.2. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital.
7.3.3. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correia ou contrariar qualquer
dispositivo deste Edital o Pregoeiro considerará o proponente inabilitado.

DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
8.1. Ate 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, que será até o
dia 11/02/2015 das 8:00 às 12:00 horas no Protocolo da Administração que localiza-se na sede
da Prefeitura, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório.
8.1.1. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
8.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame,

9. | DOS RECURSOS
9.1. Qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso,
mediante registro em ata da síntese das suas razões, sendo-lhe desde já concedido o prazo de 03
(três) dias úteis para apresentação das correspondentes razões, ficando os demais licítantes desde
logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias. que começarão a correr do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
9.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito
de recurso e a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.
9.3. Qualquer recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.
9.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetívcis de
aproveitamento.
9.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sede da
Prefeitura de IGACI, situada no endereço acima mencionado.

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo. fizer declaração falsa
ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido
de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade.
10.2. Em caso de inexeeução parcial ou total das condições fixadas nesta licitação, erros ou atraso
na execução dos serviços e quaisquer outras irregularídadcs. a Administração poderá, isolada ou
cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar à adjudicatária as seguintes penalidades:
10.2.1. Advertência;
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10.2.2. Multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o global do contrato pelo atraso na entrega, até o
limite de 20 (vinte) dias, o que ensejará a rescisão do contrato;
10.2.3. Multa de 10% (dez por cento) do valor global do contrato caso a adjudicatária não cumpra
com as obrigações assumidas, incluindo-se os prazos estabelecidos nos itens 12.2. 12.3 e 12.4.
salvo por motivo de força maior reconhecido pela Administração.
10.3. As multas referidas neste item poderão ser descontadas no pagamento, ou cobradas
judicialmente.

1L DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
A despesa decorrente desta licitação correrá a conta da Funcional Programática estabelecida na
minuta de contrato.

12.| DO CONTRATO
12.1. O contrato objeto desta licitação, obedecerá às condições estabelecidas neste Fdital e seus
Anexos, com vigência a partir da data de sua assinatura e seu término previsto até 31/12/2015.
12.2. O proponente vencedor deverá apresentar, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir
da data do recebimento da solicitação, alterações ao Contrato Social ocorridas após a apresentação
dos documentos de habilitação no certame - se existentes - bem como os documentos que
comprovem a habilitação de pessoa indicada para assinatura do contrato, se esta não for o
representado credenciado no certame, ou sócio -administrador da empresa.
12.3. O proponente vencedor será convocado, por escrito, para, no pra/.o de 03 (três) dias
úteis, retirar, assinar e devolver o instrumento contratual, na forma da minuta apresentada
no Anexo, adaptado à proposta vencedora.
12.4. O pra/o de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pela parte, desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Administração.
12.5. A recusa injusta do convocado cm assinar o contrato, aceitar ou retirar o ins t rumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido nos itens 12.2, 12.3 e 12.4. caracteriza o
dcscumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades aludidas neste lidital.
12.6. F facultado ao CONTRATANTE, quando o convocado não assinar, aceitar ou retirar o
instrumento contratual, no prazo e condições estabelecidos, convocar os demais proponentes
remanescentes a fazc-lo, na ordem de classificação, ou revogar a licitação, independentemente da
cominação prevista neste Edital.
12.7. O proponente que vier a ser contratado, ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, em observância ao art. 65, ij 1° da Lei n- 8.666/93, ou supressões
acima do percentual citado poderão ocorrer, mediante acordo entre as partes.

DA RESCISÃO CONTRATUAL
13.1. O contrato poderá ser rescindido pela Prefeitura de Igaci, a qualquer tempo, de conformidade
co u os arts. 77, 78, 79 e seus § §, da Lei n- 8.666/93.
13.2. A rescisão imediata do Contrato caberá, além de outras hipóteses legais, independentemente
de interpretação judicial ou extrajudicial e sem prejuízo de outras penalidades, quando a
contratada:
13.2.1. falir, for objeto de concurso de credores, dissolução ou liquidação;
13.2.2. transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta licitação;
13.2.3. deixar de cumprir, total ou parcialmente, as obrigações contratuais;
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13.2.4. desatender às determinações do servidor da CONTRATANTE, no exercício de suas
atribuições de acompanhamento e fiscalização da execução do contrato;
13.2.5. cometer, reiteradamcnte, faltas na execução do contrato;
13.2.6. for objeto de fusão, cisão ou incorporação que prejudique o cumprimento do contrato.

14 -[ DO PRAZO E DA EXECUÇÃO DO O1ÍJETO
14.1. O prazo contratual iniciará a com vigência a partir da data de sua assinatura do contrato; com
término em 31 de dezembro de 2015.
14.2. A entrega será de acordo com as regras estabelecidas na Minuta de Contrato.
14.3. O recebimento será de acordo com as regras estabelecidas na Minuta de contrato.

15. DO PAGAMENTO
15.1. O pagamento será efetuado de acordo com o pedido da Secretaria após o recebimento
definitivo do produto, mediante a apresentação da Nota Fiscal e atesto do gestor da contratação.
15.2. Nenhum pagamento será feito sem que a contratante tenha recolhido o valor de multa
eventualmente aplicada.
15.3. Quaisquer erros ou omissões ocorridos na documentação fiscal será motivo de correçào por
parte da adjudicatária e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagãmente) até que o
problema seja definitivamente sanado.

16. DO REAJUSTE
16. . O preço do produto licitado será fixo e irreajustável.

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1. O presente Edital, bem como a proposta do licitante vencedor farão parte integrante do
Contrato, independentemente de transcrição.
17.2. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
17.3. A presente licitação poderá ser revogada em face de razões de interesse público, derivadas
de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justif icar tal conduta,
sendo anulada por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato
escrito c fundamentado.
17.4. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e
a CONTRATANTE não será, em nenhum caso. responsável por esses custos, independentemente
da condução ou do resultado do processo licitalório.
17.5. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
17.6. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado e que venha a ser aceito pelo Pregoeiro.
17.[7. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
rea izaçào do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro
dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja
comunicação do Pregoeiro em contrário.
17.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
proponente, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da
sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão.
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17.9. 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, a
finalidade e a segurança da contratação.
17.10. Q.ualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do
presente Hdital e seu Anexo, deverá ser encaminhado, por escrito ou por c-mail até 2 (dois) dias
úteis antes da data fixada para abertura da licitação, ao Pregoeiro - na sede da Comissão
Permanente de Licitação, situada na Praça António Toledo, S/N. Centro, pelo e-mail
licitação.iuaciif/;gmail.corn, ou pessoalmente, no mesmo endereço.
17.11. Para as demais condições de contratação, obscrvar-se-ao as disposições constantes da
Minuta de contrato e neste Edital.
17.12. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei 10.520/02 e Lei
8.666/93.
17.13. O proponente vencedor será convocado, via e-mail, para, no prazo de 03 (três) dias
úteis, assinar o instrumento contratual, na forma da minuta apresentada no Anexo,
adaptado à proposta vencedora.
17.14. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pela parte, desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Administração.
17.15. Questões irrelevantes quanto ao credenciamento, proposta de preços e documentações,
serão sanáveis pelo pregoeiro e equipe de apoio.
17.16. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será da Comarca de Igaci/AL, com
exclusão de qualquer outro.

Igaci, 27 de janeiro de 2015.

Jacqueline LuztalPèrcira Melo Bispo
loeira

Portaria n" 16/2015
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ANEXO I
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DESCRIÇÃO

CA: 20.963 capa de chuva confeccionada em tecido
sintético revestido em PV. com mangas ou sem mangas
(tipo morcego), capuz conjugado, fechamento frontal.
Luva de segurança tricotada em fios de algodão, sem
costuras, revestida em borracha nítrica na face palmar,
pontas dos dedos.
Luva de segurança confeccionada em malha de suedine
1 00% algodão, revestimento na palma, dorso e dedos em
PVC com acabamento.

Luva de raspa punho curto 7cm
Capacete obra R3 EPI com aba frontal mais longa que
protege o rosto do sol.

Botas de couro de proteção n° 36
Botas de couro de proteção n° 40
Botas de couro de proteção n° 42

Botas de couro de proteção n° 44

Botas de couro de proteção n° 39
Botas de couro de proteção n° 37

Botas de couro de proteção n° 38
Botas de couro de proteção n11 4 1

Bota de borracha cano curto n° 38

Bota de borracha cano curto n° 41
Bota de borracha cano curto n° 44

Bota de borracha cano curto n° 42

Bota de borracha cano curto n° 40

Bota de borracha cano curto n° 39
Cinturão confeccionado em cadarço de nylon amarelo ou
preto, 01 fivela de ajuste de cinturão, ajuste peitoral. 01
argola de "D" nas costas.
Protetor auricular laranja em silicone 12DB

Máscara respirador para 1 filtro. Detalhes: Cod. 171.
marca: PLASTMG. Respirador purificador de ar de
segurança.

Óculos de proteção. Lentes em policarbonato com
tratamento anti-risco, visor curvo para proteção lateral,
arco com revestimento em borracha e hastes ivuulih eis no

Apresentação

UND

PARES

PARES

PARES

UND

PARES
PARES
PARES
PARES

PARES
PARES

PARES
PARES

PARES
PARES

PARES
PARES

PARES

PARES

UND

UND

UND

UND

Quantidade

100

300

100

300

06

08
40
25
15
25
10
15
30
05
10
08
20
10
07

04

300

20

60
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comprimento e com catraca para regulagem de altura,
acompanha cordão de segurança.
Máscara PFF2 com filtro KSN-CA-10578. Mascara
simples

UND 300

ANEXO II

Modelo de proposta (Papel timbrado da empresa)

PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL N. /2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.
TIPO MENOR PREÇO POR LOTE

72015

Proponente:
Endereço:
Bairro:
Telefone e Fax:

Cidade
E-mail:

ITE
l TL M

VA

M / LOTE
ESPECIFICAÇÃO QTD. MARCA VALOR

UNITÁRIO POR
EXTENSO

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL
PORI XITNSO

VALOR
TOTAL

.OR TOTAL DA PROPOSTA R$ ( )

l ist; ndo de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos
os valores acima com validade da proposta de 60 (sessenta) dias.

O -epresentante legal da empresa, que tem poderes e assinará o futuro contrato é
xxxjcxxxxxxxxxxx, CPF n.° XXXXXXXXXXXXX. na qualidade de xxxxxxxxxxx (sócio-gerente
ou procurador)

Local /2015

CARIMBO E ASSINATURA
CARIMBO CNPJ
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ANEXO III

e anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante)(Hst

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO.

D E C L A R A Ç Ã O

A empresa por intermédio do seu representante ou procurador, declara ao
Município de IGACI-AL, que atende a todas as condições de habilitação no processo
Administrativo n° /2015, Edital de Pregão Presencial n° _/2015.

Por er verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Local e Data

Nome, Assinatura e número da identidade do Representante Legal
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ANEXO IV

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do lieitante)

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO ART. 7, INCISO X X X I I I . DA
CARTA MAGNA.

(NOME DA EMPRESA),
sediada

_, CNP.! ou CPl ; n.
(endereço completo)

, declaro a estrita observância ao Princípio Constitucional do
art. 7, ineiso XXXIII da Carta Magna, e estou ciente de que eventual revelação da infringência à
regra, acarretará a imediata inabilitação ou desclassificação no Pregão Presencial n° /2015
como a rescisão do Contrato Administrativo que venha a firmar com o Município de KiACI-AL.

Local e Data

Nome. Assinatura e número da identidade do Representante Legal
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ANEXO V

(Hste anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO

(NOM1-: DA HMPRESA)
sediada

, CNPJ ou CPF n.
(endereço completo)

, declara, sob as penas da lei, de que conhece e aceita o teor
completo do edital Pregão Presencial n° /2015 ressalvando-se o direito recursal, bem como
de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral cias
obrigações objeto da licitação.

Loeal e Data

Nome, Assinatura e número da identidade do Representante Legal

.'O
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ANEXO VI

e anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO

(NOME DA EMPRESA).

não

sediada
_, CNPJ ou CPF n.

(endereço completo)
. declara para os devidos fins, sob as penalidades cabíveis, de

haver fatos impeditivos quanto a nossa participação em licitações ou contratações com a
Administração Pública Federal, Estadual e Municipal.

Local e Data

Nome Assinatura e número da identidade do Representante Legal
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(MODELO)
(FORA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA

JUNTO COM O CREDENCIAMENTO)

MO )ELO DE DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICRO-
EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA
LEI
A

COMPLEMENTAR N°l 23/2006
empresa inscrita no CNPJ n° estabelecida

na através de seu contador CRC n° DECLARA, para
os fins do disposto na Lei Complementar n°. 123/2006. sob as sanções administrativas cabíveis e
sob as penas da lei, que esta Empresa, na presente data. enquadra-se como:
( ) - MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n" 123. de
14/12/2006;
( ) - EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3° da Lei Complementar n°
123.de 14/12/2006.
( ) - COOPERATIVA, conforme disposto nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123. de 14 de
dezembro de 2006 e art. 34. da Lei 11.488. de 15 de junho de 2007.

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4° do artigo 3°
da iJei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

Local e Data

Nome Assinatura e número da identidade do Representante Legal
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ANEXO V I I I

DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA

A licitante DECLARA, expressamente que está de acordo com todas as normas e condições
deste Edital de Pregão e seus anexos.

l .2 . A licitante DECLARA, que o prazo de validade da Proposta de Preços, que não será inferior
a 60 (sessenta) dias contados da data de sua apresentação.

1.3 . A licitante DECLARA, que a forma e o local de entrega será conforme especificado no item
4.1. 14.2 e 14.3 do Edital de Convocação.

1.4. A licitante DECLARA, que o prazo de entrega será de no máximo até 05 (cinco) dias
corridos, contados a partir da emissão da ordem de fornecimento.

1.5 . A licitante DECLARA, que estão incluídas nesta Proposta de Preços, as despesas com todos
os impostos, taxas, encargos sociais, encargos fiscais, encargos previdenciários e quaisquer
outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação, não lhe assistindo
o direito de pleitear qualquer alteração de preço sob alegação de erro, omissão ou qualquer
outro pretexto.

1.6 . A licitante DECLARA, que acatará o pagamento da Administração conforme o item 15.1.
5.2 e 15.3 do Edital de Convocação.

1.7. A licitante DECLARA, que todas as despesas decorrente da elaboração da proposta e
participação em todas as etapas do Certame correrão por conta da mesma, não lhe cabendo o
direito de indenização.

1.8. A licitante DECLARA, que os preços são fixos e irreajustáveis.
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ANEXO IX

MINUTA DE CONTRATO N. —
PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2015
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N" 2014.08.08.005

MINUTA DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IGACI E A
EMPRESA - PARA
FORNECIMENTO DE - - PARA O MUNICÍPIO
DEIGACI-AL.

CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE IGACI, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/ML sob n"
12.228.375/0001 - 92, com sede na Praça António Toledo, S/N. Centro. Igaci - Alagoas CEP 57.
620 - 000. representado pelo Chefe do Poder Executivo. OLIVEIRO TORRES PIANCÓ.
portador do CPF/MF n.° 788.076.624-34 e RG 1070338 SSP/AL. com o supracitado endereço
profissional.

CONTRATADO:
Empresa , com sede na —. inscrita no CNPJ/MF sob n"

, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo --
portador de CPF n. residente e domiciliado à

Os contratantes enunciam as seguintes Cláusulas e condições que regerão o contrato em harmonia
corri os princípios e normas da legislação aplicável à espécie, especialmente a Lei Federal n'1.
8.666/93. que as partes declaram conhecer, subordinando-se, incondicional e irreslrilamente, às suas
e st pulacôes:

CEÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto Aquisição de EPI (Equipamentos de Proteção Individual) para
Sc rctaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana.

ClLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR:
A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pelos produtos adquiridos o valor total de R$

____ (_ -J-

CLÁUSULA TERCEIRA - DO ENTREGA:
A entrega será de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Infracstrutura e
Mobilidade Urbana.

:i
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto deste Contrato inclui o compromisso de entrega na
cidade de Igaci, no endereço indicado na AUTORIZAÇÃO DE COMPRA, no pra/o máximo de
05 ( :inco) dias. contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O ato de recebimento do item contratado não importa em sua
aceitação. A critério do responsável, o produto será submetido à verificação por servidor
competente. Cabe ao fornecedor a troca, dentro de 05 (cinco) dias úteis, de itens, que vierem a ser
recusados por não se enquadrarem nas especificações estipuladas ou apresentar defeitos de
fabricação ou dano cm geral, identificado no ato da entrega ou no período de verificação;

PARÁGRAFO TERCEIRO - O Recebimento será provisório em contra recibo, pelo GESTOR
DO CONTRATO, para posterior exame e comprovação de sua conformidade com as
especificações do Edital e definitivamente, pela referida Comissão, após confirmada a qualidade
do produto e sua consequente aceitação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RUBRICA ORÇAMENTARIA:

A despesa decorrente desta licitação correrá a conta da Funcional Programática 15.122.0012.2051
- Manutenção das Atividadcs da Secretaria de Infracstrutura e Mobilidade Urbana - Elemento de
Despesa 33.90.30 - Material de Consumo.

CLAUSULA QUINTA- DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado de acordo com o pedido efetuado pela Secretaria interessada, após o
recdbimento definitivo do produto, mediante a apresentação da Nota Fiscal discriminativa,
devidamente atestada pelo (s) gestor (es) do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO Na nota fiscal de venda, emitida cm 2(duas) vias,
obrigatoriamente deverá constar, marca do produto, n", (s) do(s) lote(s), quantidade
fornecida, valor unitário e valor total. As informações deverão estar dispostas lado a lado,
produto a produto, de modo a viabilizar a conferência.

PARÁGRAFO SEGUNDO - os pagamentos serão efetuados até trinta dias do mês subsequente
ao Ifornecimento do produto, mediante transferência na Conta Corrente da contratada. Agência N°

Conta Corrente N° após a emissão da Nota Fiscal.

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE
Os preços ora contratados não serão reajustados, de conformidade com a legislação
pertinente.

CLAUSULA SÉTIMA - DA DURAÇÃO
O riresente Contrato vigorará a partir de sua assinatura até 31 de dezembro de 2015. podendo
sofrer acréscimos ou supressões quanto aos quantitativos estipulados na Cláusula Primeira,
baslando para isso uma comunicação expressa a CONTRATADA, em conformidade com as
normas pertinentes.

PARÁGRAFO ÚNICO - O prazo do presente Contrato poderá ser prorrogado nas hipóteses
ciei eadas no art. 57, da Lei Federal n.° 8.666/93.
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CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
l ° - "ornecer os produtos conforme encomendas da CONTRATANTE;
2° - >"ornecer os produtos de boa qualidade, em perfeito estado de conservação;
3° - A s embalagens devem ser de boa qualidade para permitir o manuseio sem que ocorra o
rompimento do invólucro;

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
a) ífetuar os pagamentos dentro dos prazos estipulados no contrato;
b) Fiscalizar o correto e integral cumprimento do contrato através de servidor devidamente

designado.

CLAUSULA DÉCIMA - DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES
Em caso de inexecucão parcial ou total das condições fixadas neste contrato a Prefeitura poderá
apliciar as sanções previstas no Art. 87 da lei 8.666/93 a seguir dispostas:
a) Advertência;
b) Multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato pelo atraso na entrega, até
o limite de 20 (vinte) dias, o que ensejará a rescisão do contrato;
c) Multa de 10% (dez por cento) do valor anual do contrato caso a adjudicatária não cumpra com
as obrigações assumidas, incluindo-se os prazos estabelecidos, salvo por motivo de força maior
reconhecido pela Administração.
d) As multas referidas neste item poderão ser descontadas no pagamento, ou cobradas
judicialmente.
e) Suspensão temporária da participação em licitações e impedimentos de contratar com a
Prefeitura por prazo não superior a 02 (dois) anos;
f) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração pública, enquanto
perdoarem os motivos determinantes da punição, até que seja promovida a reabilitação, na forma
da Idi, perante a própria entidade que aplicar a penalidade.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO CONTRATUAL
A inexecucão total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão, observados as disposições do
art. 78 da Lei 8. 666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO GESTOR DO CONTRATO
O Gestor do Contrato será o íuncionário(a), ALDO BARBOSA DA SILVA, portador(a) de CPF
041.205.564-33, Lotado nesta Secretaria, cujas atribuições estão a seguir relacionadas:

Parágrafo Primeiro - expedir Ordem de fornecimento, em conjunto com a titular da respectiva
Secretaria com o visto da autoridade competente, em conformidade com o especificado nas
Propostas de Preços da(s) licitante(s) vencedora(as) e demais peças correlacionadas;
Parágrafo Segundo - acompanhar e fiscalizar a execução do contrato correlacionado;
Parágrafo Terceiro - Atestar as Notas Fiscais c lavrar Parecer de Aceitação e Aprovação dos
produtos recebidos;
Parágrafo Quarto - comunicar à CONTRATADA a aplicação de penalidades por
descumprimento de Cláusula contratual;
Parágrafo Quinto - fornecer atestado de capacidade técnica, em conjunto com a Titular da
Secretaria quando solicitado pelo interessado, desde que atendidas às obrigações contratuais,
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CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Fica vedado a CONTRATADA ceder ou transferir o compromisso ou responsabilidade ora
contratada sem prévia autorização expressa, por escrito, do CONTRATANTE. Em caso de
subcontratação, a CONTRATADA permanecerá solidariamente responsável com seu
subqon t ratado, tanto cm relação ao CONTRATANTE como perante terceiros, pelo perfeito
cumprimento de todas as cláusulas e condições contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
As partes elegem como competente o Foro da Comarca de Igaci/AL, com renúncia
exprbssa de qualquer outro para dirimir as dúvidas que possam advir deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, na presença das
testemunhas abaixo.

Igaci/AL,

OLIVEIRO TORRES PIANCÔ
PREFEITO

P/CONTRATANTE

P/CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME:
RO n"
CPF/MF N.

NOME:
RG n*
CPF/MF N.
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AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2015 - 2a CHAMADA

OBJETO: aquisição de EPI (Equipamentos de Proteção Ind iv idua l ) para Secretaria de
Infraestrutura e Mobilidade Urbana.
ABERTURA: 13 fevereiro de 2015, às 14:00 horas.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02. subsidiada pela Lei 8.666/93 e suas alterações.
DISPONIBILIDADE DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Comissão Permanente de Licitação.
na Praça António Toledo, S/N, Centro, Igaci/Alagoas CEP 57620-000. das 08:00 às 12:00 horas.

Igaci. 27 de janeiro de 2015

Jacqueline LuziíffWíreira Melo Bispo
Pregoeira - Portaria 16/2015

Prava António Toledo, S/N, Centro, Igad - Alagoas CKI" 57.Í.20 - 000.
t MM 12.228.375/0001 -92
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MUNICIP.AI Dl ( i l f í A U DO PONCIANO/AL,
o pelo Prefeito do Município FÁBIO RANGEL NUNES DF.
>rtador do RG n" 98(10] 24773o, doravante denominado de
"L. e do outro lado - UERNARDI & GULEiLS LTDA- LPP.
de d i r e i i o privado, inscrita no CNPJ sob n" l6.tJ>ifi.SSr'0001-00.

A PREFL1TI.
alo represenl
ni 1 V I - I R A ,
CONTRATAI*
pesso.i juridíc
Sr. L(ÍLON 111 J]/ Ul .RNARDl , portador Jo CPI-': «42.682.204-53 denominado
CONTRATADO, têm justos e contratados o presente termo adit ivo de p rã AI
regulado pela Cláusula e condições a seguir:
CLÁUSULA QUINTA - DAS ALTHRAC.ÒLS CONTRATL 'AIS - PRAZO
Vi gorará uni t cresci mo de pra/o de 60 (sessenta) dias a partir da assinatura do

.•sente instrumento, permanecendo incólumes as demais c l aus t i l j s
Fábio Rangel Nunes de Oliveira

Pi efeito

P H i.mm.A M U N I C I P A L D F - G I R A U DO PONCIANO
l" lenno Adi t ivo- PRA/O
CONTRATO N" 006/2014

\l :RA \ l l . N I C I P A I , Dh G I R A I ' DO P O K C I A N O ' M . nesie
ado pelo Pivtvilo <lo Município FÁBIO RANCiEL N U N I - S DF
portador do RG n" 98001247736, doravante denominado d v

aio represeii
OLIVEIRA.
( 0\ RATAlVIl-. c do outro lado - U 1 K V A R D 1 & ( i U F D H S LfDA- l-PP.
pessoa |iindiL\ de direito pr ivado, inscrita no CNPJ sob n" tf i .9SA.H8l. 'OOOI-00,
Sr K<rLON |Li;i/, BHRNARDI. ponador do C'PF: S42.Í.S2.204-53 denominado
CONTRATAJDO, têm |ustos e contratados i> presente termo aditivo de prazo
regulado pç l CliUisula e condições a seguir:
t i UM l U.H I M A - D A S AI.H K \ ( , n iS C O N T R A T U A I S - P U A / 0
Vigorará uni acréscimo de pra/o de 60 (sessenta) dias a partir da assinatura do
presente ins umeti io. permanecendo incólumes as demais clausulas

Fábio Rangel N unes de Oliveira
Pré teil o

l RHFLITURA MUNICIPAL Dti ( J I R A U DO PONCIANO
l "Termo A d i t i v o - PRA/O
t:ONTRATO N" 036/2014

A PRl iFOfURA MUNICIPAL DL C i l R A C DO PONCIANO/AL. neste alo
pelo 1'releilodo Município F Á I J I O RA N G F L N U N R S DF OLIVI-,1 RA.

portador do Rd n" 1>KI><)1247736, doravante denominadu de CONTRATANTE, c
do outro ladt> - ANTÓNIO A R A N D A DA SILVA - MI- , pessoa jurídica de direito
privado, ins rita no CNPJ soh n" 05.330.77'J/0001-27. Sr. ANTÓNIO AR \ M > \A SILVA.iportador do CPF: 136.253.904-00 denominado CONTRATADO, tem

justos e contratados o presente lenno adit ivo de prazo regulado pela Cláusula e
i-iimlicòes a seguir:
CLAUSULA O U I N I \  DAVALT1 RACOF.S C O N T R A T U A I S - PRAZO
Vigorará u r i acréscimo de pra/o de 60 (sessenta) dius a par t i r da assinatura do
presente instrumento, permanecendo incólumes as demais clausulas,

l áb io Rangel Nunes de Oliveira
Pré leito

Protocolo 131174

Prefeitura de Igaci

PRFFFITURA MUNICIPAL DF IGACI
Plíl UÃni Kl Si \ I Al. N. OOS/20Í 5. OBJKTO:aquisicaode géneros alimentícios

nda escolar. ABERTURA: Od de fevereiro de 2015. ás 09:00 horas.
' K l M - N C C A L N. 00') ^ ( l l s OB.II- IO: aquisição de l ima e mater ia is
nas escolas púbhcíis municipiiis. A U l . l í I I . R A : 11 de fevereiro de 201 5,

P K I (.Ac
piira repari
às l .1:30 hi
PRKiÃO P R K S h N C I M N. 010 2015 Oll.ll-K): locação
XB1 R'| l K \! di . e i vuod . Í O I , N' i ( M i . . . .

IPRKÍ \ O P K r - S F \ C I \  N  002 2olí - 2a Chamada. rtyjCTTT^qmsíçSòTèTH]
• Equipam nlos de Proteção lndi\. AHI 'RTURA 13 de levereiro de 201 X as

4:00 noras. DISPONIBILIDADE DOS EDITAIS K INFORMAÇÕES: Comissã
eniianeiite de Lii:itai,ão, 11,1 Praça António Toledo, S/N, Cenlrn. lyaci - AWo;is

( l Pi '.620 DOn J,,, s n(» às 12:00 horas. Igaci. 26 de janeiro de 201 r l.icq
l K. - .1 1 'uvuj M :. u , , j • l 1 . - _ . - . . : ' •

T..RRAIA - \ su inul . i Jo TVni i i i A d i l t v n ile '\cresi imn de 2^'\ .ui i t i n t r . t t o 11
7 l 4 . 2 0 i r v C P L do 1'rc^ào Presencial n" ."^Ul \! no Di.ino dn l -u,!,,
de Alayoas. no dia 22 de outubro de 2 U I 4 , IKl \\, s)n,it- tei-se RS 33K.OO.
leia-se RS l .040.00 e DA DATA oníle ler-se 15 de setembro de 2014, leia-sc 30 de
setembro de 2014.
2" TERMO ADITIVO AO CONTRATO N" 5<S2<'20!3. Das parles: Munic íp io de
Igaci. CNPJ no 12.22S.375-0001 • *J2 a Mixloc Locução De Vrcnk» l id.i ( \ l ' t
12.336.139/0001-90 do objcto: constitui c obieto do lenno a i ln ivn proirniryc
a vijíênciu do contrato que tirinaratn em 2"-> de ju lho de 201.-. proirodado com
l u 'lenno Adilivo por mais 12 ulo/ei meses em 27 de ile/emhro de 20)3, e o
| i ic-Li i lc 2' Termo Aditivo prorroga por mais 12 (do/e) meses. Da ratificação das
demais cláusulas e condições,: licam ratificadas, as demais cláusula- e condições
do contrato que celebraram, nno alteradas pelo Segundo Termo Adimo. Da (tuia:
l K de de/emhro cie 2014. Dos Mpiaiímov OL1VI IRO TORRÍ S P!.\N<'Ó - p
C ( M i i r , ) l a i \ t e - . I O S i . O S \ " A I . D ( ) D A S f l A A - p contraindo
2"TERMOADITlVOAOCONTRATON"563/2013.Daspanes \ l i i n i i - i p i i u k - l i i i i i - i ,
CNPJ no 12.228.375:0001 - 92 - Secretaria Municipal de Saúde -l 1.247.443 ODo]
- 02 e a Mixloc LtKiivão De Veículos L u l a - CNP.I I2.33(v l .^ ' /uoOI-^JO do ot^em:
constitui objeto do termo aditivo prorrogai a vigência do contrato que li miaram em
24 de ju lho de 2013. prorrogado com l" Termo Adilivo por mais 12 kU>/e) meses
em 27 de dezembro de 2013, e o presente T Termo Adilho pronoga |ior nu is !2
|du/e) meses. Da ralilicaeão das demais cláusulas e eoinJi^òcv licam rat idcadas
as demais cláusulas e condivoes tio contrato que celebraram, não a l ie ra i l s i s pelo
sejiiindi) termo aditivo. Da data: l* de dezembro de 2014. Dos si^naMiio-
OLIVE3ROTORRÍ.S PIANCÓ - SI I1RLE- .V RICARDO SALDANHA Di: I . I M A
-P cnnt ra ian le - JOSl'. OS VA l I1O DA SILVA - p contratado.
2g TERMO ADITIVO AO CONTRATO N" 5M2013 Das parles: Munic íp io
de lyaci. CNPJ no 12.22fi.375/OOOI - 92 - Secretaria Municipal de Assistência
Social - CNPJ 14.875.(>I2/WIOM l e a Mixloe Locavào De Veículos Ltda - CNPJ
12,336.139/0001-90 do objeto: constitui ohjelo do icrmo a d i t i v o pron'osar LI
vigência do contrato que firmaram em 2a de j u lho de 2013. prorrogado com l
Termo Adi t ivo por mais 12 (do/e) meses em 27 dedc/emhm de 2011 , e o presente
2" Termo Adit ivo prorroga por mais 12 (do/e) meses. Da ratificação d;i> demais
clausulas e condições: tieam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato
que celebraram, não alteradas pelo servindo termo adi t ivo . Da d;ila: l S ,ic uv/emhm
de 2014, Dos signatários: O! l \ • '1 - I I ÍO ' IORK1-S PI \St Ú - \\ \ \ l . . - \  \ S DA
SILVA -p/coinralaiite - JOSÍ: OSVALDO UA SILVA - p/ contratado.
l" "IT.RMO ADITIVO AO CONTRATO N". 391.'20 14 CPI D \ PARTIS
MCMCÍPIU Dl KiACI . ( NPJ I2.228.375'(M)OI - ')2, Í A I M P R I S\M /A
BARBOSA DA SILVA-ME, CNPJ 04.028.996/0001-02, DO OBJ! IO: eonMitm
ohjeto do termo adi t ivo prorrogar a vigência do contraio que l i rmaiam em
2S'<n 2014 por mais 06 (seis) meses, UADAIA: .ÍO 12/2014 DA R A T l l - I C A í / A O
DAS DF.MAIS C L Á U S U L A S i CONDICÕLS. l ieani r a t i f i e ad .K as demais
cláusulas e condições do contraio i|ue celebraram, não alteradas pelo primeiro
termo aditivo, DOS SIGNATÁRIOS: Oliveiro Torres Piancó P/Coniratame -
t Io v i-, l , i ma Da S iha P Cuniratado
l" TLRMO ADITIVO AO CONTRATO N". 5332014 . DAS PARTLS
M U N I C Í P I O Dl- KiACI. CNPJ 12.22S..-Í-X0001 - 42. F. A I-.MPRKSA HOMf 1\
CONSIRl .CÂO D I S I R I H U D O R A I . I D A - H P P. CNPJ l 7.47.Í.1.U 00(11-( .( . DO
OHJ1 IO: consuun oliieto do tenmi adi ino prorrogar a vigência do c o n t i . i t . > L J U C
l i i i i i . n . i n i em 2S 07 2(|]4 por mais Oí (ires) meses. DA DATA: I 2 ' 1 2 2014 DA
RATIFICAÇÃO DAS Dl-MAIS CI-AUSI HÁS K í ONLMCÒFS: deam rjtiliçadas
as demais cláusulas c condições do contrato que celebraram, não alieradas
pelo primeiro termo adi t ivo . DOS SIGNATÁRIOS: Oliveiro lorres PMIH.Ó p
ContratJiiie - José André Araújo Do Homtim P C.on t raiado.
I"TKRMO ADITIVO AO CONTRATO N". 5^4 2014. DAS PARTES: MUNICÍPIO
llh K1ACI . CNIM I2.22S.375.'OOOI - 92, h A K M P R K S A J, C. COSIA & CIA
L T D A - M L . C N P J 19.062.484/0001-21, DO OBJI to const i tui objeto do tcnno
adit ivo prorrogar a vigência ilo coiiuaio que firmaram em 2X/07 2014 por mais
03 (trési me>es. DA DATA: 12 12/2014 DA RATUICAÇÀO DAS Dl MAIS
1 l \ S I M \ í í • i \  H  .- i [-s n i n i l • ! is d nai icláu i 1 . :ondiçà
do contrato que celehranim. não alteradas pelo primeiro termo aditivo. DOS
SIGNATÁRIOS: Oliveiro Toires Pianc.i P.-Contrataate - José ( ristiano Costa P'
Contratado
l "TMíMO- \DITI \ 'OAOCON1RATON" .OI 2014. DAS PARTES: MUNICÍPIO
Dfi KiACI , CNPJ 12 22XJ75/OOOI - 92, E A EMPRESA J A ALVES DA RO( I I \ CIA L I D A - Mh, CNPJ 13.10S.902/OOOI-98. DO OBJ t K): consiitm ohjeio

do lenno adi l ivo prorrogar a vigência do contraio que tirmarani em Of>;01-2014
por mais 12 (do/e) meses DA DATA: 10/12/2013. DA RATIFICAÇÃO DAS
DEMAIS CLÁUSUI AS; r m\Diroí s. ficam ratificadas as demais cláusulas e
condições do contrato que celebraram, não alteradas pelo pr imeiro termo a d i t i v o
Dos Signatários: A l t a i r Torres De l í ma Piancó P Contratame - José A Ido A K es D:i
líodia !' Coniiatado
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Polícia apreende 14kg de
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- aunciiaçdo ae taiiai ff u///U!3-fret. Igací

de l

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik-4d041I7858&view-pt<S

licitação Igaci <licitacao.igaci@gmail.com>

Solicitação de Edital PP 02/2015-Pref. Igací

Sonibras Comercial <sonibrascomercial@hotmail.com.br>
Para: licitação Igaci <licitacao.igaci@gmail.com>

Bom Dia!

Prezados do setorde licitação,

27 de janeiro de 2015 18:06

MSS
SETOR

A empresa Sonibras, vem através desta solicitar a esta Prefeitura o edital do PREGÃO

PRESENCIAL N° 02/2015-2a Chamada - OBJETO: EPI'S com abertura em:

Abertura: 13.02.2015-14:00hs

Divulgado no D.O.E-AL em 27.01.2015

Ciente de seu mais breve retorno.

Desde já grato por sua atenção e colaboração,

Soniel de Souza
82 9900 9554

28/01/2015 16 :13
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI-AL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Prava António Toledo, S/IN, Centro, Igaci - Alagoas CEP 57.620 - 000

CNPJ 12.228.375/0001-92

ATA DO PREGÃO PRESENCIAL N" 02/2015 - 2a CHAMADA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 2014.08.08.005
ASSUNTO: Aquisição de CPI (Equipamentos de Proteção I n d i v i d u a l ) para Secretaria de
Infraestrutura e Mobilidade Urbana.
DATA DA SESSÃO: 13.02.2015.
HORÁRIO: 14:00 horas.

Aos tre/e dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, às 14:00 (quarto/e horas), na
sede da CPL, situada na Praça António Toledo, S/N, Centro, nesta cidade, a Pregoeira.
JACQIIELINE LUZIA PEREIRA MELO BISPO e JÉSS1CA RAYANNH LAURENTINO
SANTOS SOARES, ambos da equipe de apoio, devidamente designadas pelo Exmo. Sr.
Prefeito, através da Portaria n. 198/2014, reuniram-se para abertura do Pregão Presencial n"
02/2015 - 2a CHAMADA que dispõe da aquisição de EPI (Equipamentos de Proteção
Individual) para Seeretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana. A Sra. Pregoeira deu início
^ Sessão e em seguida encerrou, mesmo tendo sido tomadas todas as providencias necessárias
quanto a publicidade deste pregão, não compareceu nenhuma empresa interessada para
participar do certame. Nada mais havendo a constar e relatar, deu-se por encerrada a reunião
às 15:00 {quin/e horas), lavrando-se a presente Ata que vai assinada pela Sra. Pregoeira e

quipe de Apoio.

JACQUELINEL
REGOHIRA

IA PEREIRA MELO BISPO

JESSICA RA
EQUIPE DE APOIO

E LAURENTINO SANTOS SOARES



•c tU7URA MUMCIPAI

-O A O
ÊTOR DE LICITAÇÃO

ESTADO DE ALAGOAS
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L DE IGACI-AL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICTAÇÃO
Praça António Toledo, S/N, Centro, Igaci - Alagoas CKP 57.620 - 000

CNPJ 12.228.375/0001-92

Mem. N°07/2015

Ao Sr. António Farias de Melo

Em 24 de fevereiro de 2015.

Assunto: informativo sobre o andamento do Pregão Presencial n° 02/2015
aquisição de FPI (Equipamentos de Proteção Individual) .

aquisição de

Em 26/01/2015. às 9:00 hs estava prevista a sessão pública para abertura do
Pitegão Presencial 02/2015 - aquisição de EPI (Equipamentos de Proteção Indiv idual ) para
Secretaria de I n f raestrutura e Mobilidade Urbana, onde a sessão foi deserta.

O mesmo edital foi republicado e a data de abertura estava prevista para
13/02/2015 às 14:00hs. sendo a sessão deserta pela segunda vez. Após publicação de duas
vtizes o edital de licitação e não havendo interessados a legislação permite a compra direta
independentemente do valor.

fendo em vista o tempo da realização das cotações de preço e a aquisição dos
item ser através de compra direta. solicitamos que o Setor de Compras real i/e novas cotação de
pijeço e solicite da empresa que ofertar o menor preço os documentos relacionados em anexo.
Entretanto o objeto a ser adquirido foi realizado licitação e a mesma documentação solicitada
no edital tem que ser solicitada para a realização da compra direta. "dispensa de licitando "

Após a realização de novas cotações de preços, os documentos da empresa
que ofertar o menor preço está acostado as cotações, o Setor de Compras deverá encaminhar
para o Setor de Licitação para que sejam tomadas as devidas providências quanto a realização
da contratação da empresa.

Igaci/AL, 24 de fevereiro de 2015.

^f\^^Jacqueline LuzidT*ereira Melo Bispo
Pregoeira
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ANEXO ÚNICO AO MEM. 07/2015

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A DISPENSA DE LICITAÇÃO

1. Contrato Social e alterações posteriores devidamente registrados na Junta Comerciai do
listado sede da empresa;

2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
3. Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS

(Certidão de Regularidade do FGTS - CRF);
4. Prova de Regularidade com a Fa/enda Federal, através da apresentação da Certidão

Conjunta de Débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da União;
5. Documentação comprobatória de regularidade fiscal com Fazenda Kstadual da sede da

empresa;
6. Documentação comprobatória de regularidade fiscal com Fazenda Municipal da sede da

empresa;
7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - (CNDT);
8. 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;

9. Certidão Negativa de falência, concordata e recuperação judicial, expedida pelo
distribuidor judicial da sede da empresa, datada de no máximo 60 (sessenta) dias
anteriores à data da apresentação das propostas, caso não esteja expresso na mesma o seu
prazo de validade, ou a emitida pelo site vvvvvv.tial.ius.br. ou o site correspondente a cada
Estado;

10. Balanço Patrimonial assinado por contabilista habilitado e pelo representante do
licitante e demonstrações do último exercício social com a comprovação dos índices,
exigível e apresentados na forma da lei;

10.1) - Os Balanços das Sociedades anónimas, regidos pela Lei n° 6.404/76. devem ter
sido. cumulativamente:

• registrados e arquivados na Junta Comercial;
• publicados na imprensa oficial da União ou do Estado, ou do Distrito Federal,

conforme o lugar em que esteja situado a sede da companhia:
• certificados por Contador registrado no CRC - Conselho Regional de Contabilidade

e em situação regular junto a este. demonstrada através da Declaração de
Habilitação Profissional - DHP. ou Certidão de Regularidade Profissional - CRP -
acostada junto ao documento contáhil .

10.2) No caso das demais empresas, devem constar das páginas correspondente do livro
Diário do qual foi extraído, devidamente autenticado na Junta comercial de da sede ou do
domicilio do licitante. com os competentes termos de aberturas e de encerramento. O
balanço tem que ser certificados por Contador registrado no CRC - Conselho Regional de
Contabilidade e em situação regular junto a este. demonstrada através da Declaração de
Habilitação Profissional - Dl IP. ou Certidão de Regularidade Profissional - CRP Certidão
de Reuularidadc Profissional - CRP - acostada j u n t o ao documento contábil.
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10.3) Sociedades constituídas há menos de um ano poderão participar do torneio
apresentando o balanço de abertura, assinado por contabilista habilitado e peto
representante da sociedade; O balanço tem que ser certificados por Contador registrado no
CRC - Conselho Regional de Contabilidade e em situação regular junto a este, demonstrada
através da Declaração de Habilitação Profissional - DHP. ou Certidão de Regularidade
Profissional - CRP - acostada junto ao documento contábil.

10.4) A situação financeira da licitante será avaliada através do demonstrativo de cálculo
dos índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Endividamento Total (ET),
assinado por contador registrado no C.R.C e em situação regular junto a este, demonstrada
através da DHP, sendo que os índices deverão ser calculados na forma abaixo obedecendo
aos seguintes parâmetros:

• LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante +
Exigível a Longo Prazo, maior ou igual a 1.

• LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante, maior ou igual a l.

• ET = Exigível Total / Ativo Total, menor ou igual a l .

10.5) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, devem apresentar o balanço
patrimonial, e as Demonstrações do Resultado e das Notas Explicativas ao final do último
exercício social em cumprimento ao Inciso I do artigo 31 e ao caput do artigo 32, ambos da
lei 8.666/93 e do artigo 26 da Resolução CFC n° 1.418 -- Modelo Contábil para
Microempresa e Empresas de Pequeno Porte.

11. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características com o objeto da licitação, através de Atestado (s) de Capacidade Técnica,
fornecido por pessoa de direito público ou privado, para qual a licitante prestou ou
presta serviços, onde o mesmo deve comprovar boa qualidade dos serviços prestados.

JacquelineLuziftrereira Melo Bispo
Pregoeira




