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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA
Praça António Toledo, S/N, Centro, Igaci/AL

CNPJ - 12.228.375/0001-92

Ao Exmo. Senhor
Oliveiro Torres Piancó
D.D. Prefeito Municipal

SOLICITAÇÃO

Igaci, 05 de janeiro de 2015.

Senhor prefeito,

Para atender às necessidades decorrentes das diversas atividades da

população de Igaci que geram resíduos domésticos e da construção civil, há a

necessidade de contratação de estrutura mínima para a iimpeza pública, bem como

dá manutenção em ruas, praças, canteiros e galerias.

Pensando no bem comum de nossa população solicito de Vossa

Excelência autorização para contratação de empresa de serviços de limpeza pública

urbana, conforme especificações do Termo de Referência que segue em anexo,

devidamente assinado pelo engenheiro civil que fez o levantamento de acordo com

nossas necessidades.

Secretário

Dacivone Xavier de Souza
Sec. Mun. de Infraestrutura

e Mobilidade Urbana
Portaria 314/2013
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[prefeitura Municipal de Igaci]
[Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana]

[Praça António Toledo, 148- Centro, Igaci / AL. CEP: 57620-000].
[CNPJ 12228375-0001/92]
[fone/Fax (82)3423-138]

Igaci, 05 de janeiro 2015.

Exma. Senhora.
Jacqueline Luzia Pereira Melo Bispo
DD. Presidente da Comissão Permanente de Licitação do município de Igaci.

Assunto: Indicação de Gestor de Contrato

Senhora Presidente

Tendo em vista, que a Secretaria de Infraestrutura e
Mobilidade Urbana, solicitou a contratação de uma Empresa de Serviços de
Limpeza Pública Urbana. Por meio deste, indicamos o nome do Senhor:
Linduarte Ferreira da Silva Filho, portador do CPF: 042.891.754-22 e
MATRÍCOLA: 30562, como gestor do referido contrato.

Sem mais para o momento reitero votos de estima e
consideração.

Atenciosamente,

Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobili

Dacivone Xavier de Sau/a
Sec. Muii. dfi InfraestruliT-:

e Mobilidade Urbana
Portaria 314/2013

<§/



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA
Praça António Toledo, S/N, Centro, Igaci/AL

CNPJ - 12.228.375/0001-92

TERMO DE REFERENCIA

.IMPEZA URBANA

I.Objeto

Contratação de empresa de serviços de limpeza pública urbana.

II. Justificativa

Para atender às necessidades decorrentes das diversas atividades da
população de Igací que geram resíduos domésticos e da construção civil, há a
necessidade de contratação de estrutura mínima para a limpeza pública, bem
cómoda manutenção em ruas, praças, canteiros e galerias.

III. Descrição dos serviços e quadro de profissionais necessários

ITEM DESCRIÇÃO
Ajudantes COLETA DE LIXO-15 Homens x 08 HS
X 22 DIAS ÚTEIS/MÊS X 12 MESES
Ajudantes RETIRADA DE
METRALHAS/ENTULHOS E GARRANCHOS / E
OUTROS SERVIÇOS -OSHomens x 08 HS
DIÁRIAS X 22 DIAS ÚTEIS/MÊS X 12 MESES
Ajudantes LIMPEZA DE BOEIROS E GALERIAS -
03 HOMENS X 08 HSX 22 DIÁRIAS ÚTEIS/MÊS
X 12 MESES
Serviço de capinação e limpeza de praças - 12
meses - levantamento in loco

Serviço de capinação e limpeza de linha
Serviço de Capinação de linha d'água - MAPA DA
CIDADE principais vias vezes 12 meses
considerar L=1,00m para limpeza

H

H

H

M2

M2

M2

31.680

16.896

6.336

2.000 m2

x 12=
24.000

28.000 m2

28.000m2

X 12=
336.000

Especificações dos Serviços

Capinacáo/limpeza/varricão:
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA
Praça António Toledo, S/N, Centro, Igaci/AL

CNPJ - 12.228.375/0001-92

-Estes serviços envolverão os serviços de retirada e remoção de capim, sujeiras de
papeis, plásticos e vegetação rasa nas linhas d'água, ruas e em canteiros e Praças
e retirada de material de assoreamento(arenoso) nas linhas d'água. Será executado
com auxilio de equipamentos manuais e ou elétricos/combustão (pá, enxada,
vassouras, rasteio, carroças manuais, cortadores manuais/elétricos/combustão). Os
funcionários deverão utilizar no mínimo luvas de látex/pano pigmentado, bota de
couro ou PVC quando úmido, óculos de proteção, boné. O serviço será pago por m2.

Retirada de entulhos/garranchos:

-Os ajudantes de posse de enxada e pá redonda deverão pegar os entulhos e lançar
manualmente com auxilio da pá para o basculante, deve-se limpar as sobras finas
do local para ficar perfeitamente limpo. Os funcionários deverão utilizar no mínimo
luvas de raspa, bota de couro curta com biqueira de aço óculos de proteção,
máscara descartável, boné. O serviço será pago por hora homem e hora máquina.
As ferramentas são por conta da prefeitura.

Coleta de resíduos domiciliares:

- Os ajudantes com o uso de luvas pegarão nas residências e pontos comerciais
recipientes de lixo e entregarão para o ajudante na carroceria de caminhão
basculante (disponibilizado pela Prefeitura) que acondicionará de forma para que o
lixo não derrame nas ruas para ser levado para o lixão. Quando recipientes rígidos,
os mesmos devem ser devolvidos. Os funcionários deverão utilizar no mínimo luva
de borracha, bota de PVC/borracha mascara descartável, boné. O serviço será pago
por hora homem e hora maquina. As ferramentas são por conta da prefeitura.

Poda de árvores:

-Os ajudantes que realizarão esta tarefa deverão utilizar escadas de abrir e tesoura
de aço, luva de raspa ou couro, bota. Deverão ter o máximo de cautela por isso
devem se sempre orientados a segurança no trabalho, não trabalhar em dias
chuvosos, nem quando o piso for desnivelado ou inconsistente. O serviço será pago
por hora homem. As ferramentas são por conta da prefeitura.

Espalhamento e compactacáo no lixão:

-A cada chegada do basculante com lixo/entulhos o trator deverá espalhar o material
e depois encobrir com material inerte e compactar com a esteira. O serviço será
realizado com equipamento próprio. O operador deverá utilizar bota de borracha,
mascara descartável ou respirador, protetor auricular.

Limpeza de galerias e bueiros:

-,-
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- Estes serviços envolverão os serviços de remoção de materiais arenosos e outros
objetos que entopem as tubulações e as passagens de bueiros. Será executado com
auxilio de equipamentos manuais o (pá, enxada, rasteio, carroças manuais). Os
funcionários deverão utilizar no mínimo luvas de látex/PVC/vestimenta/capa de PVC
completa, bota de PVC longa, óculos de proteção, boné.

IV. Responsabilidade da Prefeitura Municipal

• Emitir o empenho na doação especifica;
• Receber os serviços conferindo conforme as especificações da Nota de

Empenho;
• Certificar as notas fiscais emitidas;
• O pagamento do objeto deste termo de referencia;
• Plotagens e fornecimento de material de expediente;

• Fornecer ferramentas para alguns serviços conforme especificações de
serviços

V. Responsabilidade da contratada
• Fornecer E.P.l.'s equipamento de proteção individual;
• Fornecer os serviços e equipamentos/maquinas conforme especificações de

serviços
• Responsabilizar-se pelos custos indiretos(encargos, taxas);
• Emitir Notas Fiscais devidamente preenchidas de acordo com as descrições

dos itens.
• Responsabilizar-se pela gestão de pessoal.

VI. Valor da Referência
Referência para preço: SINAPI -- JUNHO 2014 COM DESONERAÇÃO. Incluso
encargos sociais e BDI conforme demonstrativo em anexo.

Junho 2014
CÓDIGO

73859/002
SINAPI

88316

DESCRIÇÃO

CAPINA MANUAL/LIMPEZA
SERVENTE COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

BDI

UNID

M2

H

%

QUANT

388.000,00
54.912,00

19

RS UNIT

0,74
9,26

R$ TOTAL

287.120,00
508.485,12

151.164,97

TOTAL R$

C/BDI

341.672,80
605.097,29

946.770,09
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Valor de referência: 946.770,09 (novecentos e quarenta e seis mil, setecentos e
setenta reais e nove centavos).

VII. Forma de Pagamento
O pagamento será efetuado mensalmente acompanhado da Nota Fiscal,
devidamente atestada pelo Gestor do contrato com comprovação atestada por
responsáveis da prefeitura da execução dos serviços e no caso de hora de
ajudantes mediante folha de pessoal apresentado pela contratante e assinada pelo
setor responsável.

Vil. Prazo de Entrega
Os serviços serão realizados conforme solicitação da Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Mobilidade Urbana - IGACI.

XII. Das Sanções
As sanções por descumprimento de cláusulas deste termo de Referencia serão
aquelas constantes da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

XIII. Acompanhamento e Fiscalização
O acompanhamento dos serviços será realizado pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Mobilidade Urbana - IGACI.

Responsável por este Termo

ORIM NETO
Engenheiro CREA 020433224-9
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DECLARAÇÕES"

-QUANTO AO CONHECIMENTO DO LOCAL

Eu JOÃO PAULO DE AMORIM NETO, Engenheiro Civil, declaro para os
devidos fins que conheço o tipo do serviço a ser realizado e as condições para
realização dos mesmos.

-QUANTO AO PARCELAMENTO DA OBRA

Devido ser um serviço de pequeno porte não há necessidade de
parcelamento do serviço

-QUANTO AS PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA

-Capinação e limpeza - 388.000m2— - 36,1%

- Horas de Diarista - 54.912 H -- - 63,9%

- LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Como o serviço objeto da licitação não faz parte de nenhum dos itens listados no
artigo 2° da resolução CONAMA N° 001, de 23 de Janeiro de 1986, não se faz
necessária à elaboração de estudo de impacto ambiental e de respectivo relatório de
impacto ambiental- EIA RIMA.

-DECLARAÇÃO DE ORÇAMENTO

Conforme indicado nas planilhas orçamentaria, as fontes de seus preços foi o
SINAPI.As composições do SINAPI disponível na internet e podem ser consultadas
a partir dos códigos que constam junto de cada item da planilha orçamentaria .

-BDI DIFERENCIADO

Não existem itens para BDI diferenciado.

Este é o nosso Levantamento.

Igaci 05 de janeiro de 2015.

JOÃO PAULO DE AMORIM NETO
Engenheiro Civil - CREA 020433224-9
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MAO-

DE-OBRA:
ABRANGENCIA:

REF.COLETA:

NACIONAL

MEDIANO

85,62%(HORA)

LOCALIDADE:

DATA DE PREÇO:

47,21% (MÊS) BDI
ADOTADO:

MACEIÓ/REGIÃO

Junho/14

19%

19%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

ITEM

C

l

•
ITEM

C

l

CÓDIGO

73859/2

88316

CÓDIGO

88316

88316

DESCRIÇÃO

CAPINA E LIMPEZA
MANUAL DE
TERRENO
SERVENTE COM
ENCARGOS
COMPLEMENTARES

DESCRIÇÃO

SERVENTE COM
ENCARGOS
COMPLEMENTARES
SERVENTE COM
ENCARGOS
COMPLEMENTARES

João_^ulo_deAmorini

UNT CLASF.

H M.O.

M.O.:

MAT. / EQUI.:

LS(%):

BDI(%):

UNT CLASF.

H M.O,

M.O.:

MAT. / EQUI.:

LS(%):

BDI(%)

Neto

QTD/COEF

1,00

0,080000

0,74
0,00

0,00%

19%

0,74

QTD/COEF

1,00

1,000000

9,26

0,00

0,00%

19%

9,26

PREÇO
UNITÁRIO (R$)

9,26

Total s/

Taxas(Unit.):
Valor LS:

Valor BDI:

Valor Total c/
Taxas:

PREÇO
UNITÁRIO (R$)

9,26

Total s/
Taxas(Unit-):
Valor LS:

Valor BDI:

Valor Total c/
Taxas:

PREÇO
TOTAL (R$)

0,74

0,74

0,00

0,14

0,88

PREÇO
TOTAL (R$)

9,26

9,26

0,00

1,75

11,01

Enç*1 Civil
CREA020433224-Q
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PLANILHA ORÇAMENTARIA

Junho 2014
CÓDIGO

73859/002
SINAPI

88316

DESCRIÇÃO

CAPINA MANUAL/LIMPEZA

SERVENTE COM
ENCARGOS
COMPLEMENTARES

BDI

UNID

M2

H

%

QUANT

388.000,00

54.912,00

19

RS
UNIT

0,74

9,26

RS TOTAL

287.120,00

508.485,12

151.164,97

TOTAL R$

C/BDI

341.672,80

605.097,29

946.770,09
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

*
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8,33%

63,92% 50.492,27

8,33%

100,00%

100,00%

68.965,00

68.965,00

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
!S!»wi™«

8,33%

63,92% 50.492,27

8,33%

100,00%

100,00%

68.965,00

68.965,00

8,33%

63,92% 50.492,27

8,33%

100,00%

100,00%

68.965,00

68.965,00

8,33%

63,92% so.492,27

8,33%

100,00%

100,00%

68.965,00

68.965,00

8,33%

63'92% 50.492,27

8,33%

100,00%

100,00%

68.965,00

68.965,00
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO



CNPJ: 12.228.375/0001-92

Praça António Toledo, S/N, Centro

Igaci, Alagoas, CEP: 57.620-000

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI-AL

GABINETE DO PREFEITO

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

ASSUNTO: DESPACHO AUTORIZADO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA MÍNIMA PARA LIMPEZA PÚBLICA,

DESPACHO

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

AUTORIZO a abertura de PROCESSO ADMINISTRATIVO.

Em seguida, se encaminhe os autos ao Setorial de Compras e Serviços para a
emissão da ordem de fornecimento e posteriormente ao 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.

Oliveiro Torres Piancó
Prefeito
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INTERESSADO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

ASSUNTO: Verificação da existência de previsão de recursos orçamentado.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA

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 orçamentarios 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 ATIVIDADE5 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAE5TRUTURA E MOBILIDADE URBANA.

Natureza da Despesa: 33.90.39 -Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

Recursos Financeiros: Outras Fontes de Recursos.

É a informação.

IGACI - AL, JO/ &Z
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI-AL
GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL

A UTORIZACÃO DE LICITAÇÃO

Autorizo a abertura de certame licitatório para a contratação de empresa para
prestar os serviços de limpeza pública urbana no município de Igaci, ao tempo em que em
atendimento ao que determina o Art. 16, inciso 11 da Lei Complementar n° 101. de 04.05.2000 que
estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, declaro
que as despesas relativas à referida contratação, têm adequação orçamentaria para o atual exercício
e está compatível com o Plano Plurianual e com a Lei das Diretrizes Orçamentarias de 2015.

Encaminhe-se a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, para as
providências necessárias na forma e como determina a Lei n. 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações
posteriores.

Igaci. 18 de fey c 2015.

OUVEIROTOftfcES
PREFEITO

CO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Praça António Toledo, S/N, Centro, Igaci - Alagoas CEP 57.620 - 000.

CNPJ 12.228.375/0001 -92

PORTARIA N. 198 DE 05 DE SETEMBRO DE 2014

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IGACI - ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas
atribuições legais e conforme dispõe o Art. 69, VII, da Lei Orgânica do Município e Art. 51
da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

RESOLVE

Art. 1° - Designar os Servidores Municipais: JACQUELINE LUZIA PEREIRA MELO
BISPO, CPF N. 027.114.214-65; SAMARA TOLEDO SILVA, CPF N. 024.232.684-67; e
JÉSSICA RAYANNE LAURENTINO SANTOS SOARES, CPF N. 096.986.624-05,
para, sob a Presidência da primeira, compor a Comissão Permanente de Licitação deste
Município, e para atuar como Presidente Substituto, nas faltas e/ou impedimentos da
Presidente da Comissão designa a Servidora SAMARA TOLEDO SILVA.

Art. 2° - Para atuar como Suplente, nas faltas e/ou impedimentos de um dos membros
designa o Servidor N1CODEMOS SANTOS DE LUCENA, CPF N. 064.589.134-78.

Dê-se ciência. Registra-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Igaci/Al, em 05 de setembro de 2014.

OLIVEIRO TORRES P
Prefeito

Publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Igaci, aos 05 dias do mês
setembro de 2014, de acordo com o art. 88, § l°da Lei Orgânica do Município.

VALVES DA ROCHA
Secretária Municipal de Administração
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Diário dos Municípios
Prefeitura de Arapiraca

PREFEITURA MUNICIPAL DbARAfMRACA
EXTRAIO DE CONTRATO

Cedciiíe. Município de Arapiraca
Cessionária: Cai^a Económica Federal de Arapiraca
Processo Administrativo iij 7075.01.4260.0/2014.
Ohjelo: Cessão de uso de área da imóvel localizado na Rua Samantana, 11K5. CEP
57.310-245, Arapiraca/AL, registrado no 1a Cartório de Registro Geral de f móveis
de Arapiraca, matricula 39996. com 55 m2..
PraiT) de vigência: 60 «sessenta) meses a contar da data de sua assinatura.
Data assinatura: 21.10.2014.
Signatários: Célia Maira Barbosa Rocha e Mariângela Almeida de Souza Santana.

Protocolo 108291

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 017/2014

OBJETO: Aquisição de (iêneros Alimentícios destinados ao Programa de Atenção
Integral á Família - l*AIF.
LICITAÇÃO: Pregão Eletrónico n" 017/20] 4
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
ARAP1RACA-AL
CONTRATADA; J L F FEI.1CETTI - CPP
CNPJ: 09.372.287/0001-55
VALOR: O Valor global do referido contrato c de RS 27S.759.00 (duzentos c
setenta e oito mil, setecentos e cinquenta c nove reais), já estão incluídas todas as
despesas diretas e indiretas especificadas na proposta da CONTRATADA.
DOS SIGNATÁRIOS. CÉLIA MARIA BARBOSA ROCHA c JORGE LUIZ
FURTADO FBLICETTI
DATA DA ASSINATURA: 29 DE OUTUBRO DE 2014.

Protocolo 108212

Prefeitura de Batalha

PREFEITURA. MUNICIPAL DE BATALHA
PORTARIA N" 027, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DÊ BATALHA. Estado de Alagoas, Aloisio
Rodrigues de Melo. no uso de suas atribuições c disposições legais, com fundamento
nos artigos 144. inciso II, 150 e 153.1 da Lei Municipal n" 430/97, e tendo em vista
o que consta do Processo Administrativo Disciplinar n" 001/2014. RESOLVE:
Ari. l u - DEMITIR MLRCIALADISLAU GOMES. Auxiliar de Serviços Diversos,
matricula n" 417. por ter-sc ausentado intencionalmente ao serviço por mais de
trinta dias consecutivos, no período de 03 (trcs) de fevereiro a 19 (dczcmwc) de
maio do corrente ano.
An. 2" • Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições cm contrário.

Aloísio Rodrigues de Melo
Prefeito municipal

Protocolo 108346

Prefeitura de Coruripe

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIPE-AL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENC1 AL N°20/2014-l'CHAMADA
TIPO MENOR PREÇO

OBJliTO: Serviços de Deríetizaçao. LOCAI./DATA: Sala ííe Reuniões da Comissão
de Licitação, situada ã Rua Floriano Peixoto. 266. Cenlro, Coruripe'AL, no diu 13
de novembro de 2014, ás 09:UU horas INFORMAÇÕES: O edital encontra-se à

disposição dos interessados, das 08:00 às 12:00 horas, na Sede da Secretaria de
Trânsito. Transporte e Suprimentos- Coruripe AL, 3 l de outubro de 2014. Carla
Vancssa Ramos Domingos Veloso - Pregoeira

AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N" 20/2014-3' CHAMADA

OB.IKTO: Serviços de DedetizaçiSo. Por motivo de acolhimento de impugnação
apresentada, ocasionando modificações no Edital, fica cancelada a proentc
licitação, sendo posteriormente comunicada nova data de realÍ7ac3o. Coninpe, 30
de outubro de 2014. Carla Vanessa Ramos Domingos Veloso- Pregoeira

Protocolo 10851(1

Prefeitura de Feira Grande

SECR£TAR]A MUNICIPAL DE SAÚDE DE FEIRA GRANDE
AVISO DE COTAÇÃO

A Secretaria Municipal de Saúde de Feira Grande/AL, através do Setorde Compras,
informa que está recebendo cotações para o processo abaixo descrito:
Processo n". 073/2014:
Prazo para envio da proposta: 5(cinco) dias úteis, a partir desta publicação;
Objeto: Aquisição de Material Odontokigico
Maiores informações no endereço; Fone: 82. 3524-1250.
E-mail: comprasfeiragrandcíííhotmail.com

Feira Grande. 29 de outubro de 2014.
Seior de Compras

Protocolo 10820*

Prefeitura de Igaci

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI, AL
PORTARIA N. 19R DE 05 DE SETEMBRO DC 2014

O PKEFHITO DO MUNICÍPIO DF IGACI - estado DF ALAGOAS, no uso
de suus atribuições legais u conforme dispõe o Art. 69, VII, da Lei Orgânica do
Município e Art. 51 da Lei £.666. de 21 de iiuihode 1993.
RESOLVE
Art. l" - Designar os Servidores Municipais: JACQUtLINfc LUZIA PEREIRA
MELO BISPO, CPF N. 027.114.214-65; SAMARA TOLEDO SILVA, CPF N.

r024.232.684-67; c JÉSSICA RAYANNE LAURENTINO SANTOS SOARES.
CPF N. 096.986.624-U5, para. sob a Presidência da primeira, compor a (.'omissão
Permanente de Licitação deste Município, e para atuar como Presidente Substitui»,

.nas faltas e/ou impedimentos da Presidente da Comissão designa a Servidora
': SAMARA TOLEDO SILVA.

Art. 2'1 - Para atuar eomo Suplente, nas falias c/ou impedimentos de um dos
membros designa o Servidor NICODEMOS SANTOS DE LUCENA, CPF N.

;U)M.5S9.134-78.
Dá-stí ciência. Registra-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito do Município de Igaci.'A L, cm 05 de setembro de 2014.

Oliveira Torres Piancó.
Prefeito

Maria Alves da Rocha
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA N. 199 DE 05 DI"i SETEMBRO DE 2014
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 1GACT - estado DE ALAGOAS, no uso
de suas atribuições legais e conforme dispõe o Art. 69. V i l , da Lei Orgânica do
Município e An. 5 í da Lei H.666, de 21 de junho de 1993.
RESOLVE
Art. r-DesignaraSi-1. SIDINEA ROSE SILVA COSTA, CPF N. 026.557.074-35
c a Sr1. JACQUELINE LUZIA PEREIRA MELO BISPO. CPF S. 027.114.214-
65 para atuar como Pregoeira Is) desta Preteítura, nos certames licitutórios mi
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Igaci. 19 de fevereiro de 2015.

limo. Sr.
MD. Procurador Jurídico
NesUi

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 20150107.035
TOMADA DE PREÇO N° 04/2015

Senhor Procurador

Solicitamos de V. S" análise e emissão de Parecer Jurídico quanto à legalidade dos atos que
ensejaram a Minuta da Tomada de Preço N° 04/2015, em anexo, que dispõe a Contratação de
empresa para prestar os serviços de limpeza pública urbana no município de Igaci - Alagoas,
levando em consideração a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

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

Atenciosamente.

Jacqueline LuzijH*ereira Melo Bispo
Presidente da CPL
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Senhor Licitante.

Solicito a V. S" preencher o protocolo de entrega de edital abaixo e remetê-lo ao
Presidente da Comissão Permanete de Licitação, através do fax n.° (82) 3423-1488, ou e-mail
licitação, macifojgmail. com.

O não preenchimento do protocolo de entrega do edital exime a Presidente da
Comissão de Licitação da 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 DF. KM UK.A I)O KIMTAL DA TOMADA DE PREÇO N. 04/2015

DADOS DA EMPRKSA

RAZÃO SOCIAL:

C.N.P.J .N. 0

ENDEREÇO

CEP CIDADE / ESTADO

TELEFONE: FAX

E-MAIL:

NOME DA PESSOA PARA CONTATO:

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO EDITAL:

Recebemos cópia do instrumento convocatório acima identificado assinado e carimbado.

Igaci/ Alagoas de de 2015.

Assinatura /carimbo

.
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MINUTA DO EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 04/2015

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N" 20150107.035

PREAMBULO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI , através de sua Comissão Permanente de
Licitação, devidamente designada pela Portaria n° 198, de 05 de setembro de 2014, torna público
para o conhecimento dos interessados, que na data, horário e local abaixo indicados, fará realizar
licitação na modalidade Tomada de Preço, o certame seletivo será do tipo menor preço e será
executado no regime de empreitada por preços global, conforme descrito neste Edital, e em
conformidade com a lei Lei 8.666/93 e suas alterações.

DATA, HORÁRIO E ENDEREÇO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES
LOCAL: Praça António Toledo, S/N, Centro, Igaci - Alagoas
DATA DE ABERTURA: --/—/-—
HORÁRIO: --:-- horas

A presente licitação e a contratação dela decorrente têm fundamento legal na Lei Federal n°
8.666 de 21.06.93 e suas alterações posteriores.

Este Edital e seus Anexos encontram-se à disposição das empresas interessadas na Comissão
Permanente de Licitação, e serão fornecidos, no horário das 08:00 às 12:00, até o dia 13 de
março de 2015.

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO.
1.1. Apresente licitação tem como objetoa contratação de empresa para prestar os serviços de
limpe/a pública urbana.

1.2. Asobras e serviços deverão atender às normas, especificações e métodos da ABNT
(Associação Brasileira de Normas Técnicas).

1.3.Todasas despesas decorrentes da execução das obras e serviços, objeto desta licitação, serão
por conta da LICITANTE vencedora.

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1. Somente poderão participar da presente licitação empresas da construção civilregularmente
constituída e em operação no território nacional, bem assim que se encontrem devidamente
inscritas no Registro Cadastral de Habilitação da Prefeitura Municipal de Igaci, o atendimento a
todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento
das Documentações e Propostas.



l'KI.I;i:iTURA MUN. DI-. IGACI/AL

ASS:

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE -AL

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

2.2. É vedada a participação de empresas submetidas a sanções administrativas deelaratórias de
inidoncidade, suspensivas do direito de participar em licitações públicas ou impedidas de que
contratem com órgãos da administração federal, estadual ou municipal.

2.3. Neste certame seletivo é vedada ainda, a participação de empresas em consórcio.

3. DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTAS E
CREDENCIAMENTO

DO

3.1. Os Documentos de Habilitação e as Proposta de Preços acondicionados nos envelopes "A" e
"B" serão recebidos simultaneamente pela Comissão Permanente de Licitação na data, hora e
local indicado neste Edital.

3.2. A Comissão Permanente de Licitação somente receberá Documentos e Propostas que lhes
forem entregues pessoalmente pelos representantes credenciados.

3.3. Os documentos do credenciamento deverão ser entregues no dia, hora e local referido no
preâmbulo deste instrumento, fora dos envelopes 01 e 02.

3.4. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto a CPL 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 exibindo cópia autenticada em cartório ou pela Comissão de
Licitação da Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.

3.5.Do Credenciamento

3.5.1. 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.

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

3.5.3. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante;

3.5.4. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Presidente da Comissão de
Licitação 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 exibindo a Carteira de Identidade ou outro
documento equivalente.

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

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

3.6.2. No caso de sociedade empresária:
S Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente inscrito no Registro

Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

3.6.3. No caso de sociedade simples:
*/ Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede,

acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

3.6.4. 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 destaTomada de Preço
e
b) Documento de constituição da empresa, conforme os itens 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3. que comprove ser
o representante legal da empresa.

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

3.8. 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.

3.8.1. 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;

3.8.2. Serão aceitas somente cópias legíveis;

3.8.3. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;

3.8.4. O Presidente da Comissão de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer
documento, sempre que julgar necessário.

3.9. 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
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visando o esclarecimento de dúvidas sobre o teor da mesma, ficando, todavia, os casos
excepcionais para serem avaliados pelo Presidente da Comissão de Licitação.

3.10. 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.

4. DA HABILITAÇÃO
4.1. Cada LICITANTE deverá entregar a Comissão Permanente de Licitação no dia, hora e local
designados no preâmbulo deste Edital, os envelopes constituídos pelos seguintes documentos:

* Envelope A - Documentos de Habilitação
* Envelope B - Proposta de Preços

4.2. O envelope A, contendo os Documentos de Habilitação deverá ser assim identificado:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N" 04/2015
ENVELOPE A - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
(NOME DA LI( 7TANTE)

A apresentação dos Documentos de Habilitação abaixo discriminados é obrigatória e deverão
estar contidos no Envelope "A" devidamente lacrado. Tais documentos, em original ou cópia
autenticada, deverão ser apresentados em uma única via numerados, rubricados, sem rasuras, e se
constituem dos seguintes documentos:

4.3. Relativos à Habilitação Jurídica:

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

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, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;

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, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

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
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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.: Será facultada a apresentação dos documentos no Envelope "Documentos de Habilitação"
das alíneas "a, b, b.l, c, d, e" da condição 4.3., quando já apresentados no ato do credenciamento.

4.4. Relativos à Qualificação Técnica:

A a) Certificado de Registro Cadastral - CRC da Prefeitura Municipal de IGACI, devidamente
atualizado, ou ainda, certidão emitida pelo mesmo órgão, comprobatória do preenchimento,
até o terceiro dia anterior a data do recebimento das Documentações e Propostas, de todos
os requisitos indispensáveis ao cadastramento, conforme relação de documentos elencados
no Anexo VI.

b) Certidão de Registro e Quitação da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura - CREA e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU;

c) Certidão de Registro e Quitação do responsável técnico junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura - CREA e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU;

b.c.l) No caso de a empresa licitante ou os responsáveis técnicos não serem registrados ou
inscritos no CREA do Estado de Alagoas, deverão ser providenciados os respectivos vistos
deste órgão regional por ocasião da assinatura do contrato.

d) Comprovação, através de Atestados, da experiência da empresa para desempenho de
W atividade pertinente e compatível em características, com o objeto desta licitação. O(s)

Atestado(s), emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado deverá (ao) ser
acompanhados da respectiva CAT (Certidão de Acervo Técnico) do CREA, e que deverão
corresponder às parcelas de maior relevância e valor significativo.

d.l) Se o licitante que se valer do acervo técnico de seus responsáveis técnicos, deverá
comprovar que os mesmos fazem parte de seu quadro, mediante apresentação de cópia
autenticada do contrato de trabalho ou carteira profissional ou da ficha de registro de
empregados que demonstrem a identificação profissional, onde conste o nome do{s)
profissional(is). Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, tal comprovação
será feita através de certidão da Junta Comercial ou certidão do CREA, devidamente atualizada.
O acervo técnico do responsável técnico será, obrigatoriamente, comprovado pela respectiva
CAT (Certidão de Acervo Técnico) emitida pelo CREA.

4.5. 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
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anteriores â data da apresentação das propostas, caso não esteja expresso na mesma o seu
prazo de validade, ou a emitida pelo site www.tiaLius.br, ou o site correspondente a cada
Estado.

b) Prova de que dispõe de capital social integralizado e registrado, em valor igual ou
superior a R$ 94.677,00<noventa e quatro mil seiscentos e setenta e sete reais);

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

c. 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.

c. 2) No caso das demais empresas, devem constar das páginas correspondente do livro
Diário do qual foi extraído, devidamente autenticado na Junta comercial 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 Retzularidade Profissional - CRP Certidão
de Regularidade Profissional - CRP - acostada junto ao documento contábil.

c. 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.

c.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 .
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• LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante, maior ou igual a 1.

• ET = Exigível Total / Ativo Total, menor ou igual a 1.

c. 6) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, devem apresentar o balanço
patrimonial, e as Demonstrações do Resultado e as 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.

4.6. Relativos à Regularidade Fiscal:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ):

b) Certidão Negativa da Receita Federal conjunta com Previdência Social(da sede da empresa);

c) Prova de quitação junto a Fazenda Estadual da sede da empresa;

d) Prova de quitação junto a Fazenda Municipal da sede da empresa;

d) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (Certidão
de Regularidade do FGTS - CRF);

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

O Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual relativo ao domicílio ou sede do
licitante. pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;

4.7 . Declarações:

a) Declaração de visita ao local das obras.
b) Declaração, sob as penalidades da lei, de superveniência de fato impeditivo de

habilitação, conforme modelo no Anexo I.
c) A microempresa ou empresa de pequeno porte, por meio de seu representante,

deverá apresentar a Declaração por escrito, nos termos do anexo II, para usufruir dos
benefícios legais. A declaração deve estar acompanhada de documento expedido pela
Junta Comercial, ou pelo site oficial da junta comercial do estado onde está localizada a
empresa comprovando a sua condição de ME ou EPP.A falsidade de Declaração prestada
objetivando os benefícios da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006
caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal da Falsidade ideológica,
conforme transcrição abaixo:

Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele
devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da
que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou
allerar u verdade sobre fato juridicamente relevante:
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Pena - reclusão, de um a cinco anos. e multa, se o documento é público, e
reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.

Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, c comete o
crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou
alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a
pena de sexta parte.

d) 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 XXXIII do Art. 7" da Constituição Federal e na Lei ny 9.854, de 27 de outubro de
1999-Anexo III.

e) Declaração que o proponente não possui vínculo empregatício com a Administração
Municipal, Estadual e/ou Federal.Anexo IV.

4.8. DA REGULARIDADE FISCAL DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE.

4.8.1. Havendo alguma restrição na regularidade fiscal das microempresas ou das empresas de
pequeno porte, será concedido um prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do momento em que o
(s) licitante (s) foi (ram) declarado (s) vencedor (es) do certame, prorrogáveis por igual período,
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Conforme estabelece
oart. 43, § l° da Lei Complementar N° 147, de 7 de agosto de 2015.

4.8.2. A n ao-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 Presidente da Comissão de Licitação do Município convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou cancelar a licitação.

4.8.3. Serão consideradas inabilitadas as LICITANTES quando fatos supervenientes à habitação,
só posteriormente chegados ao conhecimento da Comissão Permanente de Licitação, possam
justificar o reexame dos requisitos de habilitação jurídica, técnica, financeira e fiscal das
anteriormente consideradas habilitadas, mesmo após a abertura dos Envelopes das Propostas.

4.8.4. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação de documentos para
habilitação exigidos neste Edital. A Comissão Permanente de Licitação poderá exigir em
qualquer oportunidade, os esclarecimentos complementares que julgar necessários ao perfeito
entendimento e compreensão das propostas apresentadas.

4.8.5.Será admitido apenas 01 (um) representante formalmente credenciado pela empresa
interessada.

4.8.6.Não serão objeto de exame ou deliberação os fatos ou alegações não pronunciadas ao
encerramento de cada sessão, bem como as não inseridas nas respectivas atas. Não cabendo,
consequentemente, aos ausentes o direito a qualquer reclamação.
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5. DA PROPOSTA DE PREÇOS
5. l . O Envelope "B" contendo a Proposta de Preços deverá ser assim identificado:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N" 04/2015
ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PREÇOS
(NOME DA LICITA NTE)

5.2. As Propostas de Preços - Envelope "B" serão entregues em envelopes fechados, juntamente
com Envelope "A" - Documentos de Habilitação, na data. hora e local determinados no
preâmbulo deste Edital, impressas em papel timbrado, por processo mecânico ou informatizado,
devidamente numeradas, rubricadas e assinada por representante legal, contendo,
obrigatoriamente, as peças adiante especificadas:

(a) Carta-Proposta da qual constarão, necessariamente, os seguintes elementos:

(a.l)Preço global da proposta, em algarismo e por extenso, de acordo com a planilha
orçamentaria, expresso em Real;

(a.2) Prazo de execução das obras;
(a.3) Prazo de validade da proposta que deverá ser no mínimo de 60 (sessenta) dias, a

partir da data de entrega da mesma;
(a.4) Indicação do nome, CPF/MF e cargo na empresa, do responsável legal que deverá

assinar o contrato caso seja vencedora.

(b) Planilha Orçamentaria, elaborada segundo modelo fornecida pela PREFEITURA, de
que constarão todos os preços unitários e totais, incluindo todas as despesas diretas e indiretas
correspondentes bem como o preço global para execução das obras objetivadas.

(c) Cronograma físico-financeiro, elaborado segundo modelo fornecida pela
PREFEITURA.

5.3. Benefícios e Despesas Indiretas - B.D.I, detalhando todos os seus componentes,
inclusive em forma percentual.

5.4. Ocorrendo divergência entre os valores dos preços unitários e os totais resultantes de cada
item, prevalecerão os primeiros. No caso de discrepância entre valores expostos em algarismos e
as correspondentes indicações por extenso, dar-se-á prevalência a estes últimos.

6. DA AVALIAÇÃO DOS DOCUMENTOS
6.1. Na mesma data. será procedida à abertura dos Envelopes contendo os Documentos de
Habilitação, que serão rubricados pela Comissão Permanente de Eicitação e pelas EICITANTES
presentes.

!0
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6.2. Os Envelopes contendo as Propostas de Preços permanecerão inviolados e sob a guarda da
Comissão.

6.3. Após o exame e julgamento da Documentação, que poderá ocorrer, a critério da Comissão
Permanente de Licitação, na mesma ou em outra sessão, será comunicado o resultado da fase
habilitatória, com a convocação das empresas habilitadas para a fase seguinte do certame.

6.4.À PREFEITURA reserva-se o direito de solicitar esclarecimentos ou comprovações de
documentos apresentados.

6.5. Serão inabilitadas as LICITANTES cuja documentação se apresente incompleta ou.
irregular, na forma das exigências deste instrumento.

6.6. Será devolvido inviolado o Envelope "B" das LICITANTES que não forem habilitadas,
decorrido o prazo legal sem interposição de Recurso, tenha havido desistência expressa, ou após
o julgamento do recurso.

6.7. Será lavrada a ata circunstanciada do evento, contendo as principais ocorrências, a qual será
assinada pela Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes das empresas
participantes.

7. DA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS
7.1. Na data, hora e local designada pela Comissão Permanente de Licitação será procedida à
abertura dos Envelopes contendo as Propostas de Preços das LIC1TANUíS habilitadas, cu jo
conteúdo será rubricado pela Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes
credenciados das empresas.

7.2. A PREFEITURA através da sua Comissão Permanente de Licitação apreciará as Propostas
de Preços das LICITANTES habilitadas, desclassificando aquelas que:

(a) Apresentarem propostas com omissões, rasuras, erros substanciais ou desatendam as
condições exigidas.

(b) Se revelem manifestamente inaceitáveis ou inexequíveis.
(c) Apresentar preço baseado em outra(s) proposta(s).
( d ) Apresentar preço(s) unitário(s) nulo(s), e /ou simbólico(s).

7.3. Os preços unitários poderão variar em até 10% para mais. desde que não afete o preço global
máximo estimado.

7.4. Os preços unitários que ultrapassarem o limite de 10% poderão ser corrigidos pelo licitante.
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da comunicação, caso aceite a redução para o limite
determinado.

8. DA AVALIAÇÃO FINAL
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8.1. Apenas serão aceitas as propostas que, formalizadas na estrita conformidade das exigências
lixadas neste ato convocatório, inclusive no que se refere à presença de todas as peças elencadas
no item 5, ofereçam preços unitário e globa! reconhecidamente exequível e consistente com o
comportamento do mercado.

8.2. Será julgada vencedora deste certame licitatório a empresa que atendidas todas as exigências
deste Edital, propuser o menor preço global.

8.3. Verificada absoluta igualdade entre 02 (duas) ou mais propostas de menor preço, a escolha
da LICITANTE vencedora far-se-á por sorteio, em sessão pública.

9. DOS PRAZOS
9.1. Os prazos para execução c conclusão da obra estão estabelecidos na Minuta de Contrato.

10. DOS RECURSOS FINANCEIROS
10.1. A despesa decorrente desta licitação correrá a conta da(s) Funcional(ais) Programática(s)
estabelecida na Minuta de Contrato.

1 1 . DA CONTRATAÇÃO
1 1 . 1 . A LICITANTE vencedora deverá assinar o contrato na conformidade com minuta anexa a
este Edital, até 03 (três) dias consecutivos depois de notificada pela PREFEITURA.

11.2. No caso da empresa vencedora não comparecer para a assinatura do respectivo instrumento
de contrato no prazo supracitado, contado a partir da data da notificação, a PREFEITURA ficará
com a liberdade, e a seu critério, de convocar as demais sucessivamente, na ordem de
classificação, com preço e prazo da proposta vencedora.

11.3. O presente Edital será parte integrante do contrato e a Minuta de Contrato anexa, integra
este instrumento.

11.4. Mediante prévia e expressa aprovação da PREFEITURA, a CONTRATADA poderá
subcontratar partes das obras e serviços.

11.5. A LICITANTE vencedora que vier a ser contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
veritlcarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.
Também providenciará a remoção de resíduos, entulhos, etc.. decorrentes da movimentaçào das
obras, bem como a recuperação e reconformação de áreas danificadas pelo uso do solo ou jazidas
de qualquer natureza. Serão ainda removidas construções e instalações provisórias de qualquer
natureza que tenham sido cfetuadas pela CONTRATADA.

12. DAS GARANTIAS
12.1. Como garantia de execução deste Contrato, a CONTRATADA apresentou garantia no
valor de R$ ( ). correspondente a 3% do valor total previsto deste

12
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Contrato, na modalidade , conforme disposto no §1° do art. 56 da Lei n°
8.666/93, a qual ficará sob a responsabilidade da CONTRATADA.
12.2. A garantia prestada pela CONTRATADA somente será liberada depois de certificado.
pela CONTRATANTE, que o objeto deste Contrato foi totalmente realizado a contento.
12.2. O valor prestado em garantia de execução responderá pelo inadimplemento das condições
contratuais, pela não conclusão ou conclusão incompleta do objeto e pelas eventuais multas
aplicadas independentes de outras cominações legais.
12.3. A liberação da garantia será procedida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. contados do
recebimento do pedido formulado, por escrito, pela CONTRATADA.
12.4. Após a realização da última sessão e declarada a empresa vencedora para execução e
conclusão das obras o representante da empresa tem três dias úteis para apresentação da garantia,
conforme estabelece o art. 56 da Lei 8.666/93.

13. DO PAGAMENTO
13.1. As medições serão mensais e os pagamentos serão efetuados. com base em valores
apurados mensalmente em medições das obras e serviços efetivamente executados no período,
conforme o termo de referência, e nos preços unitários constantes do contrato.

13.2. As (aturas serão, obrigatoriamente, acompanhadas das respectivas folhas de medição que
conterão o visto da fiscalização.

13.3. O pagamento de cada íatura se realizará até 10 (dez) dias consecutivos contados da data da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura.

13.4. Ao requerer o pagamento da segunda medição, a CONTRATADA deverá anexar o
comprovante de registro do contrato junto ao CREA, nos termos da Resolução n° 257 de
19.09.78 do CONFEA, sob pena de não receber o pagamento da referida medição.

13.5. Ocorrendo atraso de pagamento de fatura não sendo provocado pela CONTRATADA, a
mesma será corrigida monetariamente de acordo com a variação do IGPM. ou outro índice que
venha a substituí-lo, no período compreendido entre a data do vencimento e a do seu efetivo
pagamento, de acordo com a legislação específica.

14. DO REAJUSTAMENTO
14.1. Os preços propostos não serão passíveis de reajustamento pelo período de 12 (doze) meses,
na forma da Lei Federal n° 9.069 de 29.06.95.Após este período, os mesmos serão reajustados na
mesma periodicidade e com base na variação do índice Nacional da Construção Civil - INCC.
coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas.

15. DAS PENALIDADES
15.1. Ocorrendo inadimplência na fase licitatória ou durante a execução do contrato,
descumprimento ou desconsideração de qualquer das cláusulas do instrumento contratual, ficará
a contratada sujeita a aplicação das sanções e penalidades previstas na lei que rege a espécie e
contidas na minuta do contrato.

13
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16. DA FISCALIZAÇÃO
16.1. As obras e serviços serão fiscalizados por técnicos da Secretaria Municipal de
Infraestrutura, que serão credenciados pelo(a) Secretário(a) de Infraestrulurado Município, aos
quais a CONTRATADA deverá facilitar o pleno exercício de suas funções.

17. DO RECEBIMENTO DOS OBRAS E SERVIÇOS
17.1. Asobras e serviços objeto desta licitação serão recebidas por uma comissão de técnicos da
Secretaria Municipal de Infraestrutura, devidamente designada.

l 7.2. O recebimento dar-se-á mediante termos de recebimento, provisório e definitivo na forma
prevista no contrato.

1 7. 3. As obras e serviços somente serão recebidos, após o atendimento de todas as condições
estabelecidas neste Edital e demais documentos que o integram.

18. DOS RECURSOS
18.1. Das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação caberá recursos ao
Prefeito do Município, através da Presidente da Comissão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis
contados da data da lavratura da ata.

19. DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO
19.1. Proclamado o resultado da licitação, o processo será encaminhado ao Prefeito do
Município de Igaci que deliberará sobre a regularidade do certame licitatório, procedendo a sua
homologação e posterior ato adjudicatório.

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1. O preço global estimado para execução das obras e serviços objeto deste certame seletivo é
de R$ 946.770,09 (novecentos e quarenta e seismil setecentos e setenta reais e nove centavos).

20.2. A Comissão Permanente de Licitação poderá propor ao Prefeito do Município a revogação
ou anulação desta licitação, sem que disso decorra para as LICITANTES qualquer direito à
indenização. compensação ou reclamação.

20.3. A PREFEITURA se reserva o direito de revogar o procedimento licitatório e rejeitar todas
as propostas a qualquer momento antecedendo a assinatura do contrato, por justificada
conveniência administrativa ou anulá-lo por ilegalidade, sem que às L1CT1 ANTES caibam
quaisquer direito à indenização ou ressarcimento.

20.4. Em qualquer fase do certame seletivo, a Comissão Permanente de Licitação poderá
solicitar as LICITANTES os esclarecimentos eventualmente necessários a um perfeito
entendimento e compreensão das propostas apresentadas.

20.5. Em nenhuma hipótese serão admitidas propostas alternativas.

14
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20.6. A PREFEITURA poderá introduzir aditamento, modificações, ou revisões no presente
Edital e seus anexos, até 05 (cinco) dias antes da data marcada para entrega das Propostas. Tais
procedimentos serão encaminhados através de carta circular, correio eletrônico ou telefax, a
todos os interessados que tenham adquirido o "dossiê" desta licitação.

20.7. Qualquer alteração significativa, a critério da PREFEITURA, ou que importe em alteração
nas propostas em elaboração pelos LICITANTES, ocorrida após a publicação do aviso pertinente
a esta licitação, implicará na prorrogação do prazo de apresentação das propostas por iguais
números de dias decorridos entre a mencionada publicação e a data do aviso de alteração.

20.8. Qualquer pedido de esclarecimento à Comissão Permanente de Licitação apenas será
conhecido e respondido caso formulado por escrito e protocolado até 04 (quatro) dias antes da
dala designada para o recebimento dos Documentos e Propostas.

20.9. As respostas às consultas formuladas pelas LICITANTES serão obrigatoriamente
respondidas pela Comissão, até 02 (dois) dias antes da data marcada para recebimento das
Documentações e Propostas, permanecendo disponíveis ao conhecimento de qualquer
interessado, no endereço indicado no preâmbulo deste Edital.

20.10. Mediante prévio e formal consentimento da PREFEITURA os casos e as hipóteses de
subcontratação, sub-rogação, cessão ou transferência e de rescisão do Contrato decorrente desta
licitação reger-se-ão pelas disposições contidas na Lei n° 8.666/93.

20.11. Reserva-se a PREFEITURA o direito de a qualquer época promover alterações
qualitativas ou quantitativas no projeto inerente asobras e serviços.

Igaci,— de de - --.

Jacqueline Luzia Pereira Melo Bispo
Presidente da CPL

15
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ANEXO I

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

DECLARAÇÃO

Processo Administrativo n" /2015
Tomada de Preço n" —/2015

(NOMF 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 72015

Nome e número da identidade do declarante
(representante legal da empresa)

CARIMBO E ASSINATURA
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ANEXOU

DECLARAÇÃO DE M1CROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE ou COOPERATIVA

DECLARAÇÃO
Processo Administrativo n° /2015
Tomada de Preço n" —/2015

A empresa , inscrita no CNPJ/MF sob o n° , estabelecida na
.... n° - - - , através de seu contador o Sr ,

inscrito no CPF/MF sob o n° e no Conselho Regional de Contabilidade (CRC). sob o 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:
( } MICRORMPRESA. conforme inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n° 123 de 14 de
dezembro de 2006;
( )EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3° da Lei Complementar n°
123 de 14 de dezembro de 2006;
( } COOPERATIVA, conforme o disposto nos art. 42 à 45 da Lei Complementar n° 123 de
14/12/2006 e art. 34, da Lei 11.488, de 15 dejunho 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 de/.embro de 2006.

Local e data

Nome e número da identidade do declarante
(representante legal da empresa)

CARIMBO H ASSINATURA
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ANEXO III

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

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

Processo Administrativo n" /2015
Tomada de Preço n" —/2015

{NOME DA EMPRESA),
sediada

__, CNPJ ou CPF 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 infringência à
regra, acarretará a imediata inabilitaçào ou desclassificação na Tomada de Preços n°

/2015, Processo Adminsitrativo N° —/---- como a rescisão do Contrato Administrativo
que venha a firmar com o Município de IGACI-AL.

Local /2015

Nome e número da identidade do declarante
(representante legal da empresa)

CARIMBO E ASSINATURA
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO QUE O PROPONENTE NÃO POSSUI VÍNCULO KMPREGATÍCIO.

Processo Administrativo n° /2015
Tomada de Preço n" —/2015

Declaro, para os devidos fins de direito c sob as penas da Lei, que eu,
MM • p r:-,v_^r r . KvJ.

, residente e domiciliado a Rua
, Município de

/ , , não possuo nenhum vínculo
empregatício com o serviço público Municipal, Estadual ou Federal, e também não tenho vinculo
com nenhuma empresa privada.

de de 2015.

Assinatura do Concorrente
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO QUE O PROPONENTE NÃO POSSUI VÍNCULO EMPREGATÍCIO.

Processo Administrativo n° /2015
Tomada de Preço n" —/2015

Declaro, para os devidos fins de direito e sob as penas da Lei, que eu.
_.CPF:_ _RG:

, residente e domiciliado a Rua
, Município de

, não possuo nenhum vínculo
empregatício com o serviço público Municipal. Estadual ou Federal, e também não tenho vinculo
com nenhuma empresa privada.

de de 2015.

Assinatura do Concorrente
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ANEXO V

MINUTA DE CONTRATO N° --/2015
TOMADA DE PREÇO N° --/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 20150107.035

MINUTACONTRATO DE EMPREITADA
POR PREÇO UNITÁRIO QUE ENTRE SI
C I Í I . H I J R A M ] ) ] • UM LADO O
MUNICÍPIO DE IGACI E DO OUTRO A
EMPRESA»

PREÂMBULO DAS PARTES E DO FUNDAMENTO

1 - 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
CEP57.620 - 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.

2 - CONTRATADA:
, neste atodenominada CONTRATADA, com sede na . n° - —Cidade -

- / , inscrita no CNPJ (MF) sob o n° , neste ato representado pelo seus Sócio - —,
CPF n° , residente e domiciliado na Rua - —, n° —, Bairro ---, CEP —, Cidade
/AL.

3 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Aplica-se a esta contratação as disposições contidas na Lei
n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

Passam a fazer parte integrante deste instrumento como se restrito fossem o Processo
Administrativo com todas as instruções e documentos e o Edital, complementando o presente
contrato para todos os fins de direito e obriga as partes em todos os seus termos, inclusive a
Proposta de Preços da CONTRATADA, naquilo que não contrariar este instrumento.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO: Obriga-se a CONTRATADA
por força deste instrumento a contratação de empresa para prestar os serviços de limpeza pública
do Município de Igaci-AL.

PARÁGRAFO ÚNICO - As obras e serviços deverão ser executados de acordo com as normas,
especificações e métodos da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).



I IRI-:I

ASS.

MUN. 01; KÍACI/AI

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE -AL

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DOS RECURSOS: O presente contrato tem seu
valor total estimado em R$ — ( —), de conformidade com a planilha de
preços da CONTRATADA.

§ 1° - O valor acima expresso, poderá variar para mais ou para menos em função das obras e
serviços efetivamente executados, nos termos de que dispõe a cláusula quarta deste Contrato.

§ 2° - Fica expressamente estabelecido que os preços propostos pela CONTRATADA, incluem
todos os custos diretos e indiretos requeridos para execução das obras e serviços, previstos na
Cláusula Primeira deste instrumento.

§ 3° - Para pagamento do objeto decorrente desta contratação os recursos financeiros serão
provenientes dasFuncionais Programáticas:

Funcional Programática

15.122.0012.2051

Projeto/Atividade
Manutenção das Atividades da
Secretaria Municipal de
Infraestrutura c Mobilidade
Urbana.

Natureza da Despesa

339039 Outros
Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica.

§ 4° As despesas dos exercícios subsequentes correrão à conta da dotação consignada para
esta atividade, ficando adstritas aos respectivos créditos orçamentários. Devendo ser feito um
Termo de Apostilamento para alteração, mudança ou acréscimo de Funcional Programática.

$ 5° - Os preços propostos não serão passíveis de reajustamento pelo período de 12 (doze)
meses, na forma da Lei Federal n° 9.069 de 29.06.95. Após este período, os mesmos serão
reajustados na mesma periodicidade e com base na variação do índice Nacional da Construção
Civil - INCC, coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO: os pagamentos serão efetuados mensalmente,
com base em valores apurados em medições mensais dos obras e serviços efetivamente
executados no período, conforme termo de referência, e nos preços constantes da planilha de
preços.

§ 1° -as taturas serão, obrigatoriamente, acompanhadas das respectivas folhas de medição que
conterão o visto da fiscalização.

§ 2° -o pagamento de cada fatura se realizará contados da data da apresentação da Nota Fiscal /
Fatura.

§ 3° - ocorrendo atraso de pagamento de fatura não sendo provocado pela CONTRATADA, a
mesma será corrigida monetariamente de acordo com a variação do IGPM. ou outro índice que
venha a substituí-lo, no período compreendido entre a data do vencimento e a do seu efetivo
pagamento, de acordo com a legislação específica.
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§ 4° -em caso da CONTRATADA não cumprir qualquer disposição contratual, e se o lato for
devidamente comprovado, os pagamentos devidos ficarão retidos até a solução da pendência,
sem prejuízo de quaisquer medidas punitivas presentes neste contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: Nenhuma alteração ou
modificação dos obras e serviços contratados poderá ser efetuada pela CONTRATADA.

íj 1° - A CONTRATANTE, entretanto, poderá autorizar as modificações técnicas recomendáveis,
desde que correspondam a um dos seguintes itens:
a) Acréscimo ou redução de quantidade de qualquer serviço previsto no contrato;
b) Supressão de qualquer item de serviço;
c) Execução de obras e serviços adicionais de qualquer espécie, não previsto no contrato,

indispensáveis a conclusão dos obras e serviços contratados, respeitados os limites
estabelecidos na lei pertinente, e com preços negociados entre as partes.

§ 2° -As alterações ou modificações necessárias e indispensáveis a perfeita execução dos obras e
serviços deverão ser definidas e autorizadas pela CONTRATANTE, em processo devidamente
instruído e fundamentado tecnicamente, cabendo nestes casos a formalização do Termo Aditivo.

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO: O prazo para execução das obras e serviços objeto desta
licitação será de 12 (doze) meses de conformidade com o Cronograma Físico Financeiro. E a
vigência do contrato será de 12 meses após a assinatura.

§ 1° - A eventual reprovação dosobras e serviços, em qualquer fase de execução, não implicará
em alterações de prazos, nem eximirá a CONTRATADA da aplicação das multas contratuais.

§ 2° - O prazo contratual poderá ser prorrogado nas seguintes hipóteses:
a) Acréscimo de obras e serviços devidamente autorizado pela CONTRATANTE;
b) Superveniência de fato imprevisível, alheio à vontade das partes, que afete as condições de

execução.
c) Interrupção dos obras e serviços, por ordem e interesse da CONTRATANTE.

§ 3° - Ocorrendo interrupção prevista no item "c" do parágrafo anterior, o prazo contratual ficará
automaticamente prorrogado pelo mesmo número de dias.

§ 4° - ocorrendo necessidade de prorrogação de prazo contratual, o mesmo será procedido
através de Termo Aditivo de Prazo ao Contrato. As alterações de prazo deverão ser requeridos
pelo menos 30 (trinta) dias anteriores ao término do contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: São de inteira
responsabilidade da CONTRATADA as despesas relativas a pessoal, as de natureza fiscal, os
encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, como também, cumprir a legislação vigente
no que diz respeito a segurança, higiene e medicina do trabalho.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE: A
CONTRATANTE prestará a CONTRATADA todas as informações julgadas necessárias,
quando solicitada por escrito em um prazo não superior a 08 (oito) dias consecutivos.

PARÁGRAFO ÚNICO - Aprovar as medições em tempo hábil, como também efetuar o
pagamento devido, na forma que estabelece este instrumento.

CLÁUSULA OITAVA • DA FISCALIZAÇÃO: A CONTRATANTE, exercerá ampla
fiscalização sobre osobras e serviços, por intermédio de seus prepostos devidamente
credenciados, na forma prevista no Instrumento convocatório, aos quais a CONTRATADA
deverá facilitar o pleno exercício de suas funções.

§ l" - DO GESTOR DO CONTRATO
O Gestor do Contrato será o Engenheiro Civil LINDUARTE FERREIRA DA SILVA FILHO.
portador(a) de CPF N. 042.891.754-22. lotado nesta Secretaria, cujas atribuições estão a seguir
relacionadas, em cumprimento ao art. 67 da Lei n° 8.666/93, é designado para a fiscalização:

§ 2" -expedir Ordem Inicial de Obras e serviços, em conjunto com o titular da Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, com o visto da autoridade competente, em
conformidade com o especificado na Propostas de Preços da(s) licitante(s) vencedora(as) e
demais peças correlacionadas;
§ 3° -acompanhar e fiscalizar a execução do contrato correlacionado;
§ 4° -atestar as Notas Fiscais e lavrar Parecer de Aceitação e Aprovação dos produtos recebidos;
§ 5° -comunicar à CONTRATADA a aplicação de penalidades por descumprimento de Cláusula
contratual;
§ 6° -fornecer atestado de capacidade técnica, em conjunto com a Titular da Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, quando solicitado pelo interessado, desde
que atendidas às obrigações contratuais.

CLÁUSULA NONA- DA ACEITAÇÃO DAS OBRAS: Satisfeitas todas as exigências, a
CONTRATANTE através de seus técnicos procederá o recebimento das obras mediante Termo
de Recebimento Provisório e posteriormente, após promover total vistoria, procederá o
Recebimento Definitivo. A responsabilidade da CONTRATADA, pela quantidade e correção
dos trabalhos, contudo, subsistirá na forma da leí.

CLAUSULA DÉCIMA - DA SUCONTRATAÇÃO: A critério da CONTRATANTE,
mediante prévia aprovação, a CONTRATADA poderá, em regime de responsabilidade solidária
subcontratar parte dosobras e serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES: Pela inexecução. erro ou
execução imperfeita, mora na execução ou qualquer outra forma de inadimplemento contratual, a
CONTRATADA, sem prejuízo de responsabilidade civil ou criminal que houver, estará sujeita
às seguintes penalidades segundo a natureza e gravidade da falta:
a) advertência;
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b) multa;
c) rescisão contratual;
d) suspensão do registro e do direito de participar de licitações;
e) cancelamento do registro e declaração de inidoneidade para participar de licitação;
f) a CONTRATADA sujeitar-se-á ao pagamento da multa meramente moratória de 0.05% (cinco
centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso no início dos obras e serviços, até o
máximo de 5% (cinco por cento), desde que o atraso devidamente comprovado, se origine de
fato a ela exclusivamente imputável;
g) ocorrendo inadimplência durante a execução do contrato, por parte da contratada, não
justificada perante a fiscalização da CONTRATANTE, a qual deverá se pronunciar por escrito,
será aplicada multa de 0,05 % (cinco centésimos por cento) do montante do contrato, por dia de
ocorrência, inclusive o estipulado na Cláusula Quinta, e/ou não atendimento das condições
estabelecidas no contrato até o máximo de 5% (cinco por cento).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA RESCISÃO: Este Contrato poderá ser
automaticamente extinto independente de notificação judicial ou extrajudicial . a critério da
CONTRATANTE, sem que a CONTRATADA tenha direito a qualquer indenização. salvo o
pagamento de parte dos obras e serviços que estiverem efetivamente executados, ocorrendo
quaisquer das seguintes hipóteses:
a) Infringência de qualquer cláusula deste instrumento;
b) paralisação injustificada por atraso superior a 15 (quinze) dias consecutivos;
c) em caso de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
d) se este contrato for cedido ou transferido no todo ou em parte sem prévia autorização escrita
da CONTRATANTE;
e) por imperícia ou negligência, quando da execução dos obras e serviços, devidamente
comprovada;
f) pelo não cumprimento de qualquer determinação oriunda da fiscalização e/ou normas técnicas;
g) pela incidência de multas que totaliza 10% (dez por cento) do valor contratual;
h) em caso de mútuo acordo ou conveniência da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO ÚNICO: Por qualquer das causas supramencionadas, a CONTRATADA, além
das penalidades contratuais, responderá por perdas e danos decorrentes da decisão, salvo se esta
for por conveniência da CONTRATANTE, ou mútuo acordo. A rescisão se processará por ato
próprio e unilateral da CONTRATANTE por simples apostila a este contrato, após a decisão do
Prefeito do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS GARANTIAS

Como garantia de execução deste Contrato, a CONTRATADA apresentou garantia no valor de
R$ ( ), correspondente a 3% do valor total previsto deste Contrato, na
modalidade , conforme disposto no §1° do art. 56 da Lei n° 8.666/93, a
qual ficará sob a responsabilidade da CONTRATADA.

A garantia prestada pela CONTRATADA somente será liberada depois de certificado, pela
CONTRATANTE, que o objeto deste Contrato foi totalmente realizado a contento.
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A liberação da garantia será procedida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento do pedido formulado, por escrito, pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO: Os contratantes elegem o foro da cidade de
Igaci/Estado de Alagoas, como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas
do presente contrato, que não forem resolvidas administrativamente, com exceção de qualquer
outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e acordes, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma,
na presença das testemunhas.

Igaci,

OLIVEIRO TORRES PIANCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

CPF.
RO.RG.

P/CONTRATADA

CPF.
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ANEXO VI

OS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA EMISSÃO DO CRC DA PRI KEITl KA
MUNICIPAL DKIGACI SÃO OS RELACIONADOS ABAIXO:

1. Contrato Social e todas as alterações posteriores, devidamente registrados na Junta
Comercial do Hstado da sede da empresa;

2. Cartão de Inscrição junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

3. Certidão Negativa da Receita Federal conjunta com Previdência Social (da sede da empresa);

4. Prova de Regularidade perante o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS (Certidão
Negativa de Débito - CND);

5. Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
(Certidão de Regularidade do FGTS - CRF);

6. Certidão de Registro e Quitação da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura - CRHA;

7. Certidão de Registro e Quitação do responsável técnico ao Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura - CREA;

8. Certidão Negativa de falência, concordata e recuperação judicial;

9. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

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
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- DHP. ou Certidão de Regularidade Profissional - CRP - acostada junto ao documento
contábil.

10. 2) - No caso das demais empresas, devem constar das paginas correspondente do livro
Diário do qual foi extraído, devidamente autenticado na Junta comercial 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.

10.3) - 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.

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 l .

-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 as 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 c do artigo 26 da Resolução CFC n° 1.418 -- Modelo Contábil para
Microempresa e Empresas de Pequeno Porte.

28
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PARECER JURÍDICO

I - DA CONSULTA

A Sra. Presidente da Comissão Permanente de Licitação,
solicita Parecer Jurídico acerca do Edital da Tomada de Preços n° 04/2015 e Minuta
de Contrato, cujo objeto é a contratação de empresa para prestar os serviços de
limpeza pública urbana, levando em consideração a Lei 8.666/93 e alterações
posteriores.

II - DA FUNDAMENTAÇÃO

Dispõe a Lei 8.666/93,em seus artigos 22 d 23:

**Art. 22 - São modalidades de licitação:

II - Tornada de preços

§ 2° - Tomada de preços é a modalidade de licitação entre
interessados do ramo pertinente ao seu objeto,
cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número
mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual
afixará, em local apropriado, cópia do instrumento
convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na
correspondente especialidade que manifestarem seu
interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro)
horas da apresentação das propostas.

Art. 23 - As modalidades de licitação a que se referem os
incisos I a III do artigo anterior serão determinados em
função dos seguintes limites, tendo me vista valor
estimado da contratação:
I - para obras e serviços de engenharia:
b) tomada de preços: até R$ 1.5000,00 (hum milhão e
quinhentos mil reais)".

Praça António Toledo, S/N, Centro, Igaci - Alagoas CEP 57.620 - 000.
CNPJ 12.228.375/0001 -92
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O Edital é próprio somente para as modalidades de Tomada de

Preços e Concorrência.

Ensina-nos o Mestre Marcai Justen Filho sobre os contratos
administrativos ern seu Comentários à Lei de Licitação e Contratos Administrativos -
Editora Dialética:

"O Contrato Administrativo se identifica como um acordo
de vontades entre um órgão da Administração Pública e
um particular, que produz direitos e obrigações para ao
menos uma das partes. Os contratos administrativos
envolvem ajustes de vontade. Deles deriva uma auto-
regulamentação da conduta das partes."

Destarte, o contrato deverá retratar não apenas as regras
constitucionais e legais. Deverá harmonizar-se com a disciplina veiculada no ato
convocatório da licitação e com o contido nas propostas formuladas pelo particular.

III - DA CONCLUSÃO

Ante o exposto, e após análise do Edital da Tomada de Preços
n° 04/2015 e Minuta de Contrato, opinamos no sentido de a mesma pode ser
publicada para surtir seus efeitos jurídicos, nos termos da Lei 8.666/93

É o parecer.

Igaci, 20 de fevereiro de 2015.

ROBERTO BARRETO CARDOSO
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

OAB: 9.494

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

Solicito a V.Sa preencher o protocolo de entrega de edital abaixo e remetê-lo ao
Presidente da Comissão Permanete de Licitação, através do fax n.° (82) 3423-1488. ou e-mail

O não preenchimento do protocolo de entrega do edital exime a Presidente da
Comissão de Licitação da comunicação de eventuais retiíicações ocorridas no instrumento
convocatório, bem como, de quaisquer informações adicionais.

Obs.: F.stc 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 DA TOMADA DE PREÇO N. 04/2015

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL:

C.N.P.J. N .(t

ENDEREÇO

CEP CIDADE / ESTADO

^ TELEFONE: FAX

" E-MAIL:

NOME DA PESSOA PARA CONTATO:

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO EDITAL:

Recebemos cópia do instrumento convocatório acima identificado assinado e carimbado.

Igaci/ Alagoas de de 2015.

Assinatura/carimbo
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Praça António Toledo, S'Tvl, Centro, Alagoas

EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N" 04/2015

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N" 20150107.035

PREAMBULO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI, através de sua Comissão Permanente de
Licitação, devidamente designada pela Portaria n° 198. de 05 de setembro de 2014. torna público
para o conhecimento dos interessados, que na data. horário e local abaixo indicados, fará reali/ar
licitação na modalidade Tomada de Preço, o certame seletivo será do tipo menor preço e será
executado no regime de empreitada por preços global, conforme descrito neste Edital, e em
conformidade com a lei Lei 8.666/93 e suas alterações.

DATA, HORÁRIO E ENDEREÇO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES
LOCAL: Praça António Toledo. S/N, Centro, Igaci - Alagoas
DATA DE ABERTURA: 16/03/2015
HORÁRIO: 09:00 horas

A presente licitação e a contratação dela decorrente têm fundamento legal na Lei Federal n°
8.666 de 21.06.93 e suas alterações posteriores.

Hste Edital e seus Anexos encontram-se à disposição das empresas interessadas na Comissão
Permanente de Licitação, e serão fornecidos, no horário das 08:00 às 12:00. até o dia 13 de
março de 2015.

1. DO OB.IETO DA LICITAÇÃO.
1.1. Apresente licitação tem como objetoa contratação de empresa para prestar os serviços de
limpeza pública urbana.

1.2. Asobras e serviços deverão atender às normas, especificações e métodos da ABNT
(Associação Brasileira de Normas Técnicas).

1.3.Todasas despesas decorrentes da execução das obras e serviços, objcto desta licitação, serão
por conta da LICITANTE vencedora.

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1. Somente poderão participar da presente licitação empresas da construção civilregularmente
constituída e em operação no território nacional, bem assim que se encontrem devidamente
inscritas no Registro Cadastral de Habilitação da Prefeitura Municipal de Igaci, o atendimento a
todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento
das Documentações e Propostas.
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2.2. I - vedada a participação de empresas submetidas a sanções administrativas declaratórias de
inidoneidade. suspensivas do direito de participar em licitações públicas ou impedidas de que
contratem com órgãos da administração federal, estadual ou municipal.

2.3. Neste certame seletivo é vedada ainda, a participação de empresas em consórcio.

3. IX) RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTAS E DO
CREDENCIAMENTO

3.1. Os Documentos de Habilitação e as Proposta de Preços acondicionados nos envelopes "A" e
"B" serão recebidos simultaneamente pela Comissão Permanente de Licitação na data. hora e
local indicado neste Edital.

3.2. A Comissão Permanente de Licitação somente receberá Documentos e Propostas que lhes
forem entregues pessoalmente pelos representantes credenciados.

3.3. Os documentos do credenciamento deverão ser entregues no dia, hora e local referido no
preâmbulo deste instrumento, fora dos envelopes 01 e 02.

3.4. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto a CPL 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 exibindo cópia autenticada em cartório ou pela Comissão de
Licitação da Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.

3.5.Do Credenciamento
.

3.5.1. 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.

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

3.5.3. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante;

3.5.4. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Presidente da Comissão de
Licitação 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 exibindo a 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:
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^ 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.
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

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

acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

3.6.4. No caso de outra pessoa:

a) Procuração pública ou particular, ou ainda Credenciamcnto, com firma reconhecida em
cartório, com poderes para que a pessoa credenciada possa manifestasse em seu nome em qualquer
fase destaTomada de Preço
e
b) Documento de constituição da empresa, conforme os itens 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, que comprove ser
o representante legal da empresa.

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

3.8. Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original, por
*9 qualquer processo de cópia autenticada em Cartório competente ou por servidor da

administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.

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

3.8.2. Serão aceitas somente cópias legíveis;

3.8.3. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;

3.8.4. O Presidente da Comissão de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer
documento, sempre que julgar necessário.

3.9. 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
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visando o esclarecimento de dúvidas sobre o teor da mesma, ficando, todavia, os casos
excepcionais para serem avaliados pelo Presidente da Comissão de Licitação.

3.10. 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.

4. DA HABILITAÇÃO
4.1. Cada LICITANTE deverá entregar a Comissão Permanente de Licitação no dia. hora e local
designados no preâmbulo deste Edital, os envelopes constituídos pelos seguintes documentos:

* Envelope A - Documentos de Habilitação
* Envelope B - Proposta de Preços

4.2. O envelope A. contendo os Documentos de Habilitação deverá ser assim identificado:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 04/2015
ENVELOPE A - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
(NOME DA LIC1TANTE)

A apresentação dos Documentos de Habilitação abaixo discriminados é obrigatória e deverão
estar contidos no Envelope "A?" devidamente lacrado. Tais documentos, em original ou cópia
autenticada, deverão ser apresentados em uma única via numerados, rubricados, sem rasuras, e se
constituem dos seguintes documentos:

4.3. Relativos à Habilitação Jurídica:

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

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, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;

b. 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. acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

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
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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.: Será facultada a apresentação dos documentos no Envelope "Documentos de Habilitação"
das alíneas "a. b. b. l, c. d. e" da condição 4.3., quando já apresentados no ato do credenciamento.

4.4. Relativos à Qualificação Técnica:

a) Certificado de Registro Cadastral - CRC da Prefeitura Municipal de IGAC1. devidamente
atuali/ado, ou ainda, certidão emitida pelo mesmo órgão, comprobatória do preenchimento,
até o terceiro dia anterior a data do recebimento das Documentações e Propostas, de todos
os requisitos indispensáveis ao cadastramento, conforme relação de documentos elencados
no Anexo VI.

h) Certidão de Registro e Quitação da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura - CREA e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU;

c) Certidão de Registro e Quitação do responsável técnico junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura - CREA e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU;

b.c. l) No caso de a empresa licitante ou os responsáveis técnicos não serem registrados ou
inscritos no CREA do Estado de Alagoas, deverão ser providenciados os respectivos vistos
deste órgão regional por ocasião da assinatura do contrato.

d) Comprovação, através de Atestados, da experiência da empresa para desempenho de
atividade pertinente e compatível em características, com o objeto desta licitação. O(s)
Atestado(s). emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado deverá (ao) ser
acompanhados da respectiva CAT (Certidão de Acervo Técnico) do CREA, e que deverão
corresponder às parcelas de maior relevância e valor significativo.

d.l) Se o licitante que se valer do acervo técnico de seus responsáveis técnicos, deverá
comprovar que os mesmos fazem parte de seu quadro, mediante apresentação de cópia
autenticada do contrato de trabalho ou carteira profissional ou da ficha de registro de
empregados que demonstrem a identificação profissional, onde conste o nome do(s)
profissional(is). Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante. tal comprovação
será feita através de certidão da Junta Comercial ou certidão do CREA, devidamente atualizada.
O acervo técnico do responsável técnico será, obrigatoriamente, comprovado pela respectiva
CAT (Certidão de Acervo Técnico) emitida pelo CREA.

4.5. 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
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anteriores à data da apresentação das propostas, caso não esteja expresso na mesma o seu
prazo de validade, ou a emitida pelo site www.tjal.ius.br, ou o site correspondente a cada
Estado.

b) Prova de que dispõe de capital social integralizado e registrado, em valor igual ou
superior a R$ 94.677.00(noventa e quatro mil seiscentos e setenta e sete reais);

c) 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;

c. 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 Reuularidade Profissional - CRP - acostada
junto ao documento contábil.

c. 2) No caso das demais empresas, devem constar das páginas correspondente do livro
Diário do qual foi extraído, devidamente autenticado na Junta comercial 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
í l a b i l i l ; i ç ã o Prof iss ional DH1'. ou Certidão de Regu la r idade P r o l i s s i o n i i l _._ÇRP C c i l j d f i o
de Regularidade Profissional - CRP — acostada junto ao documento contábil.

c. 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.

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

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

c. 6) As Microcmpresas e Empresas de Pequeno Porte, devem apresentar o balanço
patrimonial, e as Demonstrações do Resultado e as Notas Explicativas ao final do úl t imo
exercício social em cumprimento ao Inciso I do artigo 31 e ao eaput 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.

4.6. Relativos à Regularidade Fiscal:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

b) Certidão Negativa da Receita Federal conjunta com Previdência Social(da sede da empresa);

c) Prova de quitação junto a Fazenda Estadual da sede da empresa;

d) Prova de quitação junto a Fazenda Municipal da sede da empresa;

d) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (Certidão
de Regularidade do FGTS - CRF);

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

O Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual relativo ao domicílio ou sede do
licitante. pertinente ao seu ramo de ali v idade e compatível com o objeto licitado;

4.7 . Declarações:

a) Declaração de visita ao local das obras.
b) Declaração, sob as penalidades da lei. de superveníência de fato impeditivo de

habilitação, conforme modelo no Anexo I.
c) A microempresa ou empresa de pequeno porte, por meio de seu representante,

deverá apresentar a Declaração por escrito, nos termos do anexo II, para usufruir dos
benefícios legais. A declaração deve estar acompanhada de documento expedido pela
Junta Comercial, ou pelo site oficial da junta comercial do estado onde está localizada a
empresa comprovando a sua condição de MH ou EPP.A falsidade de Declaração prestada
objetivando os benefícios da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006
caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal da Falsidade ideológica,
conforme transcrição abaixo:

Ari. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração aue cicie
devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da
í///f devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigarão ou
alterar a verdade sobre falo juridicamente relevante:
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Pena - reclusão, de um a cinco unos. e muita, se o documento é público, e
reclusão de um a três anos. e multa, se o documento é particular.

Parágrafo único - Sc o agente é funcionário público, e comete o
crime prevalecemh-.se do cargo, ou se a falsificarão ou
alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a
pena de sexta parte.

d) 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 XXXIII do Art. 7" da Constituição Federal e na Lei n- 9.854. de 27 de outubro de
1999-Anexo III.

e) Declaração que o proponente não possui vínculo empregatício com a Administração
Municipal. Estadual e/ou Federal.Anexo IV.

4.8. DA REGULARIDADE FISCAL DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE.

4.8.1. Havendo alguma restrição na regularidade fiscal das microempresas ou das empresas de
pequeno porte, será concedido um prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do momento em que o
(s) licitante (s) foi (ram) declarado (s) vencedor (es) do certame, prorrogáveis por igual período,
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Conforme estabelece
oart. 43. § l° da Lei Complementar N° 147, de 7 de agosto de 2015.

4.8.2. A n ao-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 Presidente da Comissão de Licitação do Município convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou cancelar a licitação.

4.8.3. Serão consideradas inabilitadas as LICITANTES quando fatos supervenientes à habitação,
só posteriormente chegados ao conhecimento da Comissão Permanente de Licitação, possam
justificar o reexame dos requisitos de habilitação jurídica, técnica, financeira e fiscal das
anteriormente consideradas habilitadas, mesmo após a abertura dos Envelopes das Propostas.

4.8.4. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação de documentos para
habilitação exigidos neste Edital. A Comissão Permanente de Licitação poderá exigir em
qualquer oportunidade, os esclarecimentos complementares que julgar necessários ao perfeito
entendimento e compreensão das propostas apresentadas.

4.8.5.Será admitido apenas 01 (um) representante formalmente credenciado pela empresa
interessada.

4.8.6.Não serão objeto de exame ou deliberação os fatos ou alegações não pronunciadas ao
encerramento de cada sessão, bem como as não inseridas nas respectivas atas. Não cabendo,
consequentemente, aos ausentes o direito a qualquer reclamação.
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5. DA PROPOSTA DE PREÇOS
5. l. O Knvelope "B" contendo a Proposta de Preços deverá ser assim identificado:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N" 04/2015
ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PREÇOS
(NOME DA LICITANTE)

5.2. As Propostas de Preços - Envelope "B" serão entregues em envelopes fechados, juntamente
com Envelope "A" - Documentos de Habilitação, na data, hora e local determinados no
preâmbulo deste Edital, impressas em papel timbrado, por processo mecânico ou informatizado,
devidamente numeradas, rubricadas e assinada por representante legal, contendo,
obrigatoriamente, as peças adiante especificadas:

(a) Carta-Proposta da qual constarão, necessariamente, os seguintes elementos:

(a.l)Preço global da proposta, em algarismo e por extenso, de acordo com a planilha
orçamentaria, expresso em Real;

(a.2) Prazo de execução das obras;
(a.3) Prazo de validade da proposta que deverá ser no mínimo de 60 (sessenta) dias, a

partir da data de entrega da mesma;
(a.4) Indicação do nome, CPF/MF e cargo na empresa, do responsável legal que deverá

assinar o contrato caso seja vencedora.

(b) Planilha Orçamentaria, elaborada segundo modelo fornecida pela PREFEITURA, de
que constarão todos os preços unitários e totais, incluindo todas as despesas diretas e indiretas
correspondentes bem como o preço global para execução das obras objetivadas.

(c) Cronograma físico-financeiro, elaborado segundo modelo fornecida pela
PREFEITURA.

5.3. Benefícios e Despesas Indiretas - B.D.I, detalhando todos os seus componentes,
inclusive em forma percentual.

5.4. Ocorrendo divergência entre os valores dos preços unitários e os totais resultantes de cada
item. prevalecerão os primeiros. No caso de discrepância entre valores expostos em algarismos e
as correspondentes indicações por extenso, dar-se-á prevalência a estes últimos.

6. DA AVALIAÇÃO DOS DOCUMENTOS
6.1. Na mesma data. será procedida à abertura dos Envelopes contendo os Documentos de
Habilitação, que serão rubricados pela Comissão Permanente de Licitação e pelas LICITANTES
presentes.

K)
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6.2. Os Envelopes contendo as Propostas de Preços permanecerão inviolados e sob a guarda da
Comissão.

6.3. Após o exame e julgamento da Documentação, que poderá ocorrer, a critério da Comissão
Permanente de Licitação, na mesma ou em outra sessão, será comunicado o resultado da fase
habilitatòria. com a convocação das empresas habilitadas para a fase seguinte do certame.

6.4. À PRHFEITURA reserva-se o direito de solicitar esclarecimentos ou comprovações de
documentos apresentados.

6.5. Serão inabilitadas as LICITANTES cuja documentação se apresente incompleta ou.
irregular, na forma das exigências deste instrumento.

6.6. Será devolvido inviolado o Envelope "B" das LICITANTES que não forem habilitadas.
decorrido o prazo legal sem interposição de Recurso, tenha havido desistência expressa, ou após
o julgamento do recurso.

6.7. Será lavrada a ata circunstanciada do evento, contendo as principais ocorrências, a qual será
assinada pela Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes das empresas
participantes.

7. DA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS
7.1. Na data, hora e local designada pela Comissão Permanente de Licitação será procedida à
abertura dos Envelopes contendo as Propostas de Preços das LICITANTES habilitadas, cujo
conteúdo será rubricado pela Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes
credenciados das empresas.

7.2. A PREFEITURA através da sua Comissão Permanente de Licitação apreciará as Propostas
de Preços das LICITANTES habilitadas, desclassificando aquelas que:

(a) Apresentarem propostas com omissões, rasuras, erros substanciais ou desatendam as
condições exigidas.

(b) Se revelem manifestamente inaceitáveis ou inexequíveis.
(c) Apresentar preço baseado em outra(s) proposta(s).
(d) Apresentar preço(s) unitário(s) nulo(s). e /ou simbólico(s).

7.3. Os preços unitários poderão variar em até 10% para mais. desde que não afete o preço global
máximo estimado.

7.4. Os preços unitários que ultrapassarem o limite de 10% poderão ser corrigidos pelo licitante.
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da comunicação, caso aceite a redução para o l imite
determinado.

8. DA AVALIAÇÃO FINAL
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8.1. Apenas serão aceitas as propostas que, formalizadas na estrita conformidade das exigências
fixadas neste ato convocatório, inclusive no que se refere à presença de todas as peças elcncadas
no item 5. ofereçam preços unitário e global reconhecidamente exequível e consistente com o
comportamento do mercado.

8.2. Será julgada vencedora deste certame licitatório a empresa que atendidas todas as exigências
deste Edital, propuser o menor preço global.

8.3. Verificada absoluta igualdade entre 02 (duas) ou mais propostas de menor preço, a escolha
da LICITANTE vencedora far-se-á por sorteio, cm sessão pública.

9. DOS PRAZOS
9. l . Os prazos para execução e conclusão da obra estão estabelecidos na Minuta de Contrato.

10. DOS RECURSOS FINANCEIROS
10.1. A despesa decorrente desta licitação correrá a conta da(s) Funcional(ais) Programática(s)
estabelecida na Minuta de Contrato.

11. DA CONTRATAÇÃO
1 1 . 1 . A LICITANTE vencedora deverá assinar o contrato na conformidade com minuta anexa a
este Edital, até 03 (três) dias consecutivos depois de notificada pela PREFEITURA.

11 . 2 . No caso da empresa vencedora não comparecer para a assinatura do respectivo instrumento
de contrato no prazo supracitado, contado a partir da data da notificação, a PREFEITURA ficará
com a liberdade, e a seu critério, de convocar as demais sucessivamente, na ordem de
classificação, com preço e prazo da proposta vencedora.

11.3. O presente Edital será parte integrante do contrato e a Minuta de Contrato anexa, integra
este instrumento.

11.4. Mediante prévia e expressa aprovação da PREFEITURA, a CONTRATADA poderá
subcontratar partes das obras e serviços.

11.5. A LICITANTE vencedora que vier a ser contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, o objelo do contrato em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.
Também providenciará a remoção de resíduos, entulhos, etc., decorrentes da movimentação das
obras, bem como a recuperação e reconformação de áreas danificadas pelo uso do solo ou jazidas
de qualquer natureza. Serão ainda removidas construções e instalações provisórias de qualquer
natureza que tenham sido efetuadas pela CONTRATADA.

12. DAS GARANTI AS
12.1. Como garantia de execução deste Contrato, a CONTRATADA apresentou garantia no
valor de R$ _ (_ _), correspondente a 3% do valor total previsto deste

12
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Contrato, na modalidade , conforme disposto no ijl° do art. 56 da Lei n°
8.666/93. a qual ficará sob a responsabilidade da CX)NTRATADA.
12.2. A garantia prestada pela CONTRATADA somente será liberada depois de certificado.
pela CONTRATANTE, que o objeto deste Contrato foi totalmente reali/ado a contento.
12.2. O valor prestado em garantia de execução responderá pelo inadimplemento das condições
contratuais, pela não conclusão ou conclusão incompleta do objeto e pelas eventuais multas
aplicadas independentes de outras cominações legais.
12.3. A liberação da garantia será procedida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento do pedido formulado, por escrito, pela CONTRATADA.
12.4. Após a reali/ação da última sessão e declarada a empresa vencedora para execução e
conclusão das obras o representante da empresa tem três dias úteis para apresentação da garantia,
conforme estabelece o art. 56 da Lei 8.666/93.

13. DO PAGAMENTO
13.1. As medições serão mensais e os pagamentos serão efetuados. com base em valores
apurados mensalmente em medições das obras e serviços efetivamente executados no período,
conforme o termo de referência, e nos preços unitários constantes do contrato.

13.2. As faturas serão, obrigatoriamente, acompanhadas das respectivas folhas de medição que
conterão o visto da fiscali/ação.

13.3. O pagamento de cada fatura se realizará até 10 (dez) dias consecutivos contados da data da
apresentação da Nota Fiscal/F atura.

13.4. Ao requerer o pagamento da segunda medição, a CONTRATADA deverá anexar o
comprovante de registro do contrato junto ao CREA. nos termos da Resolução n" 257 de
19.09.78 do CONFEA. sob pena de não receber o pagamento da referida medição.

13.5. Ocorrendo atraso de pagamento de fatura não sendo provocado pela CONTRATADA, a
mesma será corrigida monetariamente de acordo com a variação do IGPM. ou outro índice que
venha a substituí-lo, no período compreendido entre a data do vencimento e a do seu efetivo
pagamento, de acordo com a legislação específica.

14. 1)0 REAJUSTAMENTO
14.1. Os preços propostos não serão passíveis de reajustamento pelo período de 12 (doze) meses,
na forma da Lei Federal n° 9.069 de 29.06.95.Após este período, os mesmos serão reajustados na
mesma periodicidade e com base na variação do índice Nacional da Construção Civil - INCC.
coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas.

15. DAS PENALIDADES
15.1. Ocorrendo inadimplcncia na fase licitatória ou durante a execução do contraio,
descumprimento ou desconsideração de qualquer das cláusulas do instrumento contratual, ficará
a contratada sujeita a aplicação das sanções e penalidades previstas na lei que rege a espécie e
contidas na minuta do contrato.

13
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16. DA FISCALIZAÇÃO
16.1. As obras e serviços serão fiscalizados por técnicos da Secretaria Municipal de
I n f r a e s l r u l u r a . que serão credenciados pe lo(a) Sccivlário(a) de [nfraestruturado M u n i c í p i o , aos
quais a CONTRATADA deverá facilitar o pleno exercício de suas funções.

17. DO RECEBIMENTO DOS OBRAS E SERVIÇOS
17.1. Asobras e serviços objeto desta licitação serão recebidas por uma comissão de técnicos da
Secretaria Municipal de Infraestrutura, devidamente designada.

17.2. O recebimento dar-se-á mediante termos de recebimento, provisório e definitivo na forma
prevista no contrato.

17.3.As obras e serviços somente serão recebidos, após o atendimento de todas as condições
estabelecidas neste Edital e demais documentos que o integram.

18. DOS RECURSOS
18.1. Das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação caberá recursos ao
Prefeito do Município, através da Presidente da Comissão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis
contados da data da lavratura da ata.

19. DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO
19.1. Proclamado o resultado da licitação, o processo será encaminhado ao Prefeito do
Município de Igaci que deliberará sobre a regularidade do certame licitatório. procedendo a sua
homologação e posterior ato adjudicatório.

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1. O preço global estimado para execução das obras e serviços objeto deste certame seletivo é
de R$ 946.770.09 (novecentos e quarenta e seismil setecentos e setenta reais e nove centavos).

20.2. A Comissão Permanente de Licitação poderá propor ao Prefeito do Município a revogação
ou anulação desta licitação, sem que disso decorra para as LICITANTES qualquer direito à
indeni/açào. compensação ou reclamação.

20.3. A PREFEITURA se reserva o direito de revogar o procedimento licitatório e rejeitar todas
as propostas a qualquer momento antecedendo a assinatura do contrato, por justificada
conveniência administrativa ou anulá-lo por ilegalidade, sem que às LICITANTKS caibam
quaisquer direito à indenização ou ressarcimento.

20.4. Em qualquer fase do certame seletivo, a Comissão Permanente de Licitação poderá
solicitar as LICITANTES os esclarecimentos eventualmente necessários a um perfeito
entendimento e compreensão das propostas apresentadas.

20.5. Em nenhuma hipótese serão admitidas propostas alternativas.
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20.6. A PREFEITURA poderá introduzir aditamento, modificações, ou revisões no presente
Edital e seus anexos, até 05 (cinco) dias antes da data marcada para entrega das Propostas. Tais
procedimentos serão encaminhados através de earta circular, correio eletrônico ou te lê fax. a
todos os interessados que tenham adquirido o "dossiê" desta licitação.

20.7. Qualquer alteração significativa, a critério da PREFEITURA, ou que importe em alteração
nas propostas em elaboração pelos LICITANTHS. ocorrida após a publicação do aviso pertinente
a esta licitação, implicará na prorrogação do prazo de apresentação das propostas por iguais
números de dias decorridos entre a mencionada publicação e a data do aviso de alteração.

20.8. Qualquer pedido de esclarecimento à Comissão Permanente de Licitação apenas será
conhecido e respondido caso formulado por escrito e protocolado até 04 (quatro) dias antes da
data designada para o recebimento dos Documentos e Propostas.

20.9. As respostas às consultas formuladas pelas LICITANTES serão obrigatoriamente
respondidas pela Comissão, até 02 (dois) dias antes da data marcada para recebimento das
Documentações e Propostas, permanecendo disponíveis ao conhecimento de qualquer
interessado, no endereço indicado no preambulo deste Edital.

20.10. Mediante prévio e formal consentimento da PREFEITURA os casos e as hipóteses de
subcontratação, sub-rogação. cessão ou transferência e de rescisão do Contrato decorrente desta
licitação reger-se-ão pelas disposições contidas na Lei n" 8.666/93.

20.11. Reserva-se a PREFEITURA o direito de a qualquer época promover alterações
qualitativas ou quantitativas no projeto inerente asobras e serviços.

Igaci,25de fevereiro de 2015.

Jacqueline LuwK Pereira Melo Bispo
Presidente da CPL
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ANEXO I

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

D E C L A R A Ç Ã O

Processo Administrativo n" /2015
Tomada de Preço n° —/2015

(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 /2015

Nome e número da identidade do declarante
(representante legal da empresa)

CARIMBO E ASSINATURA

16
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ANEXO II

DECLARAÇÃO DE M/C 'ROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE ou COOPERATIVA

DECLARAÇÃO
Processo Administrativo n° /2015
Tomada de Preço n" —/2015

A empresa inscrita no CNPJ/MF sob o n° , estabelecida na
.... n° - - - , através de seu contador o Sr

inscrito no CPF/MF sob o n° e no Conselho Regional de Contabilidade (CRC). sob o 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 de
de/.embro de 2006;
( )EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3° da Lei Complementar n°
123 de 14 de dezembro de 2006;
( ) COOPERATIVA, conforme o disposto nos art. 42 à 45 da Lei Complementar n° 123 de
14/12/2006 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
Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006.

Local e data

Nome e número da identidade do declarante
(representante legal da empresa)

CARIMBO R ASSINATURA

17
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ANEXO III

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

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

Processo Administrativo n° 72015
Tomada de Preço n° —/20I5

(NOME DA EMPRESA)
sediada

. CNPJ ou CPF 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 intringéneia à
regra, acarretará a imediata inabilitação ou desclassificação na Tomada de Preços n°

/2Q15, Processo Admínsitrativo N° —/— como a rescisão do Contrato Administrativo
que venha a firmar com o Município de IGACI-AL.

Local 72015

Nome e número da identidade do declarante
(representante legal da empresa)

CARIMBO E ASSINATURA
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO QUE O PROPONENTE NÃO POSSUI VÍNCULO EMPREGATÍCIO.

Processo Administrativo n" /2015
Tomada de Preço n° —/2015

Declaro, para os devidos fins de direito e sob as penas da Lei. que eu.
_,CPF:_ _RG:_

, residente e domiciliado a Rua
_, Município de

, não possuo nenhum vinculo
empregaiício com o serviço público Municipal. Estadual ou Federal, e também não tenho vinculo
com nenhuma empresa privada.

de de 2015.

Assinatura do Concorrente



PREFEITURA MUN. DE 1GACI/AI.

n.s,_G_

ASS.:

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE -AL

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

ANEXO IV

DECLARAÇÃO QUE O PROPONENTE NÃO POSSUI VÍNCULO EMPREGATÍCIO.

Processo Administrativo n° 72015
Tomada de Preço n° —/20I5

Declaro, para os devidos fins de direito e sob as penas da Lei, que eu,
_.CPF:_ _RG:_

, residente e domiciliado a Rua
, Município de

, não possuo nenhum vínculo
empregatício com o serviço público Municipal, Estadual ou Federal, e também não tenho vinculo
com nenhuma empresa privada.

de de 2015.

Assinatura do Concorrente

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

ANEXO V

MINUTA DE CONTRATO N° --/2015
TOMADA DE PREÇO N°--/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVOS 20150107.035

MINUTACONTRATO DE EMPREITADA
POR PREÇO UNITÁRIO QUE ENTRH SI
CELEBRAM Dl l M LADO O
MUNICÍPIO DE IGACI E DO OUTRO A
EMPRESA»

PREÂMBULO DAS PARTES E DO FUNDAMENTO

1 - 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
CEP57.620 -- 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.

2 - CONTRATADA:
, neste atodenominada CONTRATADA, com sede na - —. nl) - —Cidade

- / . inscrita no CNPJ (MF) sob o n° • —, neste ato representado pelo seus Sócio -- ,
CPF n° - —, residente e domiciliado na Rua —. n° —. Bairro -•—, CEP —. Cidade
/AL.

3 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Aplica-se a esta contratação as disposições contidas na Lei
n° 8.666. de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

Passam a fazer parte integrante deste instrumento como se restrito fossem o Processo
Administrativo com todas as instruções e documentos e o Edital, complementando o presente
contrato para todos os fins de direito e obriga as partes em todos os seus termos, inclusive a
Proposta de Preços da CONTRATADA, naquilo que não contrariar este instrumento.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO: Obriga-se a CONTRAI ADA
por força deste instrumento a contratação de empresa para prestar os serviços de limpeza pública
do Município de Igaci-AL.

PARACiRAFO ÚNICO - As obras e serviços deverão ser executados de acordo com as normas,
especificações e métodos da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DOS RECURSOS: O presente contrato tem seu
valor total estimado em R$ — ( ), de conformidade com a planilha de
preços da CONTRATADA.

§ 1° - O valor acima expresso, poderá variar para mais ou para menos em função das obras e
serviços efetivamente executados, nos termos de que dispõe a cláusula quarta deste Contrato.

í? 2° - Fica expressamente estabelecido que os preços propostos pela CONTRATADA, incluem
todos os custos diretòs e indiretos requeridos para execução das obras e serviços, previstos na
Cláusula Primeira deste instrumento.

§ 3° - Para pagamento do objeto decorrente desta contratação os recursos financeiros serão
provenientes dasFuncionais Programáticas:

Funcional Programática

15.122.0012.2051

Projeto/Atividade
Manutenção das Atividades da
Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Mobilidade
Urbana.

Natureza da Despesa

339039 Outros
Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica.

í; 4° As despesas dos exercícios subsequentes correrão à conta da dotação consignada para
esta atividade, ficando adstritas aos respectivos créditos orçamentários. Devendo ser (cito um
Termo de Apostilamento para alteração, mudança ou acréscimo de Funcional Programática.

§ 5° - Os preços propostos não serão passíveis de reajustamento pelo período de 12 (doze)
meses, na forma da Lei Federal n° 9.069 de 29.06.95. Após este período, os mesmos serão
reajustados na mesma periodicidade e com base na variação do índice Nacional da Construção
Civi l - INCC, coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO: os pagamentos serão efetuados mensalmente,
com base em valores apurados em medições mensais dos obras e serviços efetivamente
executados no período, conforme termo de referência, e nos preços constantes da planilha de
preços.

§ 1° -as faturas serão, obrigatoriamente, acompanhadas das respectivas folhas de medição que
conterão o visto da fiscalização.

§ 2° -o pagamento de cada fatura se realizará contados da data da apresentação da Nota Fiscal /
Fatura.

g 3° - ocorrendo atraso de pagamento de fatura não sendo provocado pela CONTRATADA, a
mesma será corrigida monetariamente de acordo com a variação do IGPM. ou outro índice que
venha a substituí-lo, no período compreendido entre a data do vencimento e a do seu efetivo
pagamento, de acordo com a legislação específica.
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§ 4° -em caso da CONTRATADA não cumprir qualquer disposição contratual, e se o fato for
devidamente comprovado, os pagamentos devidos ficarão retidos até a solução da pendência,
sem prejuízo de quaisquer medidas punitivas presentes neste contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: Nenhuma alteração ou
modificação dos obras e serviços contratados poderá ser efetuada pela CONTRATADA.

§ 1° - A CONTRATANTE, entretanto, poderá autorizar as modificações técnicas recomendáveis,
desde que correspondam a um dos seguintes itens:
a) Acréscimo ou redução de quantidade de qualquer serviço previsto no contraio;
b) Supressão de qualquer item de serviço;
c) Execução de obras e serviços adicionais de qualquer espécie, não previsto no contrato,

indispensáveis a conclusão dos obras e serviços contratados, respeitados os limites
estabelecidos na lei pertinente, e com preços negociados entre as partes.

§ 2° -As alterações ou modificações necessárias e indispensáveis a perfeita execução dos obras e
serviços deverão ser definidas e autorizadas pela CONTRATANTE, em processo devidamente
instruído e fundamentado tecnicamente, cabendo nestes casos a formalização do Termo Aditivo.

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO: O prazo para execução das obras e serviços objcto desta
licitação será de 12 (doze) meses de conformidade com o Cronograma Físico Financeiro. E a
vigência do contrato será de 12 meses após a assinatura.

!j 1° - A eventual reprovação dosobras e serviços, em qualquer fase de execução, não implicará
em al terações de pra/os. nem eximirá a COYI RA l Al) \a apl icação das m u l t a s con t r a tua i s .

§ 2° - O prazo contratual poderá ser prorrogado nas seguintes hipóteses:
a) Acréscimo de obras e serviços devidamente autorizado pela CONTRATANTE;
b) Superveniência de fato imprevisível, alheio à vontade das partes, que afete as condições de

execução.
e i In i e iTLipeào dos obras e serviços, por ordem e interesse da CON l RA l AN l l .

§ 3° - Ocorrendo interrupção prevista no item "c" do parágrafo anterior, o prazo contratual ficará
automaticamente prorrogado pelo mesmo número de dias.

§ 4° - ocorrendo necessidade de prorrogação de prazo contratual, o mesmo será procedido
através de Termo Aditivo de Prazo ao Contrato. As alterações de prazo deverão ser requeridos
pelo menos 30 (trinta) dias anteriores ao término do contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABIL1DADES DA CONTRATADA: São de inteira
responsabilidade da CONTRATADA as despesas relativas a pessoal, as de natureza fiscal, os
encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, como também, cumprir a legislação vigente
no que diz respeito a segurança, higiene e medicina do trabalho.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE: A
CONTRATANTE prestará a CONTRATADA todas as informações julgadas necessárias,
quando solicitada por escrito em um prazo não superior a 08 (oito) dias consecutivos.

PARÁGRAFO ÚNICO - Aprovar as medições em tempo hábil, como também efetuar o
pagamento devido, na forma que estabelece este instrumento.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO: A CONTRATANTE, exercerá ampla
fiscalização sobre osobras e serviços, por intermédio de seus prepostos devidamente
credenciados, na forma prevista no Instrumento convocatório, aos quais a CONTRATADA
deverá facilitar o pleno exercício de suas funções.

§ 1° - DO GESTOR DO CONTRATO
O Gestor do Contrato será o Engenheiro Civil LINDUARTE FERREIRA DA SILVA FILHO.
portador(a) de CPF N. 042.891.754-22, lotado nesta Secretaria, cujas atribuições estão a seguir
relacionadas, em cumprimento ao art. 67 da Lei n° 8.666/93, é designado para a fiscalização:

§ 2° -expedir Ordem Inicial de Obras e serviços, em conjunto com o titular da Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, com o visto da autoridade competente, em
conformidade com o especificado na Propostas de Preços da(s) licitante(s) vencedora(as) e
demais peças correlacionadas;
§ 3° -acompanhar e fiscalizar a execução do contrato correlacionado;
§ 4° -atestar as Notas Fiscais e lavrar Parecer de Aceitação e Aprovação dos produtos recebidos;
§ 5° -comunicar à CONTRATADA a aplicação de penalidades por descumprimento de Cláusula
contratual;
§ 6° -fornecer atestado de capacidade técnica, em conjunto com a Titular da Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, quando solicitado pelo interessado, desde
que atendidas às obrigações contratuais.

CLÁUSULA NONA- DA ACEITAÇÃO DAS OBRAS: Satisfeitas todas as exigências, a
CONTRATANTE através de seus técnicos procederá o recebimento das obras mediante Termo
de Recebimento Provisório e posteriormente, após promover total vistoria, procederá o
Recebimento Definitivo. A responsabilidade da CONTRATADA, pela quantidade e correçâo
dos trabalhos, contudo, subsistirá na forma da lei.

CLAUSULA DÉCIMA - DA SUCONTRATAÇÃO: A critério da CONTRATANTE,
mediante prévia aprovação, a CONTRATADA poderá, em regime de responsabilidade solidária
subcontratar parte dosobras e serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES: Pela inexecuçâo, erro ou
execução imperfeita, mora na execução ou qualquer outra forma de inadimplemento contratual, a
CONTRATADA, sem prejuízo de responsabilidade civil ou criminal que houver, estará sujeita
às seguintes penalidades segundo a natureza e gravidade da falta:
a) advertência;
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b) multa;
c) rescisão contratual;
d) suspensão do registro e do direito de participar de licitações;
e) cancelamento do registro e declaração de inidoneidade para participar de licitação;
f) a CONTRATADA sujeitar-se-á ao pagamento da multa meramente moratória de 0.05% (cinco
centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso no início dos obras e serviços, até o
máximo de 5% (cinco por cento), desde que o atraso devidamente comprovado, se origine de
fato a ela exclusivamente imputável;
g) ocorrendo inadimplência durante a execução do contrato, por parte da contratada, não
justificada perante a fiscalização da CONTRATANTE, a qual deverá se pronunciar por escrito.
será aplicada multa de 0,05 % (cinco centésimos por cento) do montante do contrato, por dia de
ocorrência, inclusive o estipulado na Cláusula Quinta, e/ou não atendimento das condições
estabelecidas no contrato até o máximo de 5% (cinco por cento).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA RESCISÃO: Este Contrato poderá ser
automaticamente extinto independente de notificação judicial ou extrajudicial . a critério da
CONTRATANTE, sem que a CONTRATADA tenha direito a qualquer indenização, salvo o
pagamento de parte dos obras e serviços que estiverem efetivamente executados, ocorrendo
quaisquer das seguintes hipóteses:
a) Infringência de qualquer cláusula deste instrumento;
b) paralisação injustificada por atraso superior a 15 (quinze) dias consecutivos;
c) em caso de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
d) se este contrato for cedido ou transferido no todo ou em parte sem prévia autorização escrita
da CONTRATANTE;
e) por imperícia ou negligência, quando da execução dos obras e serviços, devidamente
comprovada;
f) pelo não cumprimento de qualquer determinação oriunda da fiscalização e/ou normas técnicas;
g) pela incidência de multas que totaliza 10% (dez por cento) do valor contratual;
h) em caso de mútuo acordo ou conveniência da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO ÚNICO: Por qualquer das causas supramencionadas, a CONTRATADA, além
das penalidades contratuais, responderá por perdas e danos decorrentes da decisão, salvo se esta
for por conveniência da CONTRATANTE, ou mútuo acordo. A rescisão se processará por ato
próprio e unilateral da CONTRATANTE por simples apostila a este contrato, após a decisão do
Prefeito do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS GARANTIAS

Como garantia de execução deste Contrato, a CONTRATADA apresentou garantia no valor de
R$ { ), correspondente a 3% do valor total previsto deste Contrato, na
modalidade _ _, conforme disposto no §1° do art. 56 da Lei n° 8.666/93. a
qual ficará sob a responsabilidade da CONTRATADA.

A garantia prestada pela CONTRATADA somente será liberada depois de certificado, pela
CONTRATANTE, que o objeto deste Contrato foi totalmente realizado a contento.
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A liberação da garantia será procedida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. contados do
recebimento do pedido formulado, por escrito, pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO: Os contratantes elegem o foro da cidade de
Igaci/Estado de Alagoas, como competente para dir imir quaisquer dúvidas ou questões oriundas
do presente contrato, que não forem resolvidas administrativamente, com exceção de qualquer
outro por mais privilegiado que seja.

E. por estarem assim justos e acordes, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma,
na presença das testemunhas.

Igaci.

OLIVEIRO TORRES PIANCÓ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI

CONTRATANTE

P/CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF.
R i , . R d .

CPF.
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ANEXO VI

OS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA EMISSÃO DO CRC DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE IGACI SÃO OS RELACIONADOS ABAIXO:

1. Contrato Social e todas as alterações posteriores, devidamente registrados na Junta
Comercial do Estado da sede da empresa;

2. Cartão de Inscrição junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

3. Certidão Negativa da Receita Federal conjunta com Previdência Social (da sede da empresa);

4. Prova de Regularidade perante o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS (Certidão
Negativa de Débito - CND);

5. Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
(Certidão de Regularidade do FGTS - CRF);

6. Certidão de Registro e Quitação da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura - CREA;

7. Certidão de Registro e Quitação do responsável técnico ao Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura - CREA;

8. Certidão Negativa de falência, concordata e recuperação judicial;

9. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

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

10. 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
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- Dl IP. ou Certidão de Regularidade Profissional - CRP - acostada junto ao documento
contábil.

10. 2) - No caso das demais empresas, devem constar das paginas correspondente do livro
Diário do qual foi extraído, devidamente autenticado na Junta comercial 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 Protlssional - D11P. ou Certidão de Regularidade Profissional - CRP Certidão
de Remilaridadc Profissional - CRP - acostada junto ao documento contábil.

10.3) - 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.

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 (KT),
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 .

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI-AL

COMISSÃO PERMANF.NTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N° 004/2014

OBJETO: contratação de empresa para prestar serviços de limpeza pública urbana.
ABERTURA: 16 de março de 2015, às 09:00 horas.
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
ou por e-mail licitação.igaci@gmail.com.

Igaci, 25"3jfc*revereiro de 2015.
JACQUELINE LUZIA PEREIRA MELO BISPO

Presidente da CPL - Port. 198/2014.
Pregoeira - Portaria 16/2015

Praça António Toledo, S/N, Centro, Igaci - Alagoas OKP 57.620 - 000.
CNPJ 12.228.375/0001-92
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PKFfF.lTURA MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO
F\TR \TO DA ATA DF. RF.CilSTRO DF PRFC.OS N" 14.-2014

Locação ile Máquinas Pecadas. Regi st rada: LUC1NALDO DA SILVA
SOIV.A FIKH 1-H'P. msenui no CN!'J *ob n." 10.644.523 0001-24; Período de
ViiièiKiii: 2(1-01 '2015 a 20 01-;2016: Valor: R$910.000.00 [novecentos c dc/cssci*.
mi l le.iiM; CJepi.ieào, 2» 01-'2U15, Sign.uános: Renato Todeu Fragoso, pelo Òrgflo
i icreiictadur e l-Lieiiuld» i)a Silva Sou/a, pela Fornecedora Registrada.

Protocolo 1.17905

1'KKrhn l 'R \L Dfc CXJQUtílRO SHCO
HOMOLOGAÇÃO

<)IM<: í í IH)Vil MC1PALDLCOQLLIROSLCO AL.em cumprimeiHo,10 artigo
-í.v mviM' VI ti.s i L'I Federa! v K.Afifv"93 e com a previsão do inciso XXII da Lei
FVdeial ii' in 5.'0 02, ivioUc HOMOLOGAR o Certame Lícitaióno modalidade
PieiMo Pivsem-ial ptir.t Rujiislio de Preços soh o n" 14/2014. considerando, ctim
MV.- nas iiii-irmatõo aduyidiis nos amos, sua plena regularidade Coqueiro Seco-1'
AL. 15 de Janeiro de J'H5. RENATO TADCU FRAGOSO - Prefeito

Protocolo 137913

SÚMULA LIO CONTRATO PMC N", os:» ^OU/SF.MI-.D-
DE LICITAÇÃO N-CKHOi 14.

Processo Administraii\ No 1201-097/2014. IneXiglbilídiide de Li u tacão N*'.
0532U13. Kund. Legal: An. 25. incido l da Lei rcdcral No.S <ir«-l>- I>;)UL-
Município de Coruripc/Al c R.P & Oliveira F.diKira. Obieto. Aqinsicãis iíc
Materiais Uidáticos para L'.dueaeào Infantil. Valor RS 401.500.00 tqiuiirneentos
c Um c quinhentos reais ). Vigência: 20 tlias. Keuirsu: Unidade 06 nn - >ucK'tana
Municipal de Educação: 06.61 -Fundo de Mimui. e Deseiu. da r.duc-iiçào Ba-ica -
FUNDIÍH: Hmaonal Prouraniatiea: 2.02í> - Manutenção do lirismo Infantil 40':;,:.
Categoria hconòrnica: 4 .̂90.52.00.00.00 - hquipiinienin e Vl;iien;i! f*enii:inenic.
Celebrado: 12 de janeiro de 2015. Signatário-: Jinii|uim Bellrào Siqueira ^ Vjnililu
Alves de Oliveira.

l'ntt<Ki>lfi 13"'«»23

Prefeitura de 1«ací

Prefeitura de Coruripe

•
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIPE-AL

AVISO DE LICITAÇÃO
PRF.GÀO PRF.SFNCIAL V 11/2014 (4" CHAMADA)

CHUTO AOl.lSK, AO DF MOBILIÁRIO L EQUIPAMENTOS. LOCAL/'
DAVA. Sida de Reuniões da Comissão de Licitação, siiuadu á RUÍI Florirmo
Pcixoui. 266 - Centro • Coriiripe/Al. no dia 10 de Marco de 2015 as 11:00 horas,
l M OKMACÕLS: O l'ditai encomra-se á disposição dos interessados, dns 08:00 ás
12 (jlfhoi-.is, iui Sede da S «e i etária de Trán-iio, Transporte e Supninenuts. Coruripe.
25 J c l e v t-iv iro de 2o 15. Carla Vaiíewa R:imo> Domingos VelOso - Pregoeira

PRF.GV» PKKSFN(;JALNS05:20|5 (2a CHAMADA)
<mn io- (oNKi:a;Ào F. FORNECIMENTO DE UNIFORMES, LOCA u
UM \á l,i de Reuniões da Comissão de Licitação, situada à Rua Floriano
IVvno. 266- CiMiim - Coruripe.-'AL, no dia 12 de Março de 2015 às 08:00 horas.
iv < iR\ M ni-.^, o l diiLíl encontra-se à di&posiçSo dos interessados, das 08:00 is
l J i H; lunas. iiti V'ik' tia Secretaria de Transi Io. Transporte c Suprimento;.. Coruripo.
J(' de Hei ei e iro de 21) l 5 Carla Vuncssa Ramos Domingos Vtloso - Pregoeira

FRi.GÃO PREStíNClAL N" 00 2015
OBJL-IU: WUISipU^Ufc AGUA MINERAL t GÁS GLP. LOCAL DATA: Sala
de ReunuV:» da' "nnitssão de Licitarão, siuiada á Kua Floriano Peixoto. 266 - Centro
- i .runpc -M . n,, di.i i 2 de Marco de 2015 às 10:00 horas. INFORMAÇÕES: O
Fdital ontoniia-se ii disposição dos interessados, das OX:00 às 12:00 horas, na Sede
du Sojivmnn de l i'an>ito. Transporte e Suprimentos. Coruripe. 26 de Fevereiro de
2015. Cai-l.i \;incN-ia Rumos Doniinjíos Veloso - Pregoeira

LA DO CONTRATO PMC N11. OZ:/2015'SEMED-1NEXIG1B]LIDADE
Dt LICITAÇÃO N" (103 201S

Processo Adminiftraiivo No. 01()"?-()2.V'20j5. Inexigihihdade de Licitnçflo N".
(K).í 201 > Fimd. Leiiiil: Art. 25. inciso I da Lei Federal No.X.666/9.1. Partes:
Município de Coruripe AL c Trade Soluções Educacionais LTDA-ME. Ob.jeto:
Ai(UiMeà<) de C ok'ç;V> de Rcforeu tscolar. Vá l m" Ríi 399.471.uu (tre/entos e
noventa ^- nove mii quatrocentr^ c setenta e uni reaisV Vigência: 20 dias. Recurso:
Unidade Oh.OO - Scvieiana Municipal dt Fdiicavào: Oh.M - Tundo de Manut.
v Hoenv du LMucaeão Bà>icu - FUKDEB; Funcional Prograiilútiua: 2.026 -
VlaiiLilenauido i-.n-.mo Intanul 4(1"-,,; Caieyona tconômica: 3.3.90.32.0(1- Material
de Disiribuiçílo dratniia: F une ion.il Prnprain.itica: 2.027 - Maniiicnçào do Knsino
l-iinduiniiiiital 40",»: Caie^ona Feouôinica: 3.3.!>0.32.00 - Material de hisiribuição
(n,nmu Celebradu: 27 de taneirode 2015. Siiinatáiios'. Joaquim Beltrão Siqueira
e i u-rvoíi l .u i/. Fcrnondos.

•si. ML l.,\O PMC N" 023 2015 SFMED-INEXlGIBlLlDADt
DF LtCI TACÃO N" 004 201 5

PUKC-OO Adniiiii(iiiali\ No 0105-M 1/2015. [nexitíibilidadí de LicitacSo No.
H0.1 20I5. l;und. I.eti.il: Ali. 25. inciso I da Lu Federa! No.H.hfih/93. Panos;
Muiiic-ipio de C ururipe AL e Instituto Alfa e Belo. Objeio: A(|iiisiicào de Programa
de ["-.i^ino. Vnlor: li S 2(\Vl'5(\00 (duzcinios c sessenta c três mil novecentos e

. !:i c --.'is rtúis) Viiiêneia: 20 dias. Recurso: iJnidado Oh.OO - Sccrciuria
\1unicipHl de Filue>JV'i>': nd.M - Fundo cie Maruu. c Dcsenv. da lidutavãi) Básica -
Fl. SDLB: FitiKiunal Piueramatic:); 2.027 - Manutenção do Knsino Fundamental
4D", . (.'aLejimui hconõinka: 3,?.90.Í2.00 - Material de Distribuição Gratuita
i , ,!>i,i;liv 22 de lanoiro de 2fH5. Siiíiiatános: Joaquim Reltrão Siqueiia c
l e-jnn!il'J Oliveir.i Cjomes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGAC1
CHAMADA PÚBLICA N" 001 2015 - PARACRhDhNClAMf.N TO D!-

EMPRESA PARA REALIZAÇÃO Dl: l! XÁ M ES DE ULTRASSONt)CiRAl'!A -
2-'CHAMADA.

A Prefeitura ds lyaci, pessoa jurídica de- direito púhlico, t-tini sede .1 Ru,!
António Toledo. SN - Centro - Igaci - AL - CF.P: 57..'25-iHK). mscm.i m- l M'!
sob n"12.22íí..575 1)001 - *)2. repr^eniada nestí ato pe1i> 1'reteTM, o Seiihni
OLIVLIKO FORRES P1ANCO, no uso de Mias pr*:rryyatt\iiN ieji.ii1' :om;i piihltoi
para coiihífimerm» dos inlcressados, que receberá a partir d;i pur>lK:n,;i" -nc < !

dia 10/O.V2015. ás IV.V) hs, o> cn\clo|Ks para C.RFÍM.NCIAMI \U i)l
CLINICAS PARA RFAL1ZAÇÀO DF FXAMF.S DF Ul TRASSONOíiR \F! \e do F-diuil e Informuçôtís: Comi-são Perm.ineriie de l iciliKÍlo,

Pi-aça, dn-. K:00 as 12:00 horas., por solicitação via v-m;nl .mave> m- cndciL\

PRfiOAO PR l S|-:\CIALN. I.V2(H5
OBJl-.FO: aquiíiçio de carreta agrícola de 00 toneladas, com pneus.

^ABKRTURA: 10 de março de 201 \> 0-)-<lO hiir:i>
TOMADA DL PRL-CO N. 004'2015

OBJf.TO: contratação de empresa para prcMar os -.cívicos t
urhana.
ABERTURA: 16 de marco de 2015, a~ <):ÍMI hora,-
DISPON1RILIDADF. D() FD1TAL I- INFORMACÕF.S Comissflo ['emianenm d<
Licimçilo, na Praça António Toledo. SM, Centro, lyaci - Alugoa'- Cl P 57 h20-(ni{
das 8:00 às 12:01} horas uu por solicitação viae-niail através cio cndcri.-k,n
i gaci(ítj grrmil.com

lyaci, 25 de fevereiro de 2H15
.lacqueline Lu/ia Pereira Melo Bispo.

Pi-csidente da CPU-Port. 148.2014.
Pivjjiocira - Poriana 10 2015.

Prefeitura de Limoeiro de Anadúi

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOHIRO DE AX.ADIA - l lOMOUXiACÂO
- O Prefeito do Município Jo Limoeiro dv Anadia. Estndo i.if Alai.;o;i>, no u-n de
suas airibuições e em conformidade com a lei X.Mi(>-«);í, rc-ioKe IKjMOLOCi \
;i -.eijuinie Lteitavão: Processo n" 122014í]0(K)SÍíl - Concorrei] n a i r ' 0 ] -2 (H4. Lm
favor da empresa: Construtora /Cudo? Lida - T.PP; CNP.I 0^.44n.i(il woi-f.".
Objeto; Conlraiaçao de emprega espcciali/adn nos serviço-; tlc eon.siruçào cml
para a consirucào de uma escola de ensino furidamenlal - pvojeto espaço edueati\
urbano 12 saías no Bairro Caáoi. No VALOR: RS 3.565.5'Jd.OO f Três nitlliõi.-. e
quinhentos e seswnia e cinco nu l e quinhentos e novema reais s .1AMKS VIA R l, A S
FERREIRA BARBOSA - Prefeito.

EXTRATO DF C'ONTRATO N'1 002/21115 - CONTRATAM>.: i'RKKl-:iTl li \! DE LIMOEIRO DF. ANADIA - CNPJ- 12.207.41].* OIM)!-

Si5. CONTRATADO: CONSTRUTORA CADOZ LTDA - FPP. CNP.I
«7.4«A.ifii;iH)OI-fi7. VALOR: RS .V5íõ.5l'U,IIO (Três milhos e quinhentos e
M-siicnia c cinco mil c quinhentos e noventa reais). Ohjelo: Conlrtituçào de cminwi
especuli7ada nos sei^icos de construção civil para íi conslrui,';io de tiinii escola ile
ensino fundamental - projeto espaço educativo tirhano 12 sal;'.-- no Hairro C'ado/.
Data da assinatum do Contrato: 22 de Janeiro de 2015. Limoeiro de Anadia, 25 di-
Fcverv-iio de 2015. .1AMF.S M.MU.AN FFRRF.IRA fiARBOSA - PieieMo.

Prtituuilu 1.17A7S



• -ÍNDEPENDENTF MACEIÓ - GUIMTA-rEIRA *G DE FEVEPERO OE 2piS ' •»«..•- -• , - ,

• '
em

ROBFRTO BAIA

do i.ago

As:;:
r<ii-iiá,m n"

Projeto social
C dolegitco iJgional <M Araproca Gustíno Xav=(ii csíiíve «jcu*. na
Urde cê larçj-ieirj !Í4) cr.rn os MOÍ talas ilun&ti!^ lie Esportes.
•3C jl:su Nuljç..- Filho i: rJií Meio Ars-biemei e Dslcnscf.-miíriK Urbano
-,j(."->ii.r(j IHJ-.S, ̂ Hiu pira iifnsiúita' um projiilc SOf ml u.ii; tom
cerro bnalidMt» Jf.i oxcrmr caoa VBÍ mau sã cnai ca. e J0de=,cai lei <lu
Ari j -jr.a. j,jr r <>" i;, pratic* ae jiivirjadei «poíi-viis

Esportes

! Cri; Cunhg • BoMUO du A

Maragogi
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PREFEITURA MUN. DE IGAfl/AL

.031

ASS

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE -AL

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

Senhor Licitante,

Solicito a V.Sa preencher o protocolo de entrega de edital abaixo e remetê-lo ao
Presidente da Comissão Permanete de Licitação, através do fax n.° (82) 3423-1488, ou e-mail
licitacao.iiiaci@Kmail.com.

O não preenchimento do protocolo de entrega do edital exime a Presidente da
Comissão de Licitação da 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 e carimbado pelo representante da empresa e/ou pelo responsável
que retirou o edital.

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL DA TOMADA DE PRFXO N. 04/2015

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL

C.

•^Mfl.(:±^^^â^. t^.:£f£m

iã/??.?2~I0
Ã2...,,..,...,.,...

.^C-x^CEP . ^ . - X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CIDADE / ESTADO

TELEFONE: . . .

E-MAIL:

NOME DA PESSOA PARA CONTATO: ,,

RESPONSÁVEL PEL0 RECEBIM^TODOEDIT^Í,:

Recebemos cópia do instrumento convocatório acima identificado assinado c carimbado.

Igaci/ Alagoas .<£/..... de ./.̂ ...'..:.r... de 2015.

lôntoFiaiiwrfldo Souto

Rua: José Alves reitosa. 12
Centro -fiEK 5,7.ííO-GOO
Jacaré dos Hciiisns-AL



Ornai! - FW: SOLICITAÇÃO UH hDUAL

il
FW: SOLICITAÇÃO DE EDITAL
2 mensagens

https;//mail.google.com/mail/u/0J;?ui-2&ik=4d04ll7858&view-pt&...
. . ' • . /

licitação Igaci <licitacao.igaci@gmail.com>

VP ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS
<vpengephariaecorrrercio@hotmail.com>
Para: "licitacao.igaci@gmail.com" <licitacao.igaci@gmail.com>

6 de março de 2015
13:15

A empresa VALENÇA E PONTES

ENGENHARIA, COMÉRCIO E

SERVIÇOS LTDA - EPP, inscrita no

CNPJ n.? 20.761.688/0001-82, vem

através deste solicitar o edital do

Pregão Presencial de Limpeza

Urbana

Agradeço antecipadamente!

Karol Viana

Setor de Licitações

(82) 3031-2743

licitação Igaci <licitacao.igaci@gmail.com> 6 de março de 2015 15:35
Para: VP ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS <vpengenhariaecomercio@hotrnail.com>

Boa tarde.

Venho através deste informar que Edital da Tomada de Preço 04/2015, Limpeza Urbana, não enviamos por
email para evitar erros com as planilhas.

Att: Comissão Permanente de Licitação.

Em 6 de março de 2015 13:15, VP ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS <vpengenhariaecomercio@
hotrnail.com> escreveu

(§/
de 2 06/03/2015 15:34



PREFEITURA MUN. DE IGACI/AI.

ASS

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE -AL

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

Senhor Licitante.

Solicito a V.8a preencher o protocolo de entrega de edital abaixo e remetê-lo ao
Presidente da Comissão Permanete de Licitação, através do fax n.° (82) 3423-1488, ou e-mail
liciiacao.tgaci@gmail.com.

O nào preenchimento do protocolo de entrega do edital exime a Presidente da
Comissão de Licitação da 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 DA TOMADA DE PREÇO N. 04/2015

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO

C.N.P.J. N .°

TELEFONE:/^. .C.rr-.rZr'. FAX

E-MAIL:..1^

NOME DA PESSOA PARA CONTATO:

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO EDITAL:

Recebemos cópia do instrumento convocatório acima identificado assinado e carimbado.

Igaci/ Alagoas . , ^ - d e - n 1 . . . . de 2015.

Assinatura /carimbo

i Inscrição do CNP J T
17.932.656/0001-45
ALAGOAS CONSTRUTORA UTDA - EPP
Rua Vereador Jartu» Januário NMbt &ala 02 Ctmtro
CEP 57100-00 Rio Largo-At ,



MUN. Dr-:iGACI/AI.

F L S , 3

ASS.:

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE -AL

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

Senhor Licitante,

Solicito a V.Sa preencher o protocolo de entrega de edital abaixo e remetê-lo ao
Presidente da Comissão Permanete de Licitação, através do fax n.° (82) 3423-1488, ou c-mail
l ie ilação. igaciÇo? gmail.com.

O não. preenchimento do protocolo de entrega do edital exime a Presidente da
Comissão de Licitação da 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 e carimbado pelo representante da empresa e/ou pelo responsável
que retirou o edital.

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇO N. 04/2015

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL:

C.N.P.J. N .°

ENDEREÇO

CIDADE / ESTADO ..*££.„<&„.

FAX

NOME DA PHSSOA PARA CONTATO:

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO EDITAL:

Recebemos cópia do instrumento convocatório acima identificado assinado e carimbado.

sn O /é/S/^éfâIgaci/ Alagoas^VT. de ./"t/..... de 2015.

sAssmatura /carimbo CNPJ20.664.378/0001-Or1
BRITO E VENCESLAU

CONSTRUÇÃO LTDA-EPP

Rua Bartolomeu Lins Filho, 78
Quadra D2

LClima Bom - CEP 57071-290
Maceió -AL



PRrFEITURA MUN DE IGACI/AL

ASS

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE -AL

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

Senhor Licitante,

Solicito a V.S;1 preencher o protocolo de entrega de edital abaixo e remetê-lo ao
Presidente da Comissão Permanete de Licitação, através do fax n.° (82) 3423-1488, ou e-mail

i í/igniajlçom.

O não preenchimento do protocolo de entrega do edital exime a Presidente da
Comissão de Licitação da 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 DA TOMADA DE PREÇO N. 04/2015

RAZÃO SOCIAL:..^

C N P J . N ° czál.6
ENDEREÇO./?.*/.*?...

CEP S.3r..'.&]í£.*ff.t

TELEFONE: .3.1.3*

NOMF DA PESSOA

DADOS DA EMPRESA

?3<T0/^<íJ7<^P í *>£K^íV) £Yfr>? Ç

otf^tâ/ovof- ^£

/^qfiécHlL- c*)V(LO /^^^x/r-o

>0 CIDADE / ESTADO 'tâfaí!Atf£...i?.

^. J.3./J....5.b 1 1 Mí?.l FAX ....
1 ̂  Rc ( 0 ̂ To^ flLífpiX^/jí, - c o./*-

PARA CONTATO: .Â.b£X&&.Q&SÍ..C8}5Í!i

PP

. /v^^

^
RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO EDITAL:

Is?/ t%vfr/Wr/z *& ̂ ^-T
Recebemos cópia do instrumento convocatório acima identificado assinado e carimbado.

Igaci/ Alagoas .C?J7 de ffiSjKÇr..::.... de 2015.

Assinatura /carimbo
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ASS.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE -AL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Praça Antón io Toledo. S N . Centro. Alagoas

Senhor Licilanle.

Solicito a V.Sa preencher o protocolo de entrega de edital abaixo e remetê-lo ao
Presidente da Comissão Permanete de Licitação, através do fax n.° (82) 3423-1488. ou e-mail
l ieilaeao.igacrvrumail .com.

O não preenchimento do protocolo de entrega do edital exime a Presidente da
Comissão de Licitação da comunicação de eventuais retilkações 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 DF FM RIX;A DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇO N. 04/2015

DADOS DA EMPRESA

£&(&£?.&. ...ê. £tffà&4:.£S.. ..^f^.í^i.

C/N.P J. N.° ̂ r̂...? :̂?.à*..̂

f!....,

CEP ...3.&....?.>.^..~..V.,?..y. CIDADE / ESTADO

/ f~~? \ l f*^^ jf^^i f ^ "í *") _^"~ £*? jff~~>

TELEFONE: L&.Zj..^..^...^..d..^...Ç.^. FAX

E4liAIL^ .̂̂ ..*yjS? í̂̂ .íífc-? -^ff-V d§? <? <U<t*éU\^
/"

NOME DA PESSOA PARA CONTATO: ...-Q.&.L.l/.$$?3.

RESPONSÁVEL P I - L O RECEBIMENTO DO l íDITAL:

&

Recebemos cópia do instrumento convocatório acima identificado assinado e carimbado.

Igaci/ Alagoas ...../.C?., de Ç?....?r. de 2015.

n Asshuiinru 'carimbo



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI

SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA
Praça António Toledo s/n, Centro, Igaci Alagoas,

CNPJ- 12.228.375/0001-92

Eu, Dacivone Xavier de Souza, declaro para os devidos fins, que o Senhor:
David Tenório Navarro Manta, Representante da Empresa, Alagoas construtora
LTDA-EPP, CNPJ: 17.932.656/0001 - 45, visitou no dia 11/03/2015 as vias públicas
de Igaci onde se fazem limpeza e coleta de lixo, conforme exigência da Comissão
Permanente de Licitação da Cidade de Igaci - AL, referente à TP 04/2015 Limpeza
Urbana.

Dacivone Xavier de Souz
SBC Mun. de infraestrutur?

e Mobilidade Urbana
•orlaria 314/2013

acivone Xavier de Souza
Secretário de utura e Mobilidade Urbana
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI

SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA
Praça António Toledo s/n, Centro, Igaci Alagoas.

CNPJ-12.228.375/0001-92

Eu, Dacivone Xavier de Souza, declaro para os devidos fins, que o Senhor:
Alexandre Douglas Costa da Silva, Representante da Empresa BRITO E
VENCESLAU COSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 20.664.378/0001 - 05, visitou no dia
11/03/2015 as vias públicas de Igaci onde se fazem limpeza e coleta de lixo, conforme
exigência da Comissão Permanente de Licitação da Cidade de Igaci -AL. referente à
TP 04/2015 Limpeza Urbana.

invone Xavier de Souza
JlCJcMundelnfraesUutura

e Mobilidade Urbana
-— Portaria 314/2013

açiyfiiP Xavier fí nii/fl
Secretário(£tèmfraestrutura e MobÍÍÍ3atfe4Jrbana



í. * . '

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI

SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA
Praça António Toledo s/n, Centro, Igaci Alagoas.

CNPJ- 12.228.375/0001-92

Eu, Dacivone Xavier de Souza, declaro para os devidos fins, que o Senhor:
José Edvan da Silva Santos, Representante da Empresa A3 COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ: 08.608.0980001 - 76, visitou no dia 11/03/2015 as
vias públicas de Igaci onde se fazem limpeza e coleta de lixo, conforme exigência da
Comissão Permanente de Licitação da Cidade de Igaci - AL. referente à TP 04/2015
Limpeza Urbana.

Secretário de Infraestrutura e Mobilida

icivone Xavier cie Souza
i fjkin, de Infraestrutura
s Mobilidade Urbana
Portaria 314/2013



LICITAÇÃO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI-AL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Praça António Toledo, S/N, Centro, Igaci - Alagoas CEP 57.620 - 000.

CNPJ 12.228.375/0001-92

PORTARIA N. 100 DE 16 DE MARCO DE 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IGACI - ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas
atribuições legais e conforme dispõe o Art. 69, VII, da Lei Orgânica do Município e Art. 51
da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

RESOLVE

Art. 1° -'Designar os Servidores Municipais: JACQUELINE LUZIA PEREIRA MELO
BISPO, CPF N. 027.114.214-65; SAMARA TOLEDO SILVA, CPF N. 024.232.684-67; e
JÉSSICA RAYANNE LAURENTINO SANTOS SOARES, CPF N. 096.986.624-05,
para, sob a Presidência da primeira, compor a Comissão Permanente de Licitação deste
Município, e para atuar como Presidente Substituto, nas faltas e/ou impedimentos da
Presidente da Comissão designa a Servidora SAMARA TOLEDO SILVA.

Art. 2° - Para atuar como Suplente, nas faltas e/ou impedimentos de um dos membros
designa os Servidores VALDELANIA DOS ANJOS SOUZA, CPF 894.114.984-34
NICODEMOS SANTOS DE LUCENA, CPF N. 064.589.134-78.

Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário, especialmente a Portaria n° 198 de 05 de setembro de 2014.

Dê-se ciência. Registra-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Igaci/AL, e março de 2015.

OLIVEIRQT0/

Publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de ígaci, aos 16 dias do mês março
de 2015, de acordo com o art. 88, § 1° da Lei Orgânica do Município.

JUU.áA fyt
1ARIÃ ALVES DA ROCHA

Secretária Municipal de Administração
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Diário dos Municípios
Prefeitura de Arapiraca Prefeitura de Girau do Ponciano

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
KXTRATO O R CONTRATO N" 046/2015

t ili.ll TO CONTRArAÇÃODOEMPRESAESPBClALIZADANAEXnCUÇÃO
DOS SERVIÇOS INTEGRANTES DO SISTEMA DE MANEJO DE RESÍDUOS
SÓI I D O N U Í B A N U S \ MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.
LICITAÇÃO: Concorrência n" 005/2014
CONTRATANTE. Prefeitura Municipal de Arapiraca
COVTRATADA L1MPEL COLETA DE RESÍDUOS URBANOS LTDA
l ̂ B • ' ' : RSOS 12 12.15 452.3210.2029 - Operado dos Serviços de Varrição e
CoTOu. demento de despesa 339039/0010.
VAI-OR: O Valor global do referido contrato é- de R$ 17.205.139,68 (de/esselc
milhões, líu/cntos c cinco mil , cento e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos).
DATA DA ASSINATURA: 10 de março de 2015
DOS SIGNATÁRIOS Célia Mana Barbosa Rocha e Niraldo Nunes Pereira.

Protocolo 142592

PREFEITURA MUNICIPAL DF. ARAPIRACA
EXIRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE READEQUAÇÃO DE

ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS AO CONTRATO N° 0476/2014
LICITAÇÃO TOMADA Dl: PREÇOS N" 010/2014
CONTRATANTE. Prefeitura Municipal de Arapiraca
CONTRATADA DINÂMICA CONSTRUÇÃO DE í .1)1) ICIOS - MH
CNPJ. 20.327.140/0001-86
acordam A D I T A R o presente Termo ao Contrato supramencionado, tudo na
conformidade com as condições e instruções contidas no Processo Administrativo
n" 004/2015 e embaladas nas disposições expressas na Cláusula Quarta, parágrafo
prime iro do Instrumento e do arl 65. § l" da Lei l-ederal de no 8.666/93 e condições
aceitas c expressas EI seguir
DO OBJETO. Por força deste instrumento haverá uma alteraçSo de acréscimo
e supressão de quantitativos de alguns itens do Contraio n" 0476/2014 cujo
ohjcto é a execução das DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE
U M A ACADEMIA DA SAÚDE NO ENTORNO DO AÇUDE DO DNOCS. NO

lPIO DE ARAPIRACA/AL, o Contrato celebrado em 15 de julho de 2014.
um aumento de RS 18 296.85 (de/oito mil. duzentos e noventa e seis reais e

oitenta e cinco centavos), o que alterou o valor do contrato de 175.673,03 (cento
c setenta e cinco mil. seiscentos e setenta e três reais e três centavos) para RS
193 969,88 (cento c noventa e ires mi l , novecentos e sessenta e nove reais e oitenta
e oito centavos)
DOS RECURSOS: As despesas resultantes deste Termo Aditivo correrão por conta
do programa de Trabalho 10.301 1110.5.007 - Construção de academia do saúde,
elemento de despesas c 4 4.90 51.00 00 00 00.0406.
DAIA DA ASSIN ATI 'RA 26 de janeiro de 2015
DOS SIGNATÁRIOS Célia Maria Barbosa Rocha c o Sr Gibson Ruart|ue de Melo
Filho.

Protocolo 142733

Prefeitura de Coruripe

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIPE-AI,

PREGÃO PRESENCIAI N" l I/2015-TIPO MENOR PRFÇO POR ITEM
OBJIHO AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA
l SCOLAR LOCAL/DAI A Sala de Reuniões da Comissão do Licitação, situada á
Rua Huriano Peixoto. 266 - Centro- Coruripe/AL, no dia 30 de Março de 2015 ás
09 00 horas INFORMAÇÕES: O Edital encontra-se á disposição dos interessados,
das OS 00 às 1200 horas, na Sede da Secretaria de Trânsito, Transporte e
Suprimentos Coruripe, 17 de Março de 2015. Carla Vanessa Ramos Domingos
Vcloso - Pregoeira

I 4 _ ' M S

PREFEITURA MUNICIPAL DE G I R A I ) DO PONCIANO
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N° 001/2015

Objeto Aquisiçflo de íièneros Alimentícios da Agricultura Fami l ia r e do
Empreendedor Familiar Rural, destinado ao Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAR, com dispensa de hutacão, no município de Girau do Poneiano-
AL,
ABERTURA 30 de Março de 2015. ás 9.30 horas, na sede da Prefeitura Municipal
deGirau do Ponciano.'AL na Rua José Alexandre 155, centro. INFORMAÇÕES
Edital disponível através do pedido pelo emai l giraudoponeianocphí/gmail.com
Informações no telefone (082) 3520-1680.

Girau do Ponciano. 16 de Maiçode 2015.
Melania Fontes de Deus Leão

Presidente
Protocolo 142S í 5

Prefeitura de Igaci

P R I . I 1.11'URA MUNICIPAL DE IGACI
PRIMEIRO TFRMO ADITIVO AO CONTRATO Nc 450/20I4/CP1 DAS
P A R I E S : MUNICÍPIO DE IGACI. CNPJ. 12.228375/0001-92 - O K I . A
COMFRCIAE LTDA, CNPJ: 08 072 649/0001-85 DO OBJETO consti lui objelo
do termo aditivo prorrogar a vigência do contrato que firmaram cm 05.05 2014.
por mais 06 (seis) meses DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLAUSULAS
E CONDIÇÕES: ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato
que celebraram, níio alterados pelo primeiro itírmo aditivo DOS SIGN1TARIOS
Oliveira forres Piancó. P/CONTRATANTE e Virginia Mana f Santos, P/
CONTRATADO

Protocolo 142X14

PRI.n-.l 1 1 IRA MUNICIPAL DE IGACI
PORTARIAM 100 de 16 de MARÇO de 2015

O PR! F L U O DO MUNICÍPIO Dl-, KiACI - eslado DE ALAGOAS, no i»
de *uas atribuições legais e conforme dispõe o Art. 69. VII, da Lei Orgânica c
Município c An. 51 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.
RESOLVE
'Art l" - Designar os Servidores Municipais: JACQUELINE LUZIA PER l l K
MELO BISPO. CPF N 027 114 214-65; SAMARA TOLEDO SILVA, CPF f
B24 232 684-67, e JÉSSICA RAYANNE LAURENTTNO SANTOS SOARE
CPF N 046.986.624-05. para. sob a Presidência da primeira, compor a Comissi
Permanente de Licitação deste Município, e para aluar como Presidente Substitui
nas faltas e/ou impedimentos da Presidente da Comissão designa a Servido
SAMARA TOLEDO SILVA
Art. 2° - Para aluar como Suplente, nas faltas e/ou impedimentos de um dt
membros designa os Servidores VALDELANIA DOS ANJOS SOUZA. CP
894.114.984-34 NICODhMOS SANTOS DE LUCKNA. CPF N 064 589 134-7!
Art. 3". Esta Portaria enira em vigor na data de sua publicação, revogadas
disposições em contrário, especialmente a Portaria n" 198 do 05 de setcmbio t.
2014
Dê-se ciência Regislra-se e cumpra-se

Gabinete do Prefeito do Município de Igaci/AL. em 16 de março de 2015
Oiiveiio Torres Piancó

Prefeito
Mana Alves da Rocha

Scoiflána Munic ipa l de Administração
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ESTADO DE ALAGOAS

1 ' K L H i i r U R A M U N DE 1GACI/AL

FLS

ASS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI - AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Praça António Toledo. S/N, Centro. Alagoas

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-mail licitacao.igauú/^nnnl.com.

O não preenchimento do protocolo de entrega do edital exime o (a) Prcgoeiro(a) de
comunicação de eventuais retificacões 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 DK KNTRK<;A DO EDITAI, - PREGÃO PRKSKÍSCIAL N° 015/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2014.12.03.030

00» 0

RAZÃO SOCIAL:

CNPJN ."..

ENDEREÇO: &?.&..£)...£..

COMPLEMENTO .̂ í?.̂

CEP5j&./..2.$...G$..Q. CIDADE/ ESTADO ...&£^?&*?...*r...^>..£..

TELEFONE: d$.5t.}..$.&. . -FAX ..

PESSOA DE CONTATO: ..

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

Igaci/Alagoas .,/.&,... de
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI-AL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CREDENCIAMENTO



NATIVA

Nativa
PXíEITURA

CREDENCIAMENTO
StlOR Dt LICITAÇÃO

Á Prefeitura Municipal ígaci - AL
Á Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços n° 04/2015
Abertura: 16 de Março de 2015. Hora: 09:00

Objeto: Contratação De Empresa Para Prestar Os Serviços De Limpeza
Pública Urbana.

A empresa NATIVA CONSTRUTORA LTDA EPP inscrita no CNPJ N°
11.455.379/0001-40 através do presente, credenciamos o Sr. José António
Figueiredo Souto, portador da cédula de identidade n° 1752116, Órgão
Expedidor SSP/AL, CPF n° 051.436.354-11, a participar da licitação
instaurada pelo Município de Igaci, na modalidade de Tomada de Preço,
sob o n° 04/2015, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe
plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa, bem como
formular propostas, lances e praticar todos os demais atos inerentes ao
certame.

Jacaré dos Homens AL, 16 de Março de 2015.

José António Figu í̂fedo Souto ,—
7 Tsócio - Administrador ICNP J. 11.455.379/0001-401

NATIVA CONSTRUTORA LTDA
Rua José Alves Feitosa, 12
Centro-Cep. 57.430-000

Jacaré dos Homens - Alagoas

Rua José Alves Feitosa, n° 12, Centro, Jacaré dos Homens, Al, CEP; 57430-000, Fone: (82) 35341195, CNPJ:
11.455.379/0001-40



<É£> Receita Federal

CPF
051.436.354-11

..Sc. ANTONiO RGUE-ÍREQO SOI

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE ALAGOAS p T fl,
SECRETARIA DE SEGURANÇA P08UCA " • •*- ' ° *

INSTITUTO Dt IDENTIFICAÇÃO

CARTEIKA DÊ IDENTIDADE ír—

VALIDA EM TOOOO TERRITÓRIO NACIONAL

•° 1.752.116 ^^A009..20
José António Figueiredo Souto
José Teófilo Souto

Ipne Silva Figueiredo Souto

l-AL 07/03/1984
DAíADt W-OiMtNlO

C.de Wasc.NM1.948.Liv.A-36,Fls.287Í
1 «X: ORIGEM , ' '

Maceio-AL
CPF
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INSTRUMENTO PARTICULAR DO CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUI
DE SOCIEDADE LIMITADA.

JOSÉ ANTÓNIO FIGUEIREDO SOUTO, brasileiro, solteiro empresário, nascido
em 07/03/1984, portador da cédula de identidade RG n° 1.752.116 SSP/AL e
CPF N.° 051.436.354-11, residente e domiciliado na Rua António Alves Souto n°
13, Bairro Centro, nesta cidade de Jacaré dos Homens, Estado de Alagoas, com
CEP 57430-000.

JOSÉ TEOFILO SOUTO, brasileiro, Casado em Regime de Comunhão Parcial de
Bens, Empresário , nascido em 10.09.1952, portador da cédula de identidade RG
n.° 159.690 SSP/AL e CPF n.° 124.164.104-82, residente e domiciliado na Rua
António Alves Souto n° 13, Bairro Centro, nesta cidade de Jacaré dos Homens,
Estado de Aiagoas, com CEP: 57430-000, Resolvem em comum acordo constituir
uma sociedade limitada, a qual se regerá de acordo com as cláusulas e condições
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - Do nome empresarial e sede:
A Sociedade girará sob o nome empresarial: NATIVA CONSTRUTORA LTDA
estabelecida na Rua José /-vives Feitosa
Homens - Alagoas, com CEP 57430-000

n° 12, Bairro Centio em Jacas-.

PARÁGRAFO ÚNICO - É facultada a sociedade a qualquer tempo, ao arbítrio
exclusivo de sua administração, abrir, manter ou encerrarem filiais e escritórios em
qualquer parte do território nacional, atribuindo-lhes ou não capital destacada
observada a legislação vigente sobre a matéria.

CLAUSULA SEGUNDA - Início das atividades:
A sociedade iniciará suas atividades a partir do respectivo registro desse contrato
no órgão competente e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA - Objeto social:
Obras de Urbanização Ruas, Praças e Calçadas, Construção de Edifícios,
Construção de Rodovias e Ferrovias, Pintura para Sinalização em Pista,
Rodoviárias e Aeroportos, Montagem de Estruturas Metálicas, Construção de
Instalações Esportivas e Recreativas, Construção de Barragens e Represas r,4*3
Geração de energia Eléírica. Construção de Redes de Abastecimento ua Agua.
Coleta de Esgoto e Construções Correlatas exceto obras de irrigação.

CLÁUSULA QUARTA - Do Capital Social:
O capital social será de R$ 150.000,00( Cento e Cinquenta Mil Reais), dividido em
150.000 ( Cento e Cinquenta Mil ) quotas no valor nominal de R$1,00 (Um Real),
totalmente integralizadas neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios da
seguinte forma:
Sócios
JOSÉ ANTÓNIO FIGUEIREDO SOUTO
JOSÉ TEOFILO SOUTO
total

Quotas
120.000
30.000

150.000

Valor R$
120.000,00
30.000,00 s

150.000,00

CONTINUA
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CONFERE COM O ORIGINAL EM,

LICITAÇÃO
IOACI-AL
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INSTRUMENTO PARTICULAR DO CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUI
DE SOCIEDADE LIMITADA .

CLAUSULA QUINTA - Da responsabilidade:
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente peta integratização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA - Das quotas:
As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas
sem o expresso consentimento do outro sócio, cabendo em igualdade de
condições e preço, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las. O sócio
que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas cotas, deverá manifestar
sua intenção por escrito ao outro sócio, assistindo a este o prazo de 30 (trinta)
dias para que possa exercer o direito de preferência, ou, ainda, optar pela
dissolução da sociedade antes mesmo da cessão ou transferência das cotas.

CLÁUSULA SÉTIMA- Do exercício social e prestação de contas pelo
administrador:
O exercício social coincide com o ano civil, ou seja, 31 de Dezembro de cada ano.
oportunidade em que o administrador prestará contas formalmente de sua
administração ?o sócio e interessados se houver, cujo resultado económico
positivo serão distribuído entre os sócios na proporção de suas quotas e se
negativo serão suportado pelos sócios também na proporção de suas quotas,
cabendo, nos 04 meses subsequentes, aos sócios deliberarem sobre as contas
apresentadas, decidindo pela continuidade do administrador ou designarão um
outro.

CLAUSULA OITAVA - Administração da sociedade:
A sociedade será administrada pelo Sócio: JOSÉ ANTÓNIO FIGUEIREDO
SOUTO, podendo em nome da mesma representá-la Ativa e Passivamente em
Juízo ou fora dele, abrir, movimentar ; encerrar contas bancárias, requisitar
talonários de cheques, admitir e demitir empregados, constituir advogado com a
clausula ad e extra judicial e por tempo determinado.

CLÁUSULA NONA - IMPEDIMENTO PARA O USO DO NOME EMPRESARIAL:
O administrador será investido de todos os poderes necessários para prática dos
atos de gestão, ficando vedado os avais, fianças ou outras garantias de favor,
alienar bens sem a expressa e formal autorização do outro sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da Retirada de Pró-Labore:
Os sócios no exercício da administração terão direito a uma retirada mensal a
título de "Pró-Labore", fixada consensualmente entre os sócios.

CONTINUA
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INSTRUMENTO PARTICULAR DO CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO
DE SOCIEDADE LIMITADA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA Da Retirada, do Falecimento ou
Incapacidade de qualquer dos sócios:
Ocorrendo a retirada o falecimento ou impedimento legal de qualquer dos sócios,
a quota com relação ao primeiro não será liquidada, sendo seu valor apurado em
balanço especial naquela data. Nas demais hipóteses poderá a sociedade
continuar com seus herdeiros, sucessores e o incapaz.O sócio que se retirar será
substituído com o ingresso de um novo sócio, desde que conveniente aos demais.
O sócio falecido será substituído mediante acordo firmado entre os herdeiros e os
demais sócios ou indicado judicialmente. Se interditado será representado ou
assistido legalmente. Caso contrário, ou seja, inexistindo interesse de comum
acordo na continuidade da empresa, esta será liquidada após apuração em
balanço patrimonial, cujo resultado económico, se positivo, será pago ao sócio que
se retirou ou aos herdeiros do falecido em 10 (dez) prestações iguais, no prazo
máximo de 10 (dez) meses a contar do encerramento deste, desde que não se
crie obstáculo para seu encerramento. Se negativo o sócio que se retirou ou os
herdeiros do sócio falecido suportarão nas mesmas proporções. Em nenhuma das
hipóteses a sociedade poderá continuar apenas com um sócio por mais de 180
(cento e oitenta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Convocação
As deliberações sociais serão tomadas levando em consideração o disposto na
Clausula 8°.
As convocações das reuniões dos sócios se fará por meio de carta registrada.
telegramas, por e-mail, ou por qualquer outro meio ou forma, desde que
comprove o envio e o teor da convocação;
As formalidades de convocação reuniões poderão ser dispensadas nas hipóteses
previstas em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Do Foro:

As partes elegem o foro da Comarca de Jacaré dos Homens, Estado de Alagoas
para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Declaração de Desimpedimento
O administrador declara, sob as penas da lei, de que não esta impedido de
exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de
condenação criminal ou por encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas oe defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CONTINUA
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INSTRUMENTO PARTICULAR DO CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO
DE SOCIEDADE LIMITADAp
E, por estarem assim, justos contratados, assinam o presente instrumento, em 03
vias de igual teor, destinando-se uma via para o arquivamento na Junta Comercial
do Estado de Alagoas na forma da Lei em vigor.

Jacaré dos Homens-Al 14 de Dezembro de 2009

e opwigueyea Souto
Sócio - Administrador

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ALAGOASJUNTA COM tK«-i«i- w «.«. r— _- . —
* CERTIFICO O REGISTRO EM: 12/01/2010 SOB N": 27200470925

$ protocolo: 10/00120^6, DE 06/01/2010

NATIVA CONSTRUTORA LTDR
NBRIAM FERREIRA TABOZA
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE 1° ALTERAÇÃO
NATIVA CONSTRUTORA LTDA EPP

' • • . ' K

CONTRATUAL DA SOCIEDADE:

JOSÉ ANTÓNIO FIGUEIREDO SOUTO, brasileiro, solteiro, empresáno, nascido em
07/03/1984, portador da cédula de identidade RG n° 1.752.116 SSP/AL e CPF N.°
051 436.354-11, residente e domiciliado na Rua António Alves Souto n° 13, Bairro
Centro, nesta cidade de Jacaré dos Homens, Estado de Alagoas, com CEP 57430-000.

JOSÉ TEOFILO SOUTO, brasileiro, Casado em Regime de Comunhão Parcial de Bens,
Empresáno , nascido em 10.09.1952, portador da cédula de identidade RG n.° 159.690
SSP/AL e CPF n.° 124.164.104-82, residente e domiciliado na Rua António Alves Souto
n° 13, Bairro Centro, nesta cidade de Jacaré dos Homens, Estado de Alagoas, com CEP:
57430-000.

Únicos Sócios da Empresa: NATIVA CONSTRUTORA LTDA EPP , com sede Rua
José Alves Feitosa n° 12, Bairro centro em Jacaré dos Homens - Alagoas, com o cep
57430-000 com seu contrato social primitivo arquivado na Junta Comercial do Estado de
Alagoas sob n° 27200470925 , inscrita no CNPJ sob n° 11.455.379/0001-40 resolvem em
comum acordo promover a Primeira alteração contratual mediante as clausulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - do quadro societário
Retira-se da sociedade o Sócio: JOSÉ TEOFILO SOUTO ,já qualificado no preâmbulo,
cedendo e transferindo neste ato suas 30.000 ( Trinta Mil ) quotas de Capita! no valor
de R$ 1 ,00 ( Um Real ) cada, totalizando o valor de R$ 30.000,00 ( Trinta Mil Reais ) em
favor do novo sócio ora admitido na sociedade o Senhor: ALYSSON HENRIQUE
FERREIRA DA SILVA, brasileiro, Solteiro, empresário, nascido em 18/04/1988,
portador da cédula de identidade RG n° 3.355.466-8 SSP/SE e CPF n° 072.015,894-07
residente e domiciliado na Rua Manoel António moura n° s/n .Bairro Santa Ana , nesta
cidade de Jacaré dos Homens . Estado de Alagoas com CEP 57430-000. ficando
distribuído da seguinte forma:

Sócios
JOSÉ ANTÓNIO FIGUEIREDO SOUTO
ALYSSON HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
TOTAL

Quotas
120.000
30.000

150000

Valor R$
120.000,00
30.000.00
150.000,00

CLAUSULA SEGUNDA:
O novo sócio ora admitido na sociedade sede e transfere neste ato suas 29 700,00 ( vinte
e Nove Mil e Setecentas ) quotas de Capital no valor de r$ 1,00 ( Um Real ) cada,
perfazendo um total de R$ 29.700,00 ( Vinte e nove Mil e Setecentos Reais ), em favor
do sócio: JOSÉ ANTÓNIO FIGUEIREDO SOUTO, ficando distribuído da seguinte forma:

Sócios
JOSÉ ANTÓNIO FIGUEIREDO SOUTO
ALYSSON HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
TOTAL

Quotas
149.700

300
150.000

Valor RS
149.700,00

300.00
15000000

CLAUSULA TERCEIRA
O capital social que e R$ 150.000,00 ( Cento e Cinquenta Mil Reais ) , divido em
150.000 ( Cento e Cinquenta Mit ) quotas , no valor nominal de R$ 1.00 ( Um Real )
totalmente integralizadas, em moeda corrente do pais. não sofreu alteração

CONTINUA
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE 1° ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
NATIVA CONSTRUTORA LTDA EPP

CLAUSULA QUARTA
O sócio cedente declara ter recebido do cessionário, todos os seus haveres, nada mais
tendo a reclamar da empresa e do cessionário.

CLAUSULA QUINTA:

A responsabilidade de cada sócio e restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralização de capital.

CLÁUSULA SEXTA - alteração de atividade Económica
Obras de Urbanização Ruas, Praças e Calçadas, Construção de Edifícios, Construção de
Rodovias e Ferrovias, Pintura para Sinalização em Pista, Rodoviárias e Aeroportos,
Montagem de Estruturas Metálicas, Construção de Instalações Esportivas e Recreativas,
Construção de Barragens e Represas para Geração de energia Elétrica. Construção de
Redes de Abastecimento de Água. Coleta de Esgoto e Construções Correlatas exceto
obras de irrigação. Passa acrescentar neste ato: Serviços especializados para construção
não especificados anteriormente, montagem e instalação de equipamentos de iluminação
e sinalização em vias publicas, portos e aeroportos, instalação de portas, janelas, tijolos,
divisórias e armários embutido de qualquer material, Obras de alvenaria, Serviços de
prestação de terreno não especificados anteriormente, Instalação e manutenção elétrica,
Instalação de Painéis Públicos, Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica,
montagem de estruturas metálicas, Obras de montagem industrial, Outras obras de
engenharia, civil não especificadas anteriormente, Demolição de edifícios e outras
estruturas, Preparação de Canteiro de limpeza de terreno, Perfurações e sondagens,
locação de outros meios de transporte não especificado anteriormente, aluguel de
maquinas e equipamentos agrícolas sem operador, aluguel de maquinas e equipamentos
para construção sem operador, exceto andaime, aluguel de andaime, locação de mão de
obra temporária. Obras de terraplanagens

CLAUSULA SÉTIMA
As demais Cláusulas e Condições do Contrato Primitivo , não modificadas por este
instrumento de alteração contratual continuam em pleno vigor

E, por estarem assim, justos contratados, assinam o presente instrumento, em 03 vias de
igual teor e forma .ficando uma via para o arquivamento na Junta Comercial do Estado de
Alagoas na forma da Lei em vigor

Jacaré dos Homens-Al 12 de Setembro de 2011

JÓse^Ântofíiò Figueiredo Souto
Sócio - Administrador

A!yss0nHenrique Ferreira-daSilva
fffi-i- - Admitido

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ALAGOAS
CERTIFICO O REGISTRO EM: 04/10/2011 SOB N°: 27600173535
Protocolo: 11/051241-3, DE 30/09/2011

Enpr«sa:27 2 0047092 5
HATIVA CONSTRUTORA LTDA EPP

*:r«M O ORIGINAL EM.

J k / fiq> /ao«5
MÍRIAM FERREIRA TABOZA

SECRETARIO(A)-GERAL CQWiSSAQJCfcfANENTE DE LICITAÇÃO
41



Imprimir

^ Consulte a autenbcidade no sife: www.jucearalgov.br/autenti cidade

Protocolo: 110512413, NRE: 27200470925

Empresa: NAWA CONSTRUTORA LTDA EPP

Número da Chancela:

92734622BOOE7487938AEEAF47AD66B760218AE4

Maceió, 04/10/2011 10:32:16
Minam Ferreira Taboza

-sãs»***!!?



rnift.'.'-•-• ..; - -U!
* .jf

l
•

INSTRUMENTO PARTICULAR DE 2° ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
NATIVA CONSTRUTORA LTDA EPP

JOSÉ ANTÓNIO FIGUEIREDO SOUTO, brasileiro, solteiro, empresário, nascido
07/03/1984. portador da cédula de identidade RG n° 1.752.116 SSP/AL e CPF
051.436.354-11, residente e domiciliado na Rua António Alves Souto n° 13, Bairro
Centro, nesta cidade de Jacaré dos Homens, Estado de Alagoas, com CEP 57430-000.

ALYSSON HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, brasileiro, Solteiro, empresário, nascido
em 18/04/1988, portador da cédula de identidade RG n° 3.355.466-8 SSP/SE e CPF n°
072.015.894-07 residente e domiciliado na Rua Manoel António moura n° s/n ,Bairro
Santa Ana .nesta cidade de Jacaré dos Homens , Estado de Alagoas, com CEP 57430-
000.

„nicos Sócios da Empresa. NATIVA CONSTRUTORA LTDA EPP , com sede Rua
José Alves Feitosa n° 12, Bairro centro em Jacaré dos Homens - Alagoas, com o cep
57430-000 com seu contrato social primitivo arquivado na Junta Comercial do Estado de
Alagoas sob n° 27200470925 , inscrita no CNPJ sob n° 11.455.379/0001-40 resolvem em
comum acordo promover a Segunda alteração contratual mediante as clausulas abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA: alteração do Capital Social

O capital social da Empresa: NATIVA CONSTRUTORA LTDA EPP que é de : R$
150.000,00 ( Cento e Cinquenta Mil Reais ), dividido e apresentado por 150.000 ( Cento
e Cinquenta Mil) cotas Todas com valor nominal igual de R$ 1,00 ( Um Real} cada cota.
Passa neste ato par R$ 700.000,00 ( Setecentos Mil Reais ) , divido e apresentado por
700.000 ( setecentas Mil ) cotas todas com o valor nominal igual de R$ 1,00 ( Um Real
)cada cota.que neste ato, é subscrito e integralizado pelos sócios cotis a da seguinte
forma:

O Sócio JOSÉ ANTÓNIO FIGUEIREDO SOUTO, subscreve e integraliza 560.000 (
Quinhentos e Sessenta mil ) cotas, no valor unitário de R$ 1,00 ( Um Real ) cada cota,
totalizado sua participação em R$ 560.000,00 { Quinhentos e Sessenta Mil Reais ).

O Sócio ALYSSON HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, subscreve e integraliza 140.000 (
Cento e Quarenta Mil ) cotas, no valor unitário de R$ 1,00 ( Um Real ) cada cota,
totalizado sua participação em R$ 140.000,00 ( Cento e Quarenta Mil Reais ). Declarando
os cotista que realizam o pagamento das suas cotas á vista, em moeda legal e corrente
no país.

1-WFE8ECOMOURIGINAIEM.

Contiua
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE 2° ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
NATIVA CONSTRUTORA LTDA EPP

DEMOSTRATIVO DO VALOR DO CAPITAL X^r

Sócios

JOSÉ ANTÓNIO FIGUEIREDO
SOUTO
ALYSSON HENRIQUE FERREIRA
DA SILVA
TOTAL

Quotas

560.000

140.000

700.000

Valor R$

R$ 1,00

R$ 1,00

'

80

20

TOTAL

R$560.000,00

R$140.000,00

R$700.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA- alteração de atividade Económica

A Empresa tem as atividades de:

1- Obras de Urbanização Ruas, Praças e Calçadas,
2- Construção de Edifícios
3- Construção de Rodovias e Ferrovias
4- Pintura para Sinalização em Pista, Rodoviárias e Aeroportos,
5- Montagem de Estruturas Metálicas
6- Construção de Instalações Esportivas e Recreativas
7- Construção de Barragens e Represas para Geração de energia Elétrica
8 Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções

Correlatas exceto obras de irrigação
9- Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
10- Montagem e instalação de equipamentos de iluminação e sinalização em vias

publicas, portos e aeroportos
11- instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutido de qualquer

material
12- Obras de alvenaria
13- Seriços de Prestação de Terrenos não especificados anteriormente.
14- Instalação e manutenção elétrica
15- Instalação de Painéis Publicitários
16- Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
17- Montagem de estrutura metálicas
18- Obras de montagem industrial
19- Outras obras de engenharia, civil não especificadas anteriormente
20- Demolição de edifícios e outras estruturas
21- Preparação de Canteiro de limpeza de terreno
22- Perfurações e sondagens
23- locação de outros meios de transporte não especificado anteriormente
24- aluguel de maquinas e equipamentos agrícolas sem operador
25- aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto

andaime.

Continua
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE 2° ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
NATIVA CONSTRUTORA LTDA EPP

26- aluguel de andaimes
27- locação de mão de obra temporária,
28- Obras de terraplanagens.

Passa acrescentar neste ato:

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretarnento municipal,
Distribuidora de Água por Caminhões,
Locação de automóveis sem condutor
Serviços de transporte de passageiros -locação de automóveis com motorista
Transporte escolar

CLAUSULA TERCEIRA
As demais Cláusulas e Condições do Contrato Primitivo , não modificadas por este
instrumento de alteração contratual continuam em pleno vigor

E, por estarem assim, justos contratados, assinam o presente instrumento, em 03 vias de
igual teor e forma .ficando uma via para o arquivamento na Junta Comercial do Estado de
Alagoas na forma da Lei em vigor

Jacaré dos Homens-Al 18 de Abril de 2013

íse Amónio Figueiredo Souto
Sócio - Administrador

AEyssonJ^nrique Ferreira da
Sócio
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ÍNSTRUMENTO PARTICULAR
DE SOCIEDADE LIMITADA.

DO CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUI

JOSÉ ANTÓNIO FIGUEIREDO SOUTO, brasileiro, solteiro empresário, nascido
em 07/03/1984, portador da cédula de identidade RG n° 1.752.116 SSP/AL e
CPF N.° 051.436.354-11, residente e domiciliado na Rua António Alves Souto n°
13, Bairro Centro, nesta cidade de Jacaré dos Homens, Estado de Alagoas com
CEP 57430-000.

JOSÉ TEOFILO SOUTO, brasileiro, Casado em Regime de Comunhão Parcial de
Bens, Empresário , nascido em 10.09.1952, portador da cédula de identidade RG
n.° 159.690 SSP/AL e CPF n.° 124.164.104-82, residente e domiciliado na Rua
António Alves Souto n° 13, Bairro Centro, nesta cidade de Jacaré dos Homens.
Estado de Alagoas, com CEP: 57430-000, Resolvem em comum acordo constituir
uma sociedade limitada, a qual se regerá de acordo com as cláusulas e condições
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - Do nome empresarial e sede:
A Sociedade girará sob o nome empresarial: NATIVA CONSTRUTORA LTDA
estabelecida na Rua José Avives Feitosa n° 12. Bairro Gentio em Jacaiê dos
Homens - Alagoas, com CEP 57430-000

PARÁGRAFO ÚNICO - É facultada a sociedade a qualquer tempo, ao arbítrio
exclusivo de sua administração, abrir, manter ou encerrarem filiais e escritórios em
qualquer parte do território nacional, atribuindo-lhes ou não capital destacada
observada a legisiação vigente sobre a matéria.

CLÁUSULA SEGUNDA - Início das atividades: '
A sociedade iniciará suas atividades a partir do reipecíivo registro desse contrato
no órgão competente e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA - Objeto social:
Obras de Urbanização Ruas, Praças e Calçadas, Construção de Edifícios,
Construção de Rodovias e Ferrovias, Pintura para Sinalização em Pista,
Rodoviárias e Aeroportos, Montagem de Estruturas Metálicas, Construção de
Instalações Esportivas e Recreativas, Construção de Barragens e Represas para
Geração de energia Elétrica. Construção de Redes de Abastecimento da Água
Coieta de Esgoto e Construções Correlatas exceto obras de irrigação.

CLÁUSULA QUARTA - Do Capital Social:
O capital social será de R$ 150.000,00( Cento e Cinquenta Mil Reais), dividido em
150.000 ( Cento e Cinquenta Mil ) quotas no valor nominal de R$1,00 (Um Real),
totalmente integralízadas neste ato em moeda corrente do Pais, pelos sócios da
seguinte forma:
Sócios
JOSÉ ANTÓNIO FIGUEIREDO SOUTO

| JOSÉ TEOFILO SOUTO
total

Quotas
120.000
30.000

150.000

Valor R$
120.000,00
30.000,00

150.000,00

CONTINUA
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INSTRUMENTO PARTICULAR
DE SOCIEDADE LIMITADA.

..

. . £&i

DO CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUI

CLÁUSULA QUINTA - Da responsabilidade:
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA - Das quotas:
As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas
sem o expresso consentimento do outro sócio, cabendo em igualdade de
condições e preço, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las. O sócio
que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas cotas, deverá manifestar
sua intenção por escrito ao outro sócio, assistindo a este o prazo de 30 (trinta)
dias para que possa exercer o direito de preferência, ou, ainda, optar pela
dissolução da sociedade antes mesmo da cessão ou transferência das cotas.

CLÁUSULA SÉTIMA- Do exercício social e prestação de contas pelo
administrador:
O exercício social coincide com o ano civil, ou seja, 31 de Dezembro de cada ano.
oportunidade em que o administrador prestará contas formalmente de sua
administração ao sócio e interessados se houver, cujo resultado económico
positivo serão distribuído entre os sócios na proporção de suas quotas e se
negativo serão suportado pelos sócios também na proporção de suas quotas,
cabendo, nos 04 meses subsequentes, aos sócios deliberarem sobre as contas
apresentadas, decidindo pela continuidade do administrador ou designarão um
outro.

CLÁUSULA OITAVA - Administração ds sociedade:
A sociedade será administrada pelo Sócio: JOSÉ ANTÓNIO FIGUEIREDO
SOUTO, podendo em nome da mesma representá-la Ativa e Passivamente em
Juízo ou fora dele, abrir, movimentar ? encerrar contas bancárias, requisitar
talonártos de cheques, admitir e demitir empregados, constituir advogado com a
clausula ad e extra judicial e por tempo determinado.

CLAUSULA NONA - IMPEDIMENTO PARA O USO DO NOME EMPRESARIAL:
O administrador será investido de todos os poderes necessários para prática dos
aios de gestão, ficando vedado os avais, fianças ou outras garantias de favor,
alienar bens sem a expressa e forma! autorização do outro sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA- Da Retirada de Pró-Labore:
Os sócios no exercício da administração terão direito a uma retirada mensal, a
título de "Pró-Labore", fixada consensualmente entre os sócios.

CONTINUA OM O yRIGINAl EM,
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INSTRUMENTO PARTICULAR DO CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃ
DE SOCIEDADE LIMITADA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Da Retirada, do Falecimento ou
Incapacidade de qualquer dos sócios:
Ocorrendo a retirada o falecimento ou impedimento legal de qualquer dos sócios,
a quota com relação ao primeiro não será liquidada, sendo seu valor apurado em
balanço especial naquela data. Nas demais hipóteses poderá a sociedade
continuar com seus herdeiros, sucessores e o incapaz.O sócio que se retirar será
substituído com o ingresso de um novo sócio, desde que conveniente aos demais.
O sócio falecido será substituído mediante acordo firmado entre os herdeiros e os
demais sócios ou indicado judicialmente. Se interditado será representado ou
assistido legalmente. Caso contrário, ou seja, inexistindo interesse de comum
acordo na continuidade da empresa, esta será liquidada após apuração em
balanço patrimonial, cujo resultado económico, se positivo, será pago ao sócio que
se retirou ou aos herdeiros do falecido em 10 (dez) prestações iguais, no prazo
máximo de 10 (dez) meses a contar do encerramento deste, desde que não se
críe obstáculo para seu encerramento. Se negativo o sócio que se retirou ou os
herdeiros do sócio falecido suportarão nas mesmas proporções. Em nenhuma das
hipóteses a sociedade poderá continuar apenas com um sócio por mais de 180
(cento e oitenta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Convocação
As deliberações sociais serão tomadas levando em consideração o disposto na
Clausula 8°.
As convocações das reuniões dos sócios se fará por meio de carta registrada,
telegramas, por e-mail, ou por qualquer outro meio ou forma, desde que
comprove o envio e o teor da convocação;
As formalidades de convocação reuniões poderão ser dispensadas nas hipóteses
previstas em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Do Foro:

As partes elegem o foro da Comarca de Jacaré dos Homens, Estado de Alagoas
ara dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Declaração de Desimpedimento
O administrador declara, sob as penas da lei, de que não esta impedido de
exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de
condenação criminal ou por encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CONTINUA CONFERE COM Q UR9GINAL EM.
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INSTRUMENTO PARTICULAR DO CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO
DE SOCIEDADE LIMITADA

E. por estarem assim, justos contratados, assinam o presente instrumento, em 03
vias de igual teor, destinando-se uma via para o arquivamento na Junta Comercial
do Estado de Alagoas na forma da Lei em v ior .

Jacaré dos Homens - Al 14 de Dezembro 2009

e Aníoj>rt>Kigueyedô Souto
Sócio - Acíministrador

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ALAGOAS
CERTIFICO O REGISTRO EM: 12/01/2010 SOB N': 27200470925

Ptotocoto: 10/001208-6, DE 06/01/2010

NATIVA CONSTRUTORA LTDA
MÍRIAM FERREIRA TA8OZA

SECRETARIO-GERAL
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tNSTRUMENTO PARTICULAR DE 1° ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
NATIVA CONSTRUTORA LTDA EPP

JOSÉ ANTÓNIO FIGUEIREDO SOUTO, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em
07/03/1984, portador da cédula de identidade RG n° 1.752.116 SSP/AL e CPF N.°
051.436.354-11, residente e domiciliado na Rua António Alves Souto n° 13, Bairro
Centro, nesta cidade de Jacaré dos Homens, Estado de Alagoas, com CEP 57430-000.

JOSÉ TEOFILO SOUTO, brasileiro, Casado em Regime de Comunhão Parcial de Bens.
Empresário , nascido em 10.09.1952, portador da cédula de identidade RG n.° 159.690
SSP/AL e CPF n.° 124.164.104-82, residente e domiciliado na Rua António Alves Souto
n° 13, Bairro Centro, nesta cidade de Jacaré dos Homens, Estado de Alagoas, com CEP
57430-000.

Únicos Sócios da Empresa: NATIVA CONSTRUTORA LTDA EPP , com sede Rua
José Alves Feitosa n° 12, Bairro centro em Jacaré dos Homens - Alagoas, com o cep
57430-000 com seu contrato social primitivo arquivado na Junta Comercial do Estado de
Alagoas sob n° 27200470925 , inscrita no CNPJ sob n° 11,455.379/0001-40 resolvem em
comum acordo promover a Primeira alteração contratual mediante as clausulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - do quadro societário
Retira-se da sociedade o Sócio: JOSÉ TEOFILO SOUTO ,já qualificado no preâmbulo,
cedendo e transferindo neste ato suas 30.000 ( Trinta Mil ) quotas de Capital no valor
de R$ 1,00 ( Um Real) cada, totalizando o valor de R$ 30.000,00 { Trinta Mil Reais ) em
favor do novo sócio ora admitido na sociedade o Senhor: ALYSSON HENRIQUE
FERREIRA DA SILVA, brasileiro, Solteiro, empresário, nascido em 18/04/1988,
portador da cédula de identidade RG n° 3.355.466-8 SSP/SE e CPF n° 072.015.894-07
residente e domiciliado na Rua Manoel António moura n° s/n ,Bairro Santa Ana ,nesta
cidade de Jacaré dos- Homens , Estado de Alagoas, com CEP 57430-OOO.ficando
distribuído da seguinte forma:

Sócios
JOSÉ ANTÓNIO FIGUEIREDO SOUTO
ALYSSON HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
TOTAL

Quotas
120.000
30.000

150.000

Valor R$
120.000,00
30.000,00
150.000,00

CLAUSULA SEGUNDA : /^-^-
O novo sócio ora admitido na sociedade sede e transfere neste ato suas 29.700,00 ( vinte
e Nove Mil e Setecentas ) quotas de Capital no valor de r$ 1,00 ( Um Real } cada,
perfazendo um total de R$ 29.700,00 { Vinte e nove Mil e Setecentos Reais ), em favor
do sócio. JOSÉ ANTÓNIO FIGUEIREDO SOUTO, ficando distribuído da seguinte forma:

Sócios
JOSÉ ANTÓNIO FIGUEIREDO SOUTO
ALYSSON HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
TOTAL

Quotas
149.700

300
150.000

Valor R$
149.700,00

300.00
150.000,00

CLAUSULA TERCEIRA
O capital social que e R$ 150.000,00 ( Cento e Cinquenta
150.000 ( Cento e Cinquenta Mil ) quotas , no valor nominal

Mil Reais ) , divido em
de R$ 1,00 ( Um Real )

totalmente integralizadas, em moeda corrente do pais, não sofreu alteração

CONTINUA
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Protocolo: 110512413, NRE: 27200470925

Empresa: NATIVA CONSTRUTORA LTDA EPP
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE 1° ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
NATIVA CONSTRUTORA LTDA EPP

CLAUSULA QUARTA
O sócio cedente declara ter recebido do cessionário, todos os seus haveres, nada mais
tendo a reclamar da empresa e do cessionário.

CLAUSULA QUINTA:

A responsabilidade de cada sócio e restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integraliração de capital.

CLÁUSULA SEXTA - alteração de atividade Económica
Obras de Urbanização Ruas, Praças e Calçadas, Construção de Edifícios, Construção de
Rodovias e Ferrovias, Pintura para Sinalização em Pista, Rodoviárias e Aeroportos,
Montagem de Estruturas Metálicas, Construção de Instalações Esportivas e Recreativas,
Construção de Barragens e Represas para Geração de energia Elétrica. Construção de
Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas exceto
obras de irrigação. Passa acrescentar neste ato: Serviços especializados para construção
não especificados anteriormente, montagem e instalação de equipamentos de iluminação
e sinalização em vias publicas, portos e aeroportos, instalação de portas, janelas, tijolos.
divisórias e armários embutido de qualquer material. Obras de alvenaria, Serviços de
prestação de terreno não especificados anteriormente, Instalação e manutenção elétrica,
Instalação de Painéis Públicos, Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica,
montagem de estruturas metálicas, Obras de montagem industrial, Outras obras de
engenharia, civil não especificadas anteriormente, Demolição de edifícios e outras
estruturas, Preparação de Canteiro de limpeza de terreno, Perfurações e sondagens,
locação de outros meios de transporte não especificado anteriormente, alugue! de
maquinas e equipamentos agrícolas sem operador, aluguel de maquinas e equipamentos
para construção sem operador, exceto andaime, aluguel de andaime, locação de mão de
obra temporária. Obras de terraplanagens

eLAUSULA SÉTIMA
As demais Cláusulas e Condições do Contrato Primitivo , não modificadas por este
instrumento de alteração contratual continuam em pleno vigor

E. por estarem assim, justos contratados, assinam o presente instrumento, em 03 vias de
igual teor e forma .ficando uma via para o arquivamento na Junta Comercial do Estado de
Alagoas na forma da Lei em vigor

Jacaré dos Homens - Al 12 de Setembro de 2011

— ' j" ' 'T* * ' * / • .- ,< r

J6se'Antonkí Figueiredo Souto
Sócio - Administrador

José Téófilp/Souto
'Sócio^etirante

^> 2á&.
yss0fí Henrique Ferreira-<fâSilva

í cio - Admitido
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ALAGOAS
CERTIFICO O REGISTRO EM: 04/10/2011 SOB N°: 27600173535
Protocolo: 11/051241-3. DE 30/09/2011

Eráprasa:27 2 0047092 5
NATIVA CONSTRUTORA LTDA EPP

MÍRIAM FERREIRA TABOZA
SEC RETARIO(A)-GERAL
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE 2° ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
NATIVA CONSTRUTORA LTDA EPP

JOSÉ ANTÓNIO FIGUEIREDO SOUTO, brasileiro, solteiro, empresário, nascido
07/03/1984, portador da cédula de identidade RG n° 1.752.116 SSP/AL e CPF
051.436.354-11, residente e domiciliado na Rua António Alves Souto n° 13, Bairro
Centro, nesta cidade de Jacaré dos Homens, Estado de Alagoas, com CEP 57430-000,

ALYSSON HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, brasileiro, Solteiro, empresário, nascido
em 18/04/1988, portador da cédula de identidade RG n° 3.355.466-8 SSP/SE e CPF n°
072.015.894-07 residente e domiciliado na Rua Manoel António moura n° s/n ,Bairro
Santa Ana .nesta cidade de Jacaré dos Homens , Estado de Alagoas, com CEP 57430-
000.

Únicos Sócios da Empresa: NATIVA CONSTRUTORA LTDA EPP , com sede Rua
José Alves Feítosa n° 12, Bairro centro em Jacaré dos Homens - Alagoas, com o cep
57430-000 com seu contrato social primitivo arquivado na Junta Comercial do Estado de
Alagoas sob n° 27200470925 , inscrita no CNPJ sob n° 11.455.379/0001-40 resolvem em
comum acordo promover a Segunda alteração contratual mediante as clausulas abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA: alteração do Capital Social

O capital social da Empresa: NATIVA CONSTRUTORA LTDA EPP que é de : R$
150.000,00 ( Cento e Cinquenta Mil Reais ), dividido e apresentado por 150.000 ( Cento
e Cinquenta Mil) cotas Todas com valor nominal igual de R$ 1,00 ( Um Real) cada cota.
Passa neste ato par R$ 700.000,00 ( Setecentos Mil Reais ) , divido e apresentado por
700,000 ( setecentas Mil ) cotas todas com o valor nominal iguat de R$ 1,00 ( Um Real
)cada cota,que neste ato, é subscrito e integralizado pelos sócios cotista da seguinte
forma:

O Sócio JOSÉ ANTÓNIO FIGUEIREDO SOUTO, subscreve e integraliza 560.000 (
Quinhentos e Sessenta mil ) cotas, no valor unitário de R$ 1,00 ( Um Real ) cada cota,
totalizado sua participação em R$ 560.000,00 { Quinhentos e Sessenta fyiil Reais ).

O Sócio ALYSSON HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, subscreve e integraliza 140.000 (
Cento e Quarenta Mil ) cotas, no valor unitário de R$ 1,00 ( Um Real ) cada cota,
totalizado sua participação em R$ 140.000,00 ( Cento e Quarenta Mil Reais ). Declarando
os cotista que realizam o pagamento das suas cotas á vista, em moeda legal e corrente
no país.

Contiua
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Certifico o Registro em : 10/05/2013 Sob N" 20130414743
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NATIVA CONSTRUTORA LTDA EPP

Chancela B26CC477D1DB9F5133539FDE6BC33BS9FE076140

Maceió, 13/05/2013

CARLOS ALBERTO SARROS DÊ ARAÚJO

Secretário Geral
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE 2° ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
NATIVA CONSTRUTORA LTDA EPP

DEMOSTRATIVO DO VALOR DO CAPITAL
x/1^^--

Sócios

JOSÉ ÂNTÓNÍÕ FIGUEIREDO
SOUTO
ALYSSON HENRIQUE FERREIRA
DA SILVA
TlDTAL

Quotas

560.000

140.000

700.000

Valor R$

R$ 1,00

R$ 1,00

%

80

20

TOTAL

R$560.000,00

R$ 140,000,00

R$ 700.000,00

fprrac» "
. — **

CLÁUSULA SEGUNDA- alteração de atividade Económica

A Empresa tem as atividades de:

1- Obras de Urbanização Ruas, Praças e Calçadas,
2- Construção de Edifícios
3- Construção de Rodovias e Ferrovias
4- Pintura para Sinalização em Pista, Rodoviárias e Aeroportos,
5- Montagem de Estruturas Metálicas
6- Construção de Instalações Esportivas e Recreativas
7- Construção de Barragens e Represas para Geração de energia Eléthca
8 Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções

Correlatas exceto obras de irrigação
9- Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
10- Montagem e instalação de equipamentos de iluminação e sinalização em vias

publicas, portos e aeroportos
11- instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutido de qualquer

material
12- Obras de alvenaria
13- Seriços de Prestação de Terrenos não especificados anteriormente.
14- Instalação e manutenção elétrica
15- Instalação de Painéis Publicitários
16- Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
17- Montagem de estrutura metálicas
18- Obras de montagem industrial
19- Outras obras de engenharia, civil não especificadas anteriormente
20- Demolição de edifícios e outras estruturas
21- Preparação de Canteiro de limpeza de terreno
22- Perfurações e sondagens
23- locação de outros meios de transporte não especificado anteriormente
24- aluguel de maquinas e equipamentos agrícolas sem operador
25- aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto

andaime,
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE 2° ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
NATIVA CONSTRUTORA LTDA EPP

26- aluguel de andaimes
27- locação de mão de obra temporária,
28- Obras de terraplanagens.

Passa acrescentar neste ato:,ransporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de freiamento municipal,
Distribuidora de Água por Caminhões,
Locação de automóveis sem condutor
Serviços de transporte de passageiros -locação de automóveis com motorista
Transporte escolar

CLAUSULA TERCEIRA
As demais Cláusulas e Condições do Contrato Primitivo , não modificadas por este
instrumento de alteração contratual continuam em pleno vigor

E, por estarem assim, justos contratados, assinam o presente instrumento, em 03 vias de
iguaf teor e forma .ficando uma via para o arquivamento na Junta Comercial do Estado de
Alagoas na forma da Lei em vigor

Jacaré dos Homens-Al 18 de Abril de 2013

Figueiredo Souto
Sócio - Administrador

Aj-ap*f aça - Alagoas
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CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAÚJO

Secretário Geral
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Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Governo do Estado de Alagoas

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Económico e Turismo SF.DETUR

Junta Comercia] do Estado de Alagoas

rftçjUi

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

( ri tiík.uuos que as Informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial

NATIVA CONSTRUTORA LTDA

Natureza Jurídica .: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

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

27200470925

C.N.P.J Data do Arquivamento do Aio Data de Inicio de Atividades

11455379000140 Constitutivo 12/01/Z010

12/01/2010

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

RUA JOSÉ ALVES FEITOSA, 1 2, , CENTRO. JACARÉ DOS HOMENS 57430000 - Alagoas

Objeto Social

OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS. PRAÇAS . CALÇADAS;.

SSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS:

STRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS:

URA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTA. RODOVIAS E AEROPORTOS;

MONTAGENS DE ESTRUTURAS METÁLICAS;

( ONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS:

CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA;

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA. COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS. EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO;

SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO;

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS

PUBLICAS. PORTOS E AEROPORTOS;

INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS. TETOS. DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDO DE QUALQUER MATERIAL;

OBRAS DE ALVENARIA;

SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE TERRENOS:

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA;

INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS;

MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA;

OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL:

OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL;

DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS;

PREPARAÇÃO DE CANTEIRO DE LIMPEZA DE TERRENO;

^FURACÕES E SONDAGENS;

KAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE, SEM CONDUTOR:

/
/

V -^_
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR:

ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIME;

LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA;

OBRAS DE TERRAPLENAGENS;

TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO. MUNICIPAL;

DISTRIBUIÇÃO DE AGUAS POR CAMINHÕES:

LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR;

fo
LA£ y

^^^^f

SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA;

TRANSPORTE ESCOLAR.

Capital Social

RS 700.000,00 ( Setecentos Mil Reais )

Capital Integralizado

RS 700.000.00 ( Setecentos Mil Reais )

Microempresa ou Empresa de Prazo de Duração

Pequeno Porte

Não Indeterminado

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

Nome/CPF ou CNPJ Participação no capital (R$)

JOSÉ ANTÓNIO FIGUEIREDO RS 560.000,00

SOUTO-05143635411

JOSÉ ANTÓNIO FIGUEIREDO R$0,00

SOUTO-05143635411

Espécie de Sócio Administrador Término do Mandato

SÓCIO xxxxxxxxxxxx XX/XX/XXXXX

ADMINISTRADOR ADMINISTRADOR XX/XX/XXXXX



ALYSSON HENRIQUE

FERREIRA DA SILVA -

ÍI7201589407

RS 140.000.00 SOI [() xxxxxxxxxxxx XX/XX/XXXXX

Ultimo Arquivamento

Data: 15/08/2014 00:00:00 Número: 20140826866

Alo: BALANÇO

Evento: BALANÇO

Situação

REGISTRO ATIVO

.Sl.ilui

xxxxxxxxxxxx
FiUals

Empresa não Possui Filiais registradas nosta Junta....

Numero Protocolo

150053886

Local, Data

Maceió, sexta-feira, 6 de março d(>2015
EDVALDO MAIORANO DE LIMA

Secretário (a) Geral

Este documento foi assinado digltalmcnto. om conformidade com a MP 2200-2/2001, por moio do c-CNPJ n" 10.279.310/0001-10 - Fundo Estadual do Registro e Comércto,

em sexta-fWra. 6 de março do 2015 as 13:22:32

Sf iinprfSMi. para conferência acesse o sitc: www.juceaJ.al_.ggv.brj_gpção Acesso Rápido » Autenticidade de Certidão, e informe o numero do protocolo.

MtttinWA MiNKIPAi K K«H
Fte_l

As»
SETOA DE



•n
.

s

c
t>5 •»*•- (^ •
fcC ?

c•l
. INSCRIÇÃO MUNICIPAL

N° 05/2015
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI

CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO

COM BASE NA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AO PROCESSO N°. 05/CPL, CERTIFICAMOS QUE A EMPRESA NATIVA
CONSTRUTORA LTDA. SEDIADA NA RUA JOSÉ ALVES FEITOSA, N°12, BAIRRO CENTRO - JACARÉ DOS HOMENS/AL - CEP:
57430-000 , INSCRITA NO CNPJ SOB N° 11.455.379/0001-40, ESTÁ CADASTRADA NESTA PREFEITURA, PODENDO PARTICIPAR DE
PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DESTE,
DESDE QUE CONTINUE SATISFAZENDO AS EXIGÊNCIAS LEGAIS.

1. DENOMINAÇÃO DO ESTABELECIMENTO NATIVA CONSTRUTORA LTDA.

2. RAMO DE NEGOCIO: Construção Civi l em Gera!, Serviço de transporte de passageiros, locação de automóveis sem e com condutor, aluguel
de máquinas e equipamentos, obras de terraplanagem e locação de mão-de-obra temporária.

3. RESPONSÁVEIS PELA EMPRESA: JOSÉ ANTÓNIO FIGUEIREDO SOUTO E ALYSSON HENRIQUE FERREIRA DA SILVA.

4. CAPITAL SOCIAL: 700.000,00 (setecentos mil reais).

BíCQMOUBlGIMftLEM.

Igaci, l O de março de 2015.

Samara Toledo Silva
Presidente Substituía da CPL
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PD P / CERTIDÃO DE REGISTRO E
PESSOA JURÍDICA V- IV C « *\ QUITAÇÃO PESSOA

Lei N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 JURÍDICA

N° 652026/2015
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Data de Emissão: 02/03/2015

Validade: 31/03/2015

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos
nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia de Alagoas -
CREA-AL, esíando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita â(s) atribuição(cões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

Descrição
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

In teres sã do (a)
Empresa: NATIVA CONSTRUTORA LTDA

Nome Fantasia: NATIVA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 11.455.379/0001-40

Registro: 000000360-3

Categoria: Matriz
Endereça- RUA JOSÉ ALVES FEITOSA. 12, CENTRO, JACARÉ DOS HOMENS, AL, 57430000

Capital Social: R$ 700.000,00

Data do Capital:

Atividades CNAE:

Objetivo Social: EXERCERA ATIVIDADES TÉCNICAS EXCLUSIVAMENTE NO RAMO DÊ OBRAS DE URBANIZACAO(RUAS,PRACAS E
CALCADAS) CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS, PINTURA E SINALIZAÇÃO EM PISTA, RODOVIÁRIAS E
AEROPORTOS: MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA: CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; CONSTRUÇÃO
DE BARRAGENS E REPRESA PARA GERAÇÃO DE ENRGiA ELETRICA: CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA. COLETA DE
ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE;INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL,
SERVIÇOS DE PRESTACAAO DE TERRENOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; OBRAS DE ALVENARIA, INSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO ELETRICA DE BAIXA TENSÃO ; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS;
PREPARAÇÃO DE CANTEIRO DE LIMPEZA DE TERRENOP; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR: ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR. EXCETO ANDAIME; ALUGUEL DE ANDAIMES; LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA; OBRAS
DÊ TERRAPLANAGEM; DISTRIBUIDORA DE AGUA POR CAMINHÕES; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM OPERADOR.OBS: OBJETIVO SOCIAL
FRACIONADO.OPCAO PELO 08/88.

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( EMPRESA)

Data Inicial: 07/06/2010

Data Final: Indefinido

Informações / Notas
- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2015 Quantidade de Parcelas: 1

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOSÉ TEOFJLO SOUTO

Registro: 180187860-9

Data Inicio: 07/06/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato; Indefinido

Titufosdo Profissional;
ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO N° 218/73, DO CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.cfea-al.org.br/publico/, com a chave: B26ZayxZzY39y2d41a6x
Impresso em. 02/03/2015 ás 09:19:08 por: adapt, ip: 187.41.12.127
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA

Lei N" 5194 de 24 de Dezembro de 1966
CREA-AL CERTIDÃO DE REGISTRO E

QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

N° 652028/2015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Data de Emissão: 02/03/2015

Validade: 31/03/2015

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o
CREA-AL.

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

l n ter es sã do (a)

Profissional: JOSÉ TEOFILO SOUTO

Registro: 180187860-9
Endereço: RUA ANTÓNIO ALVES SOUTO. 13, JACARÉ DOS HOMENS, JACARÉ DOS HOMENS, AL, 57430000

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 27/04/1979

Data Final: Indefinido

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )

Data de Registro- 27/04/1979

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO N° 218/73, DO CONFÊA.

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) á respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteraçâo(ões) no(s) elemento(s) contído(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos
os efeitos.
- Esta certidão perdera a validade, caso ocorra qualquer alteração postenor dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Ultima Anuidade Paga

Ano: 2014

__ Responsabi lidadas Técnicas

Empresa: NATIVA CONSTRUTORA LTDA

Registro: 000000360-3

Data Inicio: 07/06/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato- Indefinido

Quantidade de Parcelas: 1

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada etn: http://sitac.crea-al.org.br/publico/, com a chave: 63AaCZ4Z1ya7a3ZdW74w
impresso em: 02/03/201S às 09.23:38 por: adapt, ip: 187.41.12.127
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CREA / AL
Consolho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

WEB - 8*210 / 2013

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 86210 / 2013
PROTOCOLO: PROQQ03325813
DATA DE EMISSÃO ; 02/09/2013

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Olretoha, Número: 0021/2008. de Q6/D3/2008 do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA. CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anoíacão(ões) de

ResponaabttWade(s) Técnlca(s) - ARTs. constante)») da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obrais) e/ou servicg(5) indluadcK»)

conforme descriçãQ(5es) abaixo

Moine do Ptoflsstonal JOSÉ TEOFiLO SOUTO

Carteira 18018786D9XXXX

CPF: 12416410482

TÍIuto(s)

Engenheiro Ctvl

Pús-Graduaçâo(oes)

ART(s)

ART. 00018018786095005602 Tipoda ART.htormal
Registrada em 29«8/2013
Baixada em ; 02/09/20 1 3
Endereço da Obra ; AV 02 DE DEZEMBRO N A° 426, CENTRO. CEP : 57442000 OLHO DUVAA-GUA DAS FLQRES/AL
Proprietárto : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DWAA-GUA DAS FLORES
Empresa : NATIVA CONSTRUTORA LTDA
Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DWAA-GUA DAS FLORES

EXECUÇÃO
ATUACAO
LIMPEZA URBANA
Dimensão do Trabalho 7 000.00 HORA/MÊS

SERVIÇOS D€ L!MPEZA,SERV)CQS QERAtS E OUTROS EFETUADOS NA CÍOADE D6 OLHO DV'AGUA DAS FLORÊ&-AI.

AB E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respecãva(s) baixais) de ART(s), averbando-se o(s)

ATESTADO(s). DECLARAÇAO<ôes} e/ou CERTIDAo(ôes) em anexo como parte Integrante da mesma, somente o/aervlçog a que se refarem as atrlDulçow do

Profissional acima citado, devidamente crtaiicelada, que vai datada e assinada, pot quem de direito.

. Civil Nilson Santos Ferreira
Assessor Técnico

, >\ u l to V-=-i
do DRCMRT
Mat. 63

- AL

RuaOr
npwacaaWfi-Sfía PalmoHa Oos indioti:3421SX2

tírtptasso «m, 02/00001 3 Opwwfef : AWDRÊA

, ÍK)Z123-Q634
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tidáo de
CRÊA-AL

Este documento faz parte df
Acervo Téonic-j - £ATQ°
expedida ei'n J@$j^Q,._

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D^ÁGUA^^^Ê^rtES0 ent3nto> '
ALAGOAS cujas atnbjíTcoes não competem ao{s)

CNPJ: a" 12.251.468/0001-38 profÍSS!Onal(ÍSÍ 801 QUeStãO.

Sede Administrativa: Avenldv 02 de Dezembro, n" 426 - Centro-INÒCUO ISOLADAMENTE
Fone/Fax: (Oxx82) 3623.1196 / 3623.1280 / 3623.1849 fli, .JÔI—.

— _ i— — \/

Eng. Civil Nilson Santos Ferreira
Assessor Técnico

ATESTADO

Atestamos que a empresa NATIVA CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o n°
11.455.379/0001-40, estabelecida á Rua José Alves Feitosa, n° 12, Centro - Jacaré dos Homens
- AL, executou para a Secretaria Municipal de Infraestrutura, com Responsabilidade Técnica do
engenheiro José Teófilo Souto, inscrito no CREA n° 1801878G09XXXX, os serviços de limpeza
urbana com locação de equipamentos e máquinas.

Item
01
02
03
04
05

Especificações
Locação de caçamba 12 m3
Locação de trator de esteira para o lixão
Locação de FSOOO
Serviços de manutenção e limpeza de linha d' 'água
Ajudantes - 43x06 HS DIÁRIAS X 40 dias úteis

Unid.
Mês
Mês
Mês
M2
H

Quant.
1,5
1,5
1,5

7.000
10.320

Olho d'Água das Flores-AL, 30 de março de 2013.

Mauro f-errtandes« Silwa
Secretário Municipal de Infra-Estrutura
Município de Olho O 'Agua das Ftof8S/AL

P(irt 0050)11 GP/CPF383 22i 7W - 91

COWFERE COM O URIGINAI. EM,

/ ao/5

ÍENTE DE LICITAÇÃO
k C ! - A L

Morto fester Oomosano Silvo
Píêfeita

CW; 153,893.594-53
Mútsbto de Ofo Dbgua flos Row/AL



Nativa
NATIVA

CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CONTRATO ÇUE ENTRE SI FAZEM A EMPRESA NATIVA CONSTRUTORA
E O SR. JOSÉ TEOFILO SOUTO

A empresa Nativa Construtora LTDA, inscrita no CNPJ: 11.455.379/0001-40, SITUADA NA RUA José
Alves Feitosa, n° 12, Centro Jacaré dos Homens - AL, representada neste ato por seu sócio
Administrador o Sr. José António Figueiredo Souto, CPF; 051.436.354-11, e RG: 1.752. 116 SSP/AL,
doravante denominada CONTRATANTE e O Sr José Teofilo Souto, brasileiro, casado, portador do CPF:
124.162.104-82, e RG: 159.960 SSP/AL, e CREA n° 1801878609XXXX, residente e domiciliado na
António Alves Souto, n° 13, Centro, Jacaré dos Homens, Alagoas; doravante denominado
CONTRATADO, resolvem celebrar o presente CONTRATO, bem como as cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente contrato tem por objetivo a prestação dos serviços de engenharia do contratado acima.
1.1. A partir deste contrato o Sr. José Teofilo Souto, continua responsável técnico da empresa

NATIVA CONSTRUTORA LTDA, por tempo indeterminado.
1.2. O contratado é responsável técnico de todas as construções da contratante.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO
2.1. O prazo da execução dos serviços é indeterminado.
2.2. O contrato poderá ser rescindido consensual entre as partes a qualquer momento.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS E REAJUSTAMENTO

3.1. O valor a ser pago para execução dos serviços é de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos)
mensais;
3.2. O pagamento será feito até o décimo dia após o fechamento do mês trabalhado;
3.3. O atraso no pagamento, independente do motivo, irá gerar multa de 1% pelo atraso e juros de
2% ao mês.
3.4. O valor pode ser reajustado a qualquer momento mediante acordo entre as partes.

CLÁUSULA QUARTA - O contratado terá uma carga horária de 04 (quatro) horas por dia dando um
total de 20 (vinte) horas semanais, de segunda a sexta-feira das 13:00 às 17:00 horas.

CLÁUSULA QUINTA - DA COMPATIBILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES
Obriga-se o CONTRATANTE e o CONTRATADO a manter-se durante todo o período de vigência deste
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, responsabilizando-se pelas
despesas relativas a natureza fiscal, os encargos trabalhistas, previdência rios e comerciais, e/ou danos
causados diretamente ao ambiente ou a terceiros, gerados durante o serviço.
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Batalha, Estado de Alagoas, para dirimir questões

oriundas do presente CONTRATO.
por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se presente Contrato em 02

vias de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo, a tudo

s Homens, 12

- - .

Souto
ÍUTORA

SÓOO ADMINISTRADOR

Testemunhas:

WHima Walmeres de Andrade Gaião
CPF N.o 012.99.584^46

7

Datfy Santos Silva
CPF N o 072.154.914^7 ->-.-

**%&*>•
Rua José Alves Feito», n* 12, Centro, Jacaré dos Homens, Al, CEP; 57430-000, Fone: ($

11.455.379/0001-40

José Teofilo Souto
ENGÊNHEIRO-CONTRATADO
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Juízo de Direito da Vara do Único Ofício de Batalha
Avenida Rotary, 205, Bairro São José - Batalha-AL - E-mail: Batalha@tj.al.gov.br

C E R T I D Ã O

FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CONCORDATA

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos nesta Comarca de Batalha,
Estado de Alagoas, no sistema SAJPG5, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome
de: NATIVA CONSTRUTORA LTDA, vinculado ao CNPJ 11.455.379/0001-40, nos registros
de distribuição mantidos a partir do ano de 2008 de AÇÕES DE FALÊNCIA,
RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CONCORDATA, em andamento neste juízo e respectivo
cartório. Esta certidão não contempla as ações de execução fiscal. O referido é verdade.
Dou fé.

Batalha/AL, 30 de janeiro de 2015.

Rcnivaldo Avelino de
Escrivão Judicial

MAT.874-5

CPW! O ORIGINAI EM,

NENTE DE LICITAÇÃO



20/02/2015 001419398

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ESTADO DE ALAGOAS

Comarca de Maceió

C E R T I D Ã O E S T A D U A L

FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CONCORDATA

CERTIDÃO N°: 001419398

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

FOLHA: 1/1

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, no período
de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

NATIVA CONSTRUTORA LTDA, vinculado ao CNPJ: 11.455.379/0001-40

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

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

Certifico ainda que a certidão é emitida de acordo com o § 1° do art. 8° da Resolução 121/2010 do
CNJ.

Observações:

1. Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que
verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

2. Não existe conexão com o Sistema PROJUDI dos Juizados Especiais e com o Sistema de Automação da
Justiça do 2° Grau.

3. A conferência dos dados pessoais fornecidos pela parte interessada é de responsabilidade exclusiva do
destinatário.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2015 às 16h13min.

PEDIDO N°:
001419398
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Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

JUCEAL

Governo do Estado de Alagoas

Secretaria de Estado do Planejamento e do Desenvolvimento Económico - SEPLANDE

Junta Comercial d» Estado de Alagoas

•

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Via Única

Documento Emitido pelajunta Comercial do Estado de Alagoas

- . • .

Oil i lns (l . i l n i | iccs . i

Nome Empresarial

NATIVA CONSTRUTORA LTDA EPP

NjRE

^•04 70925

Ultimo Arquivamento

Numero

20140826866

Data

15/08/2014

Numero Protocolo

140826866

Local. Data

Macdo quarta-felra, 20 de agosto de 20N

ÍS- 1 c/^è
CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAÚJO

Serrctáriofa) Geral

Dados da Certidão

Data <Ío ExpodíçSi»

20/08/2014

I tora de Expedição

12:27:45

Este documento foi assinado diRitalmente, em conformidade com a MP 2200-2/2001. por meio do e-CNPJ n° 10.279,310/0001-

ãtfmpresso, para conferência acesw u slte: www.juceal.al.gov.br - Opção Acesso Rápido » Autenticidade de Chancela

10 - Fundo Estadual do Registro e Comércio

e informe o número do protocolo.



Este dorumcnto foi assinado digltalmente. cm conformidade com a
Se impresso, para conferência acesse o site: www.juceal.al.gov.br -

MP 2200-2/2001. por meio doe-CNPJ n" 10.279.310/0001-10 - Fundo Estadual do Registro c Comércio.
Opção Acesso Rápidoĵ \utenticidade de Chancela, e informe o número do protocolo. ^fe
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Junta Comercial do Eitado do Alagoa*

Certifico o Registro em 15/08/2014 Sob N* 20140826866

Protocolo : 1406268G6(Jo 12/08/2014 NIRE. 27200470925

NATIVA CONSTRUTORA LTDA EPP

Chancela 64431790E1F53FB54MD1E75B9D585F5CAF8DB02
Maceió, 20/08/2014

CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAÚJO

S«cretãrio(a) Geral
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Este documento foi assinado digltalmente. em conformidade com a MP 2200-2/2001, por meio do e-CNPJ n° 10.279.310/0001-10 - Fundo Estadual do Registro e Comércio.
Se impresso, para conferência acesse o site: www.juceal.al.gov.br - Opção Acesso Rapido^^Autenticidade de Chancela, e informe o número do protocolo.
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PREFEITURA MUNICIPAÍ 8He*C*

SE TORCE LICITAÇÃO

NATIVA CONTRUTORA LTDA EPP

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2013

Pag.: 0032

Bilanço Patrimonial Transcr i to nas folhas 0001 a 0035 do Livro Diário n* 003 registrado :ia JUCEAL sob o n" 14/002355-0

li
w te
c £

i!
-
l 1S (5

w 8

o -
n.

g<
O"

"2 —•ia m

Hl C

£ K

í ^c '£
l'S

li-

* ê
w w

Receita de Serviços
Impostos S/ Serviços

Receita Liquida de Mercadorias..
(-)Custo de Mercadorias Vendidas
Lucro Bruto
(-)Despesas Administrativas
Lucro Liquido de Exercicio

417.100,00
42.686,00

374.413,00
243 .230 ,00
131.183,00
110.215,00

20 .967 ,00

Reconhecemos a exatidào do presente demonstrativo,
realizado em 31 de Dezembro de 2013.

Jacaré Dos Homens, 31 de Dezembro de 2013.

Sob aã penas da Iní. declaramos que aã informações aqui cont idas aSo verdatíairas a nos responsabilizamos por sodas elas.
As informações foram extraídas das folhas n ' - l a^*^do Livro Diac io n" 3, registrado na JUNTA COMERCIAL DE ALAGOAS sob
n- H/002335-0, em 06Í09/20J

Ag.

JOSÉ ANTOMIO FIGUEREDO SOUTO

SÓCIO ADMINISTRADOR

C . I . : 1 . 7 5 2 . 1 1 6 SSP CPF; 051.43fi .354-11

MARIA DE LOURDE5 HAIA SAHDES

CHC 2.370/A1

Contador
PRAÇA DA P£«HA, 112 CENTRO BATALHA-AL
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Este documento foi assinado digitalmente. em conformidade com a MP 2200-2/2001, por meio doe-CNPJ n" 10.279.310/0001-10 - Fundo Estadual do Registro e Comércio.

Se impresso, para conferência acesse o site: www.jucoal.al.gov.br - Opção Acesso Rápido^BvAutenticidade de Chancela, e informe o número do protocolo.
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JUCEAL

r- • •»

Juntn Comercial do Estado do Alagoas
Cartili» O Ragaifo am 15/OB/20n'Sob N' 20140826866
Protocolo : 140826866 de 12/08/2014 NIRE: 27200470925
NATIVA CONSTRUTORA LTDA EPP
Cliancsla ; 6S43179D61FS3FB5454D1E75B9D585E5CAF8D8ÍJ2

Ma«tô. 20/08/2014

«S- k--SI!

CARLOS ALBERTO BARROS OE ARAÚJO
Secretáriofa) Geral
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JUCEAL

Junta Comercial do Eetado da Alagoas

Certifico o Registro om 15/08/2014 Sob N' 2014D826B66

Protocolo : 140826B66 de 12/08/201-1 MIRE: 27200470925
NATIVA CONSTRUTORA LTDA EPP

Chancela : 6543179DE1F53FBW5401E75B9D585E5CAF8DS02
Maceió, 20/06/2014

«f-

CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAÚJO
Sacretirto(a) Geral
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Pag.: 0001

TERMO DE ABERTURA

Contem esta encadernação de formulários contínuos, 0035
página(s) numeradas seguidamente pelo processo eletronico de
dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0035 e gue servira de
Livro Diário de numero 003 na forma do parágrafo Io. (primeiro),
artigo 6o. (sexto) e artigo 7o. (sétimo) do decreto lei numero
64.567/69, em substituição ao Livro Diário copiativo, onde estão
registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo
qualificada, no período de 01/01/2013 a 31/12/2013.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ALAGOAS

Termo de Autenticação 14/002355-0
O presente livro/ficha, por mim examinado 8 conferido, achs-sa em conformidade corn a
legislação em vigor em seus lermos de abertura e ynce^amenlo

MACEIÓ j^^K

06/AGO./2014.
Empresa
Endereço
Cidade
Bairro
CNP J
Inscr. Estadual .
Órgão de Inscrição
No. da Inscrição

CEP : 57430000

NATIVA CONTRUTORA LTDA EPP
RUA JOSÉ ALVES FEITOSA 12
Jacaré Dos Homens / AL
CENTRO
11.455.379/0001-40
242218369
JUNTA COMERCIAL DE ALAGOAS
27200470925 , em 12 de Janeiro de 2010

Jacaré Dos Homens, 31 de Dezembro de 2013

Data de encerramento do exercício social no termo de abertura em 31 de dezembro de 201

JATIVA e6iyÍRUTOP& LTDA EPP
'JOSÉ ANTÓNIO FIGUEREDO SOUTO

SÓCIO ADMINISTRADOR
C.I.: 1.752.116 SSP CPF: 051.436.354-11

MARIA DE LOURDES MAIA SANDES
Contadeí^ - CRC 2.370/AL

DA^PENíSíf 112 CENTRA BATALHA-AI

Bataitia/AL 2 8 JU

EmTest0 ou vei
-OHI-fcKb CUM O ORIGINAI

/05

«Bi Hilítebrando Balbmo de Meto - Ne! ,'Rsg /Proíesto
Bete, f-randang helten Lopes Melo - Substituta



i S
Pag.: 0035

TBRMO DE ENCERRAMENTO

Contem esta encadernação de formulários contínuos, 0035
página (s) numeradas seguidamente pelo processo eletronico de
dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0035 e que serviu de
Livre Diário de numero 003 na forma do parágrafo 2o. (segundo),
artigo 6o. (sexto) e art'_go 7o. (sétimo) do decreto lei numero
€4.567/69, em substituição ao Livro Diário copiativo, onde estão
registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo
qualificada, no período de 01/01/2013 a 31/12/2013.

Empresa
Endereço
Cidade
Bairro
CNPJ
Inscr. Estadual .
Órgão de Inscrição
No. da Inscrição

CEP ; 57430000

NATIVA CONTRUTORA LTDA EPP
RUA JOSÉ ALVES FEITOSA 19.
Jacaré Dos Homens / AL
CENTRJ
11.455.379/0001-40
242218369
JUNTA COMERCIAL DE ALAGOAS
27200470925 , em 12 de Janeiro de 2010

Jacaré Dos Homens, 31 de Dezembro de 2013

C.I.

NATIVA/CONTRUTORA LTDA EPP
JOSÉ ANTÓNIO FIGUEREDO SOUTO

SÓCIO ADMINISTRADOR
1.752.116 SSP CPF: 051.436.354-11

^TfV

MARIA DE LOURDES MAIA SANDES
ContadoA - CRC 2.370/AL

PRAÇA DA PENHAJ 112 CENTRO BATALHA-AL

Í f

11 O NoláriO

da Melo - Nct 'RegJProtwlo
Beis I:I.]:«.;K.?O holísn Lopes Melo - Substituta

••• iWfERE
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS certifica que o(a)
profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO
NOME : MARIA DÊ LOURDES MAIA SANDES
REGISTRO : AL-002370/O-2

CATEGORIA : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF... : 024.536.194^6

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infracões que
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCAL contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor á respectiva ação penal.

Emissão: MACEIÓ, 23.02.2015 as 09:00:54.
Válido até: 24.05.2015.
Código de Controle: 21285.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAL.



Nativa ConstRyitlSilIíf
NATIVA

CÁLCULO DOS ÍNDICES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2013.

índice de Liquidez Gerai- LG

LG < 1.00

LG = Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante = Passível Exig'vel a Longo Prazo

LG = 507.562.66 = 122,46006
4.144.72

Liquidez Corrente - LC

LC> 1,00

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

LC = 138.064.07- 33,310831
4.144,72

Endividamento Geral - EG

EG<1,3

EG = PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
ATIVO TOTAL

EG = 4.144.72-0.0081659
507.562,66

_JJa --

COMISSÃO
IGACi-AL

, tl-.i TACÃO

Rua José Alves Feitosa, n" 12, Centro, Jacaré dos Homens, Al, CEP; 57430-000, Fone: (82) 35341156
11.455.379/0001-40
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Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATADEABERTURA

12/01/2010
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

11.455.379/0001-40

MATRIZ

N DM E EMPRESARIAL

NATIVA CONSTRUTORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

NATIVA CONSTRUTORA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATMDADE ECONÓMICA PRINCIPAL

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATMDADES ECONÓMICAS SECUNDAR IAS

41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 -Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras
de irrigação
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos
e aeroportos
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

R JOSÉ ALVES FEITOSA
NUMERO

12
COMPLEMENTO

CEP
57.430-000

ENDEREÇO ELETRÕNICO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO
MUNICÍPIO

JACARÉ DOS HOMENS

TELEFONE

(82) 3521-1456

LJI
Al

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****

SITUAÇÃO CADASTRAL

A Tl VA

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

********

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

12/01/2010

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

í. ror ;

NÚMERODE INSCRIÇÃO
11.455.379/0001-40
MATRIZ

NOME EMPRESARIAL

NATIVA CONSTRUTORA LTDA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

OATADEABERTURA

12/01/2010

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATMDAD ES ECONÓMICAS SECUNDAR IAS

77.31-4-00 -Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 -Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
43.13-4-00 - Obras de terraptenagem
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
49,23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

R JOSÉ ALVES FEITOSA
NUMERO

12
COMPLEMENTO

CEP

57.430-000

ENDEREÇO ELETRÔNICO

BAIRROiOISTRITO

CENTRO
MUNICÍPIO

JACARÉ DOS HOMENS

TELEFONE

(82) 3521-1456

UF

A L

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

********

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

12/01/2010

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 28/01/2015 às 12:43:28 (data e hora de Brasília). Página: 2/2

Consulta QSA / Capital Social

Copyright Receita Federal do Brasil - 28/01/2015
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: NATIVA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 11.455,379/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que náo constam
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Atíva da União junto à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito
passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas

alíneas 'a1 a 'd1 do parágrafo único do art. 11 da Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 17:33:17 do dia 04/12/2014 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/06/2015.
Código de controle da certidão: 5C77.291A.5AF0.774F
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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GOVERNO DE ALAGOAS

J SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL

DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO E CRÉDITO TRIBUTÁRIO

'" '''"'

Certidão Negativa de Débitos

Razão Social: NATIVA CONSTRUTORA LTDA - REGULAR

CNPJ : 11455379000140

Ressalvado o direito de a Fazenda estadual cobrar quaisquer dividas cie responsabilidade
do contribuinte acima que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, até a
presente data, débitos inscritos em Divida Ativa.

Certidão expedida com base na Portaria SARE n" 62, de 23 de julho de 2004.

Emitida às 17:30:10 do dia 04/03/15
Válida até 03/05/2015.

Código de controle da certidão: 69F4-6397-EC27-F9A5

Certidâu expedida gratuitamente.
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E S T A D O D E A L A G O A S

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS

"JACARÉ NO CAMINHO CERTO"

<I<J/,K w,.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
,- .'̂

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessário ,que revendo os arquivos

da coordenadoria municipal de arrecadação,Fiscalização e cadastro não encontramos

nesta municipalidade nenhum debito fiscal,ou tributos mobiliários em nome da empresa

NATIVA CONSTRUTORA portadora do CNPJ: 114553790001/40 com o cadastro

municipal 4.5.0.0.0.9 junto a esta fazenda municipal como também no cadastro

mobiliário.

Jacaré dos Homens 06 de Janeiro de 2015

Diretor do Dep. de Arrecad
IWelo Júnior

, Fiscalização e Cadastro

OBS: ESTA CERTIDÃO TERÁ VALIDADE ATE O DIA 30/12/2015

PRAÇA JOSÉ TEOFtLO DA SILVA-24-CENTRO-FONE.-FAX (82) 3534-1213 - CEP 57 430-000 - CGC 12 250 999'0001-06
JACARÉ DOS HOMENS - ALAGOAS - E-MAíL pfefjdoshomens@ig.com.br
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CAIXA
XAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11455379/0001-40
Razão Social: NATIVA CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia:NATivA CONSTRUTORA
Endereço: RUA JOSÉ ALVES FEITOSA 12 / CENTRO / JACARÉ DOS HOMENS

/ A L / 57430-000

A Caixa Económica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Ternpo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/03/2015 a 05/04/2015

Certificação Número: 2015030709262109848726

Informação obtida em 12/03/2015, às 15:21:39.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NATIVA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.455.379/0001-40

Certidão n ° : 67013502/2014

Expedição: 03/11/2014, às 17:23:19

Validade: 01/05/2015 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

C e r t i f i c a - s e que NATIVA CONSTRUTORA LTDA ( M A T R I Z E F I L I A I S ) ,
inscrito(a) no CNPJ sob o n° l i .455.379/0001-40, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão a tua l izados até 2 (do i s ) dias
anteriores ã data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se â ver i f icação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet ( h t t p : / / w w w . t s t . j u s . b r ) .
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à iden t i f i cação das pessoas naturais e jur ídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais t rabalhis tas , inclusive no concernente aos
reco lh imentos p rev idenc iã r ios , a honorár ios , a cus t a s , a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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ecretaria Adjunta .. Estadual
liretoria de Cadas
Sistema de Emissão da Ficha Cadastral do Contribuinte - FIC On-Line

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

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

Secretaria Coordenadora de Planejamento, Gestão e Finanças - PGF
J Secretaria Executiva de Fazenda do Estado de Alagoas - SEFAZ
% Secretaria Adjunta da Receita Estadual - SARE

Diretoria de Cadastro - DICAD

NÚMEROCACEAL
242.21836-9
CNPJ/CPP
11.455.379/0001-40

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO IS? °E A;MDADE
/- A rm CTCTA i 13/01/2010
UAUAb í KAL OPTANTE PELO SIMPLES?

NÃO

RAZÃO SOCIAL

NATIVA CONSTRUTORA LTDA

NOME DE FANTASIA

NATIVA CONSTRUTORA

CÓDIGO-DESCRIÇÃO DA ATMDADE ECONÓMICA

4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas (PRINCIPAL)
7820500 - Locação de mão-de-obra temporária
4211101 - Construção de rodovias e ferrovias
4211102 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4221901 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
4221903 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de
irrigação
4292801 - Montagem de estruturas metálicas
4292802 - Obras de montagem industriai
4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas
4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4311801 - Demolição de edifícios e outras estruturas
4311802 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4312600 - Perfurações e sondagens
4313400 - Obras de terraplenagem
4321500 - Instalação e manutenção elétrica
4329101 - Instalação de painéis publicitários
4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e
aeroportos
4330402 -Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4399103 - Obras de alvenaria
4399199 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4924800 - Transporte escolar
4929901 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
7711000- Locação de automóveis sem condutor
7719599 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
7731400 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
3600602 - Distribuição de água por caminhões
4120400 - Construção de edifícios

CÓDIGO- DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

83 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R JOSÉ ALVES FEITOSA

CEP
57430-000

SITUAÇÃO CADASTRAL

A Tl VA

NUMERO

12
COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO
MUNICÍPIO

JACARÉ DOS HOMENS
II

Ai

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

4/3/2015

Data de Emissão: Quarta, 04 de Março de 2015, às 17:31:09 (data e hora de Brasília).
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Para qualquer sugestão ligar para:

08002841060
CAL. C E M T E "

•S E FAZ

Informações: Call Center Sefaz - 0800 284 1060

2000 - 2015 (olCSGII WEB - © Coordenadoria Setorial de Gestão da Informática e Informação - SEFAZ/AL
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E S T A D O D E A L A G O A S

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS

"JACARÉ NO CAMINHO CERTO"

ALVARÁ DE LICENÇA

• AO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E

FINANÇAS, através do setor de arrecadação Fiscalização e cadastro concede a

EMPRESA NATIVA CONSTRUTOSA LTDA escrita com o CNPJ 11455379/0001-40

com a inscrição Municipal n°4.5.0.0.0,9 licença para Localização e Funcionamento

.localizada na Rua José Alves Feitosa N° 12 nesta cidade de Jacaré dos Homens -AL

Jacaré dos Homens - AL em 06 de Janeiro 2015

Júnior
Diretor de Arrecadação Fiscalização e cadastro

CONFERE COM O URIGIIUAL EM,

/ O^ /

COMISSÃO PPRi^ANBNTE DE LICITAÇÃO
IGJ

OBS: ESTA LICENÇA TERÁ VALIDADE ATÉ O DIA 31/12/2015

PRAÇA JOSÉ TEÔFILX3 DA SILVA-24-CENTRO- KWKAX iS2j 3 53 4 1213-CEP 67430-000 CJGC 12251
JACARÉ DOS HOMENS - ALAGOAS - E-MAIL preljdoshomens@ig com.br



Nativa ConstPi
NATIVA

DECLARAÇÃO
-

•

Á Prefeitura Municipal Igaci - AL
Á Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços n° 04/2015
Abertura: 16 de Março de 2015. Hora: 09:00

Objeto: Contratação De Empresa Para Prestar Os Serviços De Limpeza
Pública Urbana.

A Nativa Construtora LIDA, CNPJ N° 11.455.379/0001-40, declara que
realizou vistoria no local onde será executada a obra objeto desta licitação
e que temos pleno conhecimento das condições locais e de todos os
elementos técnicos fornecidos pela Administração desta Prefeitura
necessários ao cumprimento das obrigações decorrentes do objeto desta
licitação.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus
efeitos de direito. ._

7
Atenciosamente,

Jacaré dos Homens AL, 16 de Março de 2015.

António Fiâuáfedo Souto
Sócio - Administrador

José T uto- Eng.° Civil
690 SSP/AL

CREA:180187860-9

ICNPJ.11.455.379/OOOMÍ]
NATIVA CONSTRITORA LTDA

Rua José Alves Feitosa, \1
Centro -Cep. 57.430-000

Jacaré dos Homerb - Alagoas

Rua José Alves Feitosa, n" 12, Centro, Jacaré dos Homens, Al, CEP; 57430-000, Fone: (82) 35341195, CNP
11.455.379/0001-40



Nativa ConstiHBllSl
NATIVA

-
15o

•
• •

DECLARAÇÃO

Á Prefeitura Municipal Igaci - AL
Á Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços n° 04/2015
Abertura: 16 de Março de 2015. Hora: 09:00

Objeto: Contratação De Empresa Para Prestar Os Serviços De Limpeza
Pública Urbana.

Empresa Nativa Construtora LTDA, CNPJ N° 11.455.379/0001-40,
sediada à Rua José Alves Feitosa, N° 12 - Centro - Jacaré dos Homens -
AL, 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 Federai, Estadual e Municipal

Jacaré dos Homens AL, Iode Março de 2015,

Joée'António Ftgáètfedo Souto
RG: 17521USSP/AL

^ Sócio - Administrador
iCNPJ.11.455.379/0001-401
NATIVA CONSTRUTORA LTDA

Rua José Alves Feitosa, 12
Centro-Cep. 57.430-000

Jacaré dos Homens - Alagoas

Rua José Alves Feitosa, n" 12, Centro, Jacaré dos Homens, Al, CEP; 57430-000, Fone: (82) 35341195, CNPJ,
11.455.379/0001-40



NATIVA

Nativa

DECLARAÇÃO
151

Á Prefeitura Municipal Igaci - AL
Á Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços n° 04/2015
Abertura: 16 de Março de 2015. Hora: 09:00

Objeto: Contratação De Empresa Para Prestar Os Serviços De
Limpeza Pública Urbana.

Empresa Nativa Construtora LTDA, CNPJ N° 11.455.379/0001-40,
sediada à Rua José Alves Feitosa, N° 12 - Centro - Jacaré dos Homens -
AL, declaro a estrita observância ao Princípio Constitucional do art. 7°,
inciso XXXIII da Carta Magna, e estou ciente de que eventual revelação
da infringência à regra, acarretará a imediata inabilitação ou
desclassificação na Tomada de Preços n° 04/2015, Processo
Administrativo N° 20150107.035 como a rescisão do Contrato
Administrativo que venha a firmar com o Município de IGACI-AL.

Jacaré dos Homens AL, 16 de Março de 2015,

José Antpfilaffguelredo Souto
RG: 17521USSP/AL

Sócio - Administrador , CNPJ.11.455.379/OOQ!-4ul
NATIVA CONSTRUTORA LTDA

Rua José Alves Feitosa, 12

Centro-Cep. 57.430-000

Jacaré dos Homero - Alagoas

Rua José Alves Feitosa, n° 12, Centro, Jacaré dos Homens, Al, CEP; 57430-000, Fone: (82) 35341195, CNPJ:
11.455.379/0001-40



Nativa a
NATIVA

DECLARAÇÃO
"
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•

Á Prefeitura Municipal Igaci - AL
Á Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços n° 04/2015
Abertura: 16 de Março de 2015. Hora: 09:00

Objeto: Contratação De Empresa Para Prestar Os Serviços De Limpeza
pública Urbana.

Declaro, para os devidos fins de direito e sob as penas da Lei, que
eu, José António Figueiredo Souto, CPF: 051.436.354-11 e RG: 1.752116
SSP/AL, residente e domiciliado na Rua António Vieira Filho, n° 215, Bairro:
Santo António, Jacaré dos Homens, AL, não possuo nenhum vínculo
empregatício com o serviço público Municipal, Estadual ou Federal, e
também não tenho vínculo com nenhuma empresa privada.

Jacaré dos Homens AL, 16 de Março de 2015.

Souto
Sócio - Administrador

ÍCNPJ.11.455.379/009!-4U1
NATIVA CONSTRITORA LTDA

Rua José Alves Feitosa, 12
Centro-Cep. 57.430-000

Jacaré dos Homens - Alagoas

Rua José Alves Feitosa, n° 12, Centro, Jacaré dos Homens, Al, CEP; 57430-000, Fone: (82) 35341195, CNPJ:
11.455.379/0001-40



16/03/2015 Junta Comercial do Estado de Alagoas - JUCEAL

Fls

SE T3R DE LICITAÇÃO

Pesquisa de Certidões

Protocolo:

150053886

Pesquisar Limpar

Dados Localizados

Informações da Certidão

Protocolo

Empresa

Nr. Mire

150053886

NATIVA CONSTRUTORA LTDA

27200470925

Data Liberação 06/03/2015 00:00:00

Tipo de Certidão Simplificada

Arquivamento Posterior NÃO

Certidão Arquivada
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Auníenticidade de Chancela

Protocolo :

140826866

Pesquisar Limpar

Dados Localizados

Informações da Chancela : Chancela Ativa

fe Protocolo 140826866

Empresa NATIVA CONSTRUTORA LTDA

Nr. Mire 27200470925

Data de Auntenticação 15/08/201400:00:00

Nr. da Autenticação 20140826866

HASH da Chancela 6543179DE1F53FB5454D1E75B9D585E5CAF8D802

Processo Arquivado

http//wwwjuceal.al.govbr/site/pt-br/sefvicos/autenticjdade-de-chatx;ela/if/ 4/7
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Serviços On-Line

SCD - Sistema Cadastrai

Sair

CRC-AL
Conselho Regional de Contabilidade do Alagoas

Certificação Digital de Documento Emitido

Dados da Certidão de Regularidade

Nunv ro f.f) (.ontrclp: 21285

D ita d • ITi s<;âo : >.3.0:í.^01S às 09:00:!>4

24.05.2015

Nijrnciv; i-'f..i;i.,ti\'• AL-002.J/O/O-^

MARIA DE LOURDES MA1A SANDES

Impi mur Nova Consulta Sair

http:/Awww3cfc.org.br/scnpts/sql_servicosv03AL.dll/login ' '
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Protocolo :

110512413

PREFEITURA
F*

;f I

Pesquisar Limpar

Dados Localizados

Informações da Chancela : Chancela Atíva

Protocolo

Empresa

Nr. Nire

110512413

NATIVA CONSTRUTORA LTDA

27200470925

Data de Auntenticação 04/10/2011 00:00:00

Nr. da Autenticação 27600173535

HASH da Chancela 92734622BOOE7487938AEEAF47AD66B760218AE4

Processo Arquivado
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Receita Federal

-

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATADE ABERTURA

12/01/2010

NUMERO DE INSCRIÇÃO

11.455.379/0001-40
MATRIZ

N (^EMPRESARIAL

NJmVA CONSTRUTORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIAI

NATIVA CONSTRUTORA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATMDADE ECONÓMICA PRINCIPAL

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DASATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS

41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras
de irrigação
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos
e aeroportos
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários

3-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
Í2-8-02 - Obras de montagem industrial

42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

R JOSÉ ALVES FEITOSA
NUMERO
12

• ' .[,1. . i MbN ' •

CEP
57.430-000

ENDEREÇO ELETRÔNICO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO
MUNICÍPIO

JACARÉ DOS HOMENS

U M rmjr
(82) 3521-1456

AL

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

http://www receita fazenda.gov.br/prepararimpressao/imprimePagina.asp

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

12/01/2010

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
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Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014.

E*mitido no dia 16/03/2015 às 09:58:54 (data e hora de Brasília).
Ma

htto.//www receita fazenda.aov br/DreDararlmDressao/lmDrimePaaina aso
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

-3zL

NUMERO DE INSCRIÇÃO

11.455.379/0001-40
MATRIZ

NOME EMPRESARIAL

NATIVA CONSTRUTORA LTDA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

12/01/2010

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS

77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
43.13-4-00 - Obras de terraplanagem
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

JOSÉ ALVES FEITOSA
NUMERO

12
COMPLEMENTO

57.430-000

ENDEREÇO ELETRÔNICÓ

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO
MUNICÍPIO

JACARÉ DOS HOMENS

ELEI NI

(82) 3521-1456

•
AL

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

12/01/2010

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 16/03/2015 às 09:58:54 (data e hora de Brasília).

Consulta QSA / Capital Social

Página: 2/2

Voltar

©Copyright Receita Federal do Brasil - 16/03/2015

httD://www.receita fazenda.aov br/DreDararlmDressao/lmDrimePaaina aso
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BRASIL Acesso ã informação

Emissão de 2a via de Certidão

Participe Serviços Legislação Canais

Receita Federal
CERTIDÃO

SE70R D£
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: NATIVA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 11.455.379/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional {PGFN}.

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito
passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas

alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada ã verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 17:33:17 do dia 04/12/2014 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/06/2015.
Código de controle da certidão: 5C77.291A.5AF0.774F
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta
T® 1 r.«Preparar

pára irnpressão
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Sistema para Emissão de Certidão Negativa de Débitos
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LICITAÇÃO

Confirmação de Autenticidade de Certidão Negativa - Resultado de Consulta

Certidão Válida

Mtrv//9nim ci=fa7 ai nnu



16/03/2015

-sjL Ministério da razenda

SERVIÇOS AO CIDADÃO

Conta Corrente - P.Física

*nto ! download ! mapa do site i segurança l imprensa •

Navegue pela CAIXA

:; Situação de Regularidade do
Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR per\inU- o FGTS:

Inscrição: l !4S!:
Razão Social: NATIVA
Nome Fantasia: NATIVA CONS1 R

, )<; I 0 :03 : l i>

< -i Mficado de Regularidade do FGTS - CRF

.onsuUc o Histórico do

rf/P rflfnoC fQP nnci ilanrtnHo acn
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NATIVA CONSTRUTORA LTDA ( M A T R I Z E F ILIAIS)
C N P J : 1 1 . 4 5 5 . 3 7 9 / 0 0 0 1 - 4 0
Certidão n°: 67013502/2014
Expedição: 03/11/2014, às 17:23:19
Validade: 01/05/2015 • 180 (cento e o i tenta) dias, contados da data
de sua expedição.

C e r t i f i c a - s e que NATIVA C O N S T R U T O R A LTDA ( M A T R I Z E F I L I A I S ) ,

inscrito (a) no CNPJ sob o n° 11.455.379/0001-40, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhis tas .
Certidão emitida com base no art . 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 1 2 . 4 4 0 , de 7 de ju lho de 2011, e
na Resolução Adminis t ra t iva n° 1470 /2011 do Tr ibuna l Superior do
Traba lho , de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Cer t idão são de responsabi l idade dos
T r i b u n a i s do T r a b a l h o e estão a t u a l i z a d o s até 2 ( d o i s ) d ias
a n t e r i o r e s à data da sua exped ição .
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos/ agências ou f i l i a i s .
A acei tação desta cert idão condiciona-se à v e r i f i c a ç ã o de sua
au t en t i c idade no p o r t a l do T r i b u n a l S u p e r i o r do T r a b a l h o na
In t e rne t ( h t t p : / / w w w . t s t . j u s . b r ) .
Certidão emitida gratui tamente .

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco N a c i o n a l de Devedores T r a b a l h i s t a s cons tam os dados
necessá r ios à i d e n t i f i c a ç ã o das pessoas n a t u r a i s e j u r i d i ça s
Lnadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
aco rdos j u d i c i a i s t r a b a l h i s t a s / i nc lu s ive no conce rnen te aos
r e c o l h i m e n t o s p r e v i d e n c i á r i o s , a h o n o r á r i o s , a c u s t a s / a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos f i rmados perante o Min i s t é r io Públ ico do
Traba lho ou Comissão de Concil iação Prév ia .
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Sistema de Emissão da Ficha Cadastral do Contribuinte - FIC On-Line

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

,,

-j*.

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

Secretaria Coordenadora de Planejamento, Gestão e Finanças - PGF
J!" Secretaria Executiva de Fazenda do Estado de Alagoas - SEFAZ
% Secretaria Adjunta da Receita Estadual - SARE

Diretoria de Cadastro - DICAD

242.21836-9
CNPJ/CPF
11.455.379/0001-40

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 'NICIODEATIVIDADE
„ A „. . OTD A i 1 3/01/201 0
^ A U Ao l KA L OPTANTE PELO SIMPLES

NÃO

ÍAZÃO SOCIAL

NATIVA CONSTRUTORA LTDA

NOME DE FANTASIA

NATIVA CONSTRUTORA

CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA ATMDADE ECONÓMICA

4213800 • Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas (PRINCIPAL)
7820500 - Locação de mão-de-obra temporária
4211101 - Construção de rodovias e ferrovias
4211102 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4221901 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
4221903 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de
irrigação
4292801 - Montagem de estruturas metálicas
4292802 - Obras de montagem industrial
4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas
4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4311801 - Demolição de edifícios e outras estruturas
431 1 802 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4312600 - Perfurações e sondagens
431 3400 - Obras de terraplenagem
4321500 - Instalação e manutenção elétrica
4329101 - Instalação de painéis publicitários
4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e
aeroportos
4330402 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4399103 - Obras de alvenaria
4399199 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4924800 - Transporte escolar
4929901 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
7711000 - Locação de automóveis sem condutor
7719599 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
7731400 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
3600602 - Distribuição de água por caminhões
4120400 - Construção de edifícios

CÓDIGO- DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

83 • Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R JOSÉ ALVES FEITOSA

CEP
57430-000

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

NÚMERO

12

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

JACARÉ DOS HOMENS

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

16/3/2015

Data de Emissão: Segunda, 16 de Março de 2015, às 10:06:12 (data e hora de Brasília),

http //ap!03 sefaz.af gov br/dicaci/fíc php
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Para qualquer sugestão ligar para:

08002841060
3AL. C E N T E X

i E FAZ

- r - ' •".• 'l"'.! • • • • • '

F.

. ..

. .IA
..Z.. • -'C

l

Informações: Call Center Sefaz - 0800 284 1060

2000 - 2O15 @CSGII WEB - © Coordenador ia Setorial de Gestão da Informática e Informação - SEFAZ/AL

http://apl03.sefaz.al.qov br/dicad/fic php . .
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ESTADO DE ALAGOAS

Comarca de Maceió

C E R T I D Ã O E S T A D U A L

FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CONCORDATA

CERTIDÃO N°: 001419398

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

FOLHA: 1/1

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, no período
de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

NATIVA CONSTRUTORA LTDA, vinculado ao CNPJ: 11.455.379/0001-40

nos registros de distribuição mantidos a partir do ano de 2008 de AÇÕES DE FALÊNCIA.

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

Certifico ainda que a certidão ê emitida de acordo com o § 1° do art. 8° da Resolução 121/2010 do
CNJ.

Observações:

1. Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou corn a Receita Federal que
verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

2. Não existe conexão com o Sistema PROJUDI dos Juizados Especiais e com o Sistema de Automação da
Justiça do 2° Grau

3 A conferência dos dados pessoais fornecidos pela parte interessada é de responsabilidade exclusiva do
destinatário.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2015 às 16h13min.

PEDIDO N°:
001419398
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Nativa ConstPiiit
NATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 04/2015
ENVELOPE A - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

NATIVA CONSTRUTORA LTDA
11.455.379/0001-40

Rua José Alves Feítosa, n° 12, Centro, Jacaré dos Homens, Al, CEP; 57430-000, Fone: (82) 35341195, CNPJ:
11.455.379/0001-40
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI-AL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROPOSTA DE
PREÇO



Nativa
NATIVA

iíuffl™

PROPOSTA DE PREÇOS . . ÇAo

Tomada de Preço 04/2015

CARTA PROPOSTA REFERENTE: Contratação De Empresa Para Prestar Os Serviços De
A Limpeza Pública Urbana.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA É DE: R$ 941.499,44 (Novecentos e quarenta e um mil,
quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos).

O PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: Conforme Edital

O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA E' DE 60 (sessenta) DIAS

0 responsável pela assinatura do contrato é o Sr. José António Figueiredo Souto,
brasileiro, alagoano, solteiro, empresário residente na Rua António Vieira Filho, 215,
Bairro Santo António, Jacaré dos Homens - AL, inscrito no CPF: 051.436.354-1 lê RG:
1 .751.116 SSP/AL, o qual é sócio Administrador desta empresa.

TODAS AS DESPESAS E CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, BEM COMO ENCARGOS
TRABALHISTAS E IMPOSTOS ESTÃO INCLUÍDO EM NOSSA PROPOSTA.

OS SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS DE ACORDO COM O SOLICITADO PELA PREFEITURA

OS SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS CONFORME EDITAL l

Dados do Proponente:

RAZÃO SOCIAL: NATIVA CONSTRUTORA
CNPJ: 11.455.379/0001 -40
ENDEREÇO COMPELTO: RUA JOSÉ ALVES FEITOSA,N° 12-CENTRO
TELEFONE: (82) 3534-1156

Rua José Alves Feitosa, n° 12, Centro, Jacaré dos Homens, Al, CEP; 57430-000, Fone: (82) 35341195, CNPJ:
11.455.379/0001-40



Nativa Constr-iiií
NATIVA
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NOME DO RESPONSÁVEL DA EMPRESA: JOSÉ' ANTÓNIO FIGUEIREDO SOUTO
CPF: 051.436.354-11
IDENTIDADE: 1.751.116 SSP/AL

Dados Bancários
Conta corrente:

BANCO: Banco do Brasil Agência: 1103-7 N° da Conta: 17762-8

Jacaré dos homens/AL, 16 de Março de 2015.

JoséXntonro^hjc^édo Souto
/ /Sócio - Admífístrador
l/ CPF: 051.430.354-11

RG: 1.751.116 SSP/AL

(§/

CNPJ.11.455379/OOOÍ-4Õ1
NATIVA CONSTRITORA LTDA

Rua José Alves Feitosa, 12

Centro-Cep, 57,430-000

Jacaré dos Homens - Alagoas

Rua José Alves Feitosa, n° 12, Centro, Jacaré dos Homens, Al, CEP; 57430-000, Fone: (82) 35341195, CNPJ:
11.455.379/0001-40
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PROPOSTA DE PREÇOS

Á Prefeitura Municipal Igaci - AL
Á Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços n° 04/2015
Abertura: 16 de Março de 2015. Hora: 09:00

Objeío: Contratação De Empresa Para Prestar Os Serviços De Limpeza
pública Urbana.

CÓDIGO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

U NI D. QUANT

73859/002
SINAPI

88316

CAPINA MANUAL/LIMPEZA

SERVENTE COM
ENCARGOS
COMPLEMENTARES

BDI

M2

H

%

TOTAL R$

388.000,00

54.912,00

19

UNIT

0,73

9,25

283.240,00

507.936,00

150.323,44

337.055,60

604.443,84

941.499,44

Valor Total da proposta R$: 941.499,44 (Novecentos e quarenta e um
mil, quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos).

José Afitanío

Jacaré cjos Homens AL,J-6 de Março de 2015.

(CNPJ.11.455379/OOOÍ-4Í)1
_ NATIVA CONSTRITORA LTDA

Rua José Alves Feitosa, 12mredo Souto
//$ÓCÍO - Administrador Centro - Cep. 57.430-

Jacaré dos Homens - Alagoas

Rua José Alves Feitosa, n° 12, Centro, Jacaré dos Homens, Al, CEP; 57430-000, Fone: (82) 35341195, CNPJ:
11.455.379/0001-40
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Nativa Consti«iiiiti

OBJETO: Contratação De Empresa Para Prestar Os Serviços De Limpeza Pública Urbana.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCE1RO

CQ
a:
D
rsiui
a.

tu
D

CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR

12MES 22 MÊS

73859/002
SINAPI

CAPINA MANUAL/LIMPEZA 337.055,60
35,80%

Valor

28.087,97

8,33%

Valor

35,80%: 28.087,97

8,33%

35,80% 28.087,97

8,33%

SERVENTE COM ENCARGOS
64,20%

604.443,84
COMPLEMENTARES

50.370,32 64,20% 50.370,32 64,20% 50.370,32

8,33% 8,33% 8,33%

78.458,29 100,00%

78.458,29 16,67%

78.458,29 100,00%

156.916,57 25,00%

78.458,29

235.374,86

•j-.

î -i j i x

Rua José Alves Feitosa, n° 12, Centro, Jacaré dos Homens, Al, CEP; 57430-000, Fone: (82) 35341156, CNPJ: 11.455.379/0001-40
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Nativa Consta

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

92 MÊS 10S MÊS lie MÊS 122 MÊS

(%)
r .

35,80%

1

64,20%

í

100,00%

75,00%

Valor

28.087,97

5,33%

50.370,32

5,33%

78.458,29

706.124,58

(%)

35,80%

64,20%

100,00%

83,33%

Valor

28.087,97

3,33%

50.370,32

3,33%

78.458,29

784.582,87

<*)

35,80%

£

64,20%

£

100,00%

91,67%

Valor

28.087,97

,33%

50.370,32

,33%

78.458,29

863.041,15

(%)

35,80%

64,20%

100,00%

100,00%

Valor

28.087,97

8,33%

50.370,32

8,33%

78.458,29

941.499,44

:NPJ.11.45S379/000?-4ul
CATIVA CONSTRUTORA LTDA

Rua José Alves Feitosa, 12

Centro-Cep. 57.430-000

Jacaré dos Homens - Alagoas

-c -n• -•

. >

.
.

Jacaré dos Homens AL, 16 de Março de 2015.

—/ S •* s—')*^ s S\f f

tose Aritomtrfjgvéiredo Souto
Sócio - Administrador

Rua José Alves Feitosa, n" 12, Centro, Jacaré dos Homens, Al, CEP; 57430-000, Fone: (82) 35341156, CNPJ: 11.455.379/0001-40
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Nativa Constr-uiít
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE LDI OU BDI

Faixa de BDI* (Acórdão 2622/2013 - TCU
Plenário):

DESCRIÇÃO

Administração Central (AC)
Seguro e Garantia (S+G)
Risco (R)
Despesas Financeiras (DF)
Lucro (L)
Impostos** (soma dos itens abaixo)

COFINS
m$
RS***
[INSS (Alíquota desoneração)****

VALORES DE REFERÊNCIA - %
1° Quartil

3,80%
0,32%
0,50%
1,02%
6,64%

Médio

4,01%
0,40%
0,56%
1,11%
7,30%

3° Quartil

4,67%
0,74%
0,97%
1,21%
8,69%

Conforme Legislação específica.

2,00% 2,00% 2,00%
TOTAL*

BDI ADOTADO - %
(Inserir percentuais)

3,00
0,32
0,50
0,50
2,99
9,70

2,00
0,70
5,00
2,00

19,00

(*) Item 9.2.1 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Quando a taxa de BDI indicada pelo Tomador estiver fora dos
patamares estipulados, o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatório técnico circunstanciado, justificando a
i^ção do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional responsável técnico do orçamento,
usando como diretriz os percentuais apresentados na tabela acima.

(**) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.

(***) Item 9.3.2.3 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de
declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota
do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%
(****) A análise da planilha orçamentaria COM Desoneração possibilita a consideração de alíquota de 2% na composição
do BDI, no item tributos.

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário

BDI =

Onde:
A^Administracão Central
áBeguro
R: Risco
G: Garantia
DF: Despesas Financeiras
L: Lucro
l: Impostos

(l + AC + 5 + R L)
(i-/) - l

CNPJ.1L455.379/0001-4Õ!
NATIVA CONSTRUTORA LTDA

Rua José Alves Feitosa, 12

Centro-Cep. 57.430-000
Jacaré dos Homens - Alagoas

omens, 16 de Março de 2015.

José António Figueiredo Souto
/Sócio - Administrador

Rua José Alves Feitosa, n° 12, Centro, Jacaré dos Homens, Al, CEP; 57430-000, Fone: (82) 35341156, CNPJ:
11.455.379/0001-40
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 04/2015
ENVELOPE B - PROPOSTA DE PREÇOS

NATIVA CONSTRUTORA LTDA
11.455.379/0001-40
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI-AL

C 'OMISSÃO P E R M A N E N T E DE LICITAÇÃO
Praça António Toledo, S/N. Centro. Igaci. Alagoas

ATA DA TOMADA DE PREÇO N. 04/2015.
PROCESSO A D M I N I S T R A T I V O N" 20150107.035
ASSUNTO: contratação de empresa para prestar os serviços de limpe/a pública urbana do
Município de Igaei-AL.
DATA DA SESSÃO: 16.03.2015.
HORÁRIO: 00:00 horas.

ATA DA TOMADA DE PREÇOS N" 004/2015

Aos de/esseis dias do mês de março do ano de dois mil e quin/e. (16/03/2015) às 9:00 horas,
na sede da Comissão Permanente de Licitação, situada na António Toledo. S/N. Centro. Igaci
- Alagoas, a Comissão Permanente de Licitação, composta pelas servidoras: SAMARA
TOLLIX) DA SILVA JLSSICA RAYANNL LAURLNT1NO SANTOS SOARES e
VALDLLANIA DOS ANJOS SOU/A ambos membros da Comissão de Licitação
devidamente designadas pelo Hxmo. Sr. Prefeito, através da Portaria n. 100/2015. reuniram-se
para abertura da Tomada de Preços n" 04/2015, contratação de empresa para prestar os
serviços de limpe/a pública urbana do Município de Igaci-AL. Retirou o edital, mas não
compareceu ã sessão as empresas ALAGOAS CONSTRUTORA LTDA -EPP, BRITO E
VKNCESLAU CONSTRUÇÃO LTDA-EPP, A3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-
EPP E DEVISON JÂNIO GONÇALVES SANTOS-ME. A Sra. Presidente deu in íc io à
Sessão estando presente o representante da empresa que adquiriu o Ldital: a empresa
NATIVA CONSTRUTORA LTDA EPP. neste ato representada pelo seu Sócio
Administrador JOSL ANTÓNIO FIGUEIREDO SOUTO, portador do CPF n° 051.436.354-
1 1 . Dando seguimento foi solicitada a apresentação dos envelopes contendo os Documentos
de Habilitação e Propostas de Preços do licitante presente. Lm seguida foi aberto o Lnvelope
contendo a documentação apresentada pela Lmpresa. tendo sido os documentos rubricados
pelo l ic i tanle e Comissão. Lm seguida a Comissão de Licitação solicitou um pra/o para
análise dos documentos exigidos, verificando que os documentos da Empresa l ici lante está de
acordo com as regras do edital, a Presidente perguntou se o licitante abria mão do prazo de
recurso, o representante afirmou que abria mão. sendo confirmado pela assinatura na presente
ata. Lm seguida foi aberto o envelope contendo a Proposta de Preços e rubricada pelo licitante
e comissão, tendo a empresa NATIVA CONSTRUTORA LTDA apresentado um preço
global no valor de R$ 041.499.44 (novecentos e quarenta e um mil. quatrocentos e noventa e
nove reais e quatro centavos). Lm seguida a proposta de preço será encaminhada a Secretaria
Munic ipa l de Infraestrutura e Mobilidade Urbana para análise c emissão de Parecer Técnico.
Nada mais havendo a constar foi lavrada a presente Ata que vai assinada pela Comissão e
icitante presente.

COMISSÃO PER. DE LICITAÇÃO

SAMARA T0EEDO DA SILVA
Presidente da CPI. Substituta
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI-AL

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

JESSICA RA3&NNE LAURENTINO SANTOS SOARES
Membro da CPL

VALDKTANIATKTS ANJOS SOUZA
Membro da CPL

U(ITANTE PRESENTE

NATIVA CO
JOÃO ANTC
</PF 051.436.354-11

A LTDAEPP
I R H I X ) SOUTO
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI-AL

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

Igaci/Al, 16 de março de 2015.

limo. Sr.
Dacivone Xavier de Souza
MD. Secretário de Infraestrutura e Mobilidade urbana
Nesta

Senhor Secretário,

Encaminhamos em anexo, planilha da Proposta de Preços da Empresa NATIVA
CONSTRUTORA LTDA, licitante da Tomada de Preço n. 04/2015, que dispõe contratação
de empresa para prestar os serviços de limpeza pública urbana do Município de Igaci-
AL, para análise e emissão de Parecer Técnico quanto às especificações e preços propostos e
demais análise que julgarem necessários. Solicitamos, após análise e emissão de Parecer
Técnico, encaminhar a esta Comissão Permanente de Licitação para as demais providências
cabíveis.

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

Atenciosamente,

SamatorToiedo Silva
Presidente da CPL Substituta

Í/G> /,
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ESTADO DE ALA<;OAS
1'KEEErriIRA M U N I C I P A L DE K i A C l

S KC U l i MU V Ml MC I1'AL DE INFRAESTRUT^UA K MOBILIDADE URBANA
l'nii;a Antón io Toledo. S/N. Cemro. lunc i -Alauo í i s

C N I M - 12.228.375/0001-92

r MARÇO de 2015.

A Sf n l i ' " i

S;i m;i i , i . M I t \ , , S i i \. Í ' ; M - I M ' < T

< ' s k l t ' M U 1

Atendendo o solicitação ,referente a Tomada de Preço 04/2015 , que

dispõcrr !n contratação de empresa para prestar serviços de limpeza publica

i Município de Igací-AL , tenho a informa que a planilha e proposta

M. rl,-i « fendo ao solicitado no edital .

sdc J,T agradeço a atenção e me coloco a disposição para maiores

esclarecimentos.

Atenciosamente,

DEJ3QUZA
Secretário Municipal de lnfrã~èsTrui

Dacivone Xavier de Souza
Sec Mun. de tnfraestrutura

e Mobilidade Urbana
Portaria 314/2013
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI-AL

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

Igaci/AL, 24 de março de 2015.

DA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PARA EMPRESA: NATIVA CONSTRUTORA LTDA.

Assunto: solicitação de Garantia de Execução.

Solicitamos da empresa, NATIVA CONSTRUTORA LTDA inscrita no CNPJ sob o n°
11.455.379/0001-40, com sede na Rua José Feitosa, n° 12, Bairro: Centro, Jacaré dos
Homens/AL, CEP: 57.430-000, que apresente a garantia de execução conforme disposto no §
1° do art. 56 da Lei n° 8.666/93, e no item 12, do edital de Licitação da Tomada de Preço n°
04/2015, a mesma correspondera a 3% do valor total previsto na planilha, que corresponde a um
valor total de R$ 28.244,98(vinte e oito mil, duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e
oito centavos).
Salientamos que a elaboração do Contrato está vinculada a entrega desta Garantia de Execução,
e está Comissão de Licitação concede um prazo de 3 dias úteis para a apresentação da mesma,
caso contrário a Administração poderá convocar a segunda colocada e/ou publicar nova
licitação.

Samara Toledo Silva
Presidente Substituta da CPL



(Jmail - (Jarantia de bxecuçao.

c
b, t i- H i;*

Garantia de Execução.
1 mensagem

licitação Igaci <licitacao.igaci@gmail.com>
Para: nativaconstrutora@hotmail.com

Segue em anexo solicitação de garantia.

Att: Comissão Permanente de Licitação.

«TN 24031501 Nativa.PDF
U 50K

https://mail.google.com/mail/u/U/'.''iu^&ik-4d041l7858&view-pt&.

i 3X .

licitação Igaci Oicitacao.igaci@gmail.com>

24 de março de 2015 13:46

de l 24/03/2015 13:45



08/04/2015 Gmail - Garantia de Execução

licitação Igaci <licitacao.igaci@gmail.com>

Garantia de Execução.
2 mensagens

Fte

licitação Igaci <licitacao.igaci@gmail.com>
Para: nativaconstrutora@hotmail.com

Segue em anexo solicitação de garantia.

Att: Comissão Permanente de Licitação.

24 de março de 2015 13:46

24031501 Nativa.PDF
50K

Nativa construtora <nativaconstrutora@hotmail.com> 26 de março de 2015 09:13
Para: licitação Igaci <licitacao.igaci@gmail.com>

SEGUE EM ANEXO SOLICITAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE
GARANTIA

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO

- Anderson César
Assistente Administrativo
(82) 9969-3753 / 8171-5084

Nativa Constr̂ HIlCa
** •" '̂ «W r:

Date: Tue, 24 Mar 2015 13:46:55 -0300
Subject: Garantia de Execução.
From: licitacao.igaci@gmail.com
To: nativaconstrutora@hotmail.com

Segue em anexo solicitação de garantia

Att: Comissão Permanente de Licitação.

solicita igaci ga011.pdf
895K

K aooale.com/mail/u/0/?ui=2&k=4d04117858&view=^^ . 1/1



Nativa Constmfl
M AT l VA

Ffe

serOR o
SOLICITAÇÃO

A Empresa Nativa Construtora LTDA, com o CNPJ N°;
11.455.379/0001-40, sediada a Rua José Alves Feitosa, N° 12, Centro, CEP:
57.430-000, Jacaré dos Homens - AL, solicita por motivos administrativos
o prazo de mais 5 (cinco) dias úteis, para apresentar a garantia de
execução conforme disposto no § 1° do art. 56 da Lei na 8.666/93, e no
item 12, do edital de Licitação da Tomada de Preço N° 04/2015.

Jacaré dos Homens, 26 de Março de 2015.

José An
Soei

•igueiredo Souto
Administrador

ICNPJ.11.455.379/OOOÍ-4Õ1
NATIVA CONSTRITORA ITDA

Rua José Alves Feiiosa, 12
Centro-Cep. 57.430-000

Jacaré dos Homens • Alagou

Rua José Alves Feitosa, n" 12, Centro, Jacaré dos Homens, Al, CEP; 57430-000, Fone: (82) 35341156, CNPJ;
11.455.379/0001-40
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI-AL

Praça António Toledo, S/N, Centro, Igaci, Alagoas

Igaci, 27 de março de 2015.

COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO

PARA: NATIVA CONSTRUTORA LTDA

Conforme e-mail datado de 26 de março de 2015, solicitando prorrogação do praxo
para apresentação da Garantia de execução relerente à Tomada de Preço n° 04/2015. cujo objeto
é a prestação de serviço de limpeza urbana, informamos que a Comissão Permanente de
Licitação do Município de Igaci, concedeu a prorrogação solicitada pela empresa NATIVA
CONSTRUTORA LTDA de mais 05(cinco) dias úteis.

Atenciosamente,

SAMARA TOLEDO SILVA
Presidente Substituta da Licitação
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e-SGGURO
GARANTIA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI

Em Anexo, encaminhamos a nova apólice digital da JMalucelll Seguradora S/A, um documento com a
mesma veracidade de uma apólice impressa, sendo que a única diferença é que a apólice agora faz
parte de um processo de certificação digital, utilizando técnicas e processos que garantem segurança e
valor jurídico às transações eletrônícas. Esta apólice substitui, de fornia definitiva, o modelo anterior, e
acompanha as inovações tecnológicas já presentes no mercado, como nota fiscal digital, recibos de
pagamentos via internet, emissão de boletos, etc.

JMaiucelli Seguradora

TÍTULO: APÓLICE Seguro Garantia N° 11-0775-0203197
Documento eletrônico digfuirnente assinado por:

ICP
Brasa

Alexandre Malucelli
„-_..
João

f\s~
sn/g& Possiede

Documento etetrônico assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de chaves
Públicas Brasileira - iCP-Brasil por: Signatário (as):

Alexandre Malucelli N° de Série do Certificado: 75183232594242497103514670160971359621

João Gilberto Possiede N" de Série do Certificado: 50959184316876756411848892888339304997

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição Que |he oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida
Provisória, com força de lei:

Art 1B - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a
integridade e a validade jurídica de documentos em forma etetránica, das aplicações de suporte e das aplicações
habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

N° Apólice: 11-0775-0203197
Controle fntemofCódjgo Controle): 927365877

Data de Emissão: 07/04/2015

A autenticidade do prasente documento, bem como o arquivo «m fomu «letrônica, podam ser verificados no
wvbsftewww.JmalucBfllteguradora.coni.br.

Após seta dias úteis da emiasão deste documento, o mesmo poderá ser verificado sob o n*
05436.2015.0011.0775.0203197.000000 no site da susep: www.susep.gov.br. Acosse: Serviço ao Cidadão -•->
Consulta de apólice de seguro garantia.

GARANTIA

tf!!f||ifH11H

Associada a TRAVELERs

/JMaiucelli
JF Seguradora

6^ j



Associada a TRAVELERS?

/JMalucelli
p Seguradora

Seguro Garantia

WHffBTURA MUNICIAI 3* t;-*

T ' • •; TACÃO PflSfleflPF

Apólice: 11-0775-0203197
Proposta: 1472023

Frontispício de Apólice

Controle lrrt«rno(Códlgo Controla): 927365877

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eleir onlca,

podem ser verificados no website www.jmaluceliseguradora.com.br. Após sete dias

úleia da emissão deste documenta, Q mesmo poderá ser verificado sob o n.°

05436.2015.0011.0775.0203187.000000 no site da SUSEP www.fiuBep.gov.tir. As

condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela

sociedade/entidade junto á Susep poderão ser consultadas no endereço eietronico

www.susep.gov.br, de acorde com o número de processo constante da

apólice/proposta. Atendimento SUSEP 0300 021 84S4.

Centrai de Atendimento JM - 0800 704 0301/Ouvidoria JM - 0600 643 0301

A J. MALUCELLI SEGURADORA S/A, CNPJ 84.948.157/0001-33, Código de Registro na SUSEP 05436, com sede na Rua
Visconde de Nácar, 1441 - Centro - Curitiba - PR, por meio deste APÓLICE de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO,
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI, CNPJ 12.228.375/0001-92, PRAÇA ANTÓNIO TOLEDO, S/N * IGACI AL, as obrigações
do TOMADOR NATIVA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 11.455.379/0001-40, RUA JOSÉ ALVES FEITOSA, N° 12 CENTRO
JACARÉ DOS HOMENS AL, até o valor de R$ 28.244,88 {vinte e oito mil e duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e
oito centavos), na modalidade abaixo descrita.

Modalidade

Executante Prestador de Serviços

Limite Máximo de Garantia (L.M.G.)

RS 28.244,89

Ramo

0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia
(Coberturas, Valores e prazos previstos no contrato)

Modalidade e Cobertura Adicional

Executante Prestador de Serviços

Importância Segurada

RS 28.244,98

Vigência
Início

24/03/2015

Término
23/03/2016

Não só aplca Franquia » nenhuma doa coberturas contratadas por esta apólice.

Objeto da Garantia

Esta apólice, de riscos declarados, garante indenizaçáo. até o valor fixado na apólice, dos prejuízos diretos causados
pelo Tomador ao Segurado, em razão de inadimplemento na prestação dos serviços descritos no objeto da Minuta do
Contrato referente a Tomada de Preço n° 04/2015.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.D 477/13.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE
FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

Corret D r 000001.0.052337-2 - CONTERRÂNEA CoRRETORA E CONS DE SEGUROS LTDA Continua na próxima página

Corrli ole de Segurança

ICP
Brasil

^y-**"*

r̂ >

Ai«inad« digit^mertte por:
Alexandre Malucelti

ICP
Brasil

__ Aepcri
erto Possiede

24/06/2001, que instituiuDocumento eletrônico asalnsdo digitatmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - fCP-Srasil por Signatários {as):
Alexandre MaluceHI N" de Série do Certificado: 75183232584242497103514670160Sr71359621
Joflo Gilberto Posaiede N° de Série do Certificado; 50959184316876756411WS892888338304997
Art. 1° - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira • ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a
integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrflnica, das aplicações de suporte e das aplicações
habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como g realização de transações eletronicas seguras.

Recife-PE. 07/34/2015
'SUSEP: - Superintendência de seguros privados. Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta,

capitalização, resseguro e corretagem de seguro. " Este produto está protocolado na SUSEP através da nota Técnica -Processo SUSEP n. ° 15414.900195/2014-17

Página 01 de 10



.->* i.vci

Associada a TRAVELERS J

JMalucelli
Seguradora

Seguro Garantia
Apólice: 11-0775-0203197
Proposta: 1472023

L r \MHUII vymm i\iomni)\F

Frontispício de Apólice

Controle lntemo(Cõdtgo Controf»):927365877

A autenticidade do presente documento, bem como a arquivo em forma eletrõnica,
podem ser verificados no websrte www.jmalucelliscguradora.com.br. Apôs sete dias

úteis da emissão deste documento, o mesmo poderá ser verificado sob o n."

OS436.2015.0011.0775.0203197.000000 no site da SUSEP www.susep.gox.br. As
condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela
sociedade/entidade junto a Su&ep poderão ser consultadas no endereço eletrõnico

www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da

apólice/proposta. Atendimento SUSEP: OfifJO 021 8484.

Central de Atendimento JM - 0800 704 D301 /Ouvidoria JM - 0800 643 0301

Demonstrativo de Prémio

Importância Segurada.

Prémio Líquido Executante Prestador de Serviços.

Adicional de Fracionamento

I.O.F....

Prémio Total.

RS

RS

RS

R$

RS

28.244,98

624,84

0,00

0,00

624,84

Parcela

1

Condições de Pagamento
Vencimento N° Camê

14/04/2015 4582729

Valor{R$)

624,84

Em atendimento 4 Lei 12-741/12 informamos que mddem as allquolas de 0,65% de PlS/Pesep e de 4% de COFINS sobre os prémio» de seguros,
deduzidos do estabelecido em legislação especifica.

O(s) valor(es) acima desottofs), é(sãa) devido(s) no cenário desta contratação de cabertura(s). Pode(m) sofrer a Itera cão (Õ es) quando contratada(s)
Isoladamente ou em outra composição,

S3o Paulo - SP - 07/04/2015

Corrator; 000001.0.052337-2 - CONTERRÂNEA CORRETORA E CONS DE SEGUROS LTDA

ICP
Brasil

Controle de Segurança

Assinado dígiijrlmcrUe por:
Alexandre Malucelli

!££Brasil
__ .J*pon
erto Possiede

Documento eteírflnico assinado dígitalmente confonne MP rf 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasf! por: Signatários (as):
Alexandre Matucalll N° de Série do Certificado: 7518323259424249710351467016087135B621
Joáo Gilberto Possiede N° de Série do Certificado- 509581 &<316876756411M8892888339304997
Art. 1" - Fica instituída a Infra-Estnjtura de Chaves Públicas Brasileira - lCP-8rasll, para garantir a autenticidade, a
Integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletríníca, das aplicações de suporte e das aplicações
habilitadas que utilizem certificadas digitais, bem como a realização de transações eletrúmnas seguras.

Recife-PE. 07/04/2015

'SUSEP:' Superintendência de seguros privados. Autarquia Federal respons ável pela fiscalização normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta,
capitalização, resseguro e corretagem de seguro. " Este produto esi á protocolado na SUSEP através da nota Técnica - Processo SUSEP n.° 15414.900195/2014-17.
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CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO
CAPÍTULO l - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA - SEGURADO: SETOR PÚBLICO

1. Objeto:
1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas peto tomador perante o segurado,
conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou
cobertura(s) adídonal(is) expressamente contratada (s), em razão de participação em licitação, em contrato principal
pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da

União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:
I - processos administrativos;

II - processos judiciais, inclusive execuções fiscais;
III - parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;
IV - regulamentos administrativos.
1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações,
oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada
caso.

2. Definições:
Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:
2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.
2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro,
que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.
2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano
de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições
Especiais, de acordo com cada segurado.
2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e
particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações
recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.
2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia,
mediante solicitação e anuência expressa das partes.
2.7. Indenizaçâo: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo
seguro.
2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do
pagamento de indenização.

2.9. Prémio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da
apólice ou endosso.
2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da
reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos
legislação em vigor.
2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca
caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.
2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações
assumidas pelo tomador.
2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o
segurado, conforme os termos da apólice.
2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.
2.17. Tomador: devedor das obrigações por ete assumidas perante o segurado.

da

da

Cõd. SÍ7M5ST7

3. Aceitação:
3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente,
seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao
exame e aceitação do risco.
3-2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada,
com a indicação da data e da hora de seu recebimento.
3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da
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data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação
do risco.
3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e
aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..
3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez,
durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos,
para avaliação da proposta ou taxação do risco.
3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração
proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der
a entrega da documentação.
3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os
motivos da recusa.
3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do
seguro.
3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item
3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao
proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.
3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor da Garantia:
4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.
4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base
para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a
seguradora emitir o respectivo endosso.
4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do
risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia
poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da
emissão de endosso.

5. Prémio do Seguro:
5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prémio â seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.
5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prémio
nas datas convencionadas.
5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prémio devido, poderá a seguradora recorrer à
do contrato de contragarantia.
5.3. Em caso de parcelamento do prémio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a titulo
administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com
possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução
juros pactuados.
5.4. Se a data limite para o pagamento do prémio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que
não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.
5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante,
observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

6. Vigência:
6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da
apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições
Especiais de cada modalidade contratada.
6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo
com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.
6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu
de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a
seguradora emitir o respectivo endosso.
6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do
risco pela seguradora, em virtude das quais se faca necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá
acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de
endosso.

execução

de custo
juros, a

proporcional dos

CM.:I17H5«77

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:
7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições
Especiais, quando couberem.
7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetívação
da Reclamação de Sinistro.
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7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação

complementar.
7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos

termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;
7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito,

sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma

detalhada.

S. Indenização.
8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da
mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:
I - realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral

responsabilidade; e/ou
II - indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador,

cobertos pela apólice.
8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:
8.2.1. O pagamento da indenização ou o inicio da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo
máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de
regulação do sinistro.
8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso,
reiniciando sua contagem a partir do dia Útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.
8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitrai, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30
(trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.
8.3. Nos casos em que haja vinculacâo da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no
contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo
do pagamento da indenização no prazo devido.
8.3.1. Caso o pagamento da Indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do
tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualizacão de Valores:
9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 3
destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualizacão monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização. a data de
caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados "pró rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do
prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualizacão monetária será o IPCA/IBGE - índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substitui-lo, sendo calculado com base na variação
positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado
imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da
obrigacSo, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos á Fazenda
Nacional.
9.4. O pagamento de valores relativos à atualizacão monetária e juros de mora será feito independente de qualquer
interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

IQ.Sub-Rogação:

10.1. Paga a indenizaçâo ou iniciado o cumprimento
sub-rogar-se-ã nos direitos e pnvilégios do segurado contra
dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere
este item.

das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora
o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham

11. Perda de Direitos:

0 segurado perderá o direito à Indenizaçâo na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:
1 - Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
II - Descumprfmento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

Ml * Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado a
tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV - Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo
representante, de um ou de outro;
V - O segurado não cumprir Integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;
VI - Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações ínexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu
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conhecimento que configurem agravação de risco de inadímpfència do tomador ou que possam Influenciar na
aceitação da proposta;
VII - Se o Segurado agravar Intencionalmente o risco;

12. Concorrência de Garantias;
No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em
benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com
os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. Concorrência de Apólices:
É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no
caso de apólices complementares.

14. Extinção da Garantia:
14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer
primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:
I - quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração
assinada pelo segurado ou devolução da apólice;
II - quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;
[|| - quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;

IV - quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato
principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou
V - quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou
restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4° do artigo 56 da Lei N° 8.666/1993,
e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos
termos do art. 73 da Lei n° 8.666/93.

15. Rescisão Contratual:
15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e
com a concordância reciproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:
15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prémio recebido, além dos
emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos
emolumentos, o prémio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência —
original para obtenção de prazo em dias—

— %-do — ) Relação a ser aplicada sobre a vigência —
—Prémio— | original para obtenção de prazo em dias—

— % l̂o —
— Prémio —

• • -73%- - -
- - -75%- • •

- - -78%- • -

• • -80%- • •
• • -83%- - -
- - -85%- - •
. . .88%- • •
. . .90%. • -
• • -93%- - -
• - -95%- - -
• • -98%. • .
• • 100% • •

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente
ao prazo imediatamente inferior.

16. Controvérsias:
16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:
I -por arbitragem; ou
II - por medida de caráter judicial.
16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compramIssória de arbitragem, que deverá ser

_ facultativamente aderida pelo segurado por melo de anuência expressa.
cód.:iz7M6í77 Página OS de 10
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Seguradora

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus
litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitrai, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças
proferidas pelo Poder Judiciário.
1G.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei n° 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição:
Os prazos prescrícionaís são aqueles determinados pela lei.

18. Foro:
As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. Disposições Finais
19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.
19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.
19.3. O registro deste piano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua
comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente
registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meto do número de
seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.
19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em
contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a
cargo da Sociedade Seguradora.

CONDIÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA PARA CONSTRUÇÃO, CONCESSÃO, FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

NOTA TÉCNICA - PROCESSO SUSEP n.° 15414.900195/2014-17.

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante a indeniraçào, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes
do Inadimptemento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, para construção, fornecimento ou
prestação de serviços.

1.2. Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenízações devidas à
Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei n° 8.666/93.
1.3. Poderá ainda ser contratada, com verba especifica independente, a Cobertura Adicional de Ações Trabalhistas e
Previdenciárias, conforme descrito no Capítulo III deste Anexo.

2. Definições:
Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666/93 e do art. 2" da Lei n"
8.987/95:
I- Riscos Declarados: Itens expressamente descritos r\a apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a
responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.;
II- Prejuízo: Perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a execução do abjeto do
contrato principal, causada pelo inadimplemento do tomador, exctuindo-se qualquer prejuízo decorrente de outro ramo de
seguro, tais como responsabilidade civil, lucros cessantes.

3. Vigência:
3.1. A vigência da apólice será fixada de acordo com as seguintes regras:
i - coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e/ou compras;
II -por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público,
3.2. As renovações, a que se refere o inciso II do item 3.1., não se presumem, serão precedidas de notificação escrita da
seguradora ao segurado e ao tomador, com antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da apólice

Página 07 de 10
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em vigor, declarando seu explicito interesse na manutenção da garantia.
3.2.1. Fica também estabelecido que a não renovação da cobertura deste seguro,
querer ou n3o renová-la, não caracterizará sinistro passível de recuperação junto a seguradora.

• r

Apólice: 11 -0775-0203197

independentemente de a seguradora

4. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível inadlmpléncia do
tomador, este deverá ser Imediatamente notificado pelo segurado, Indicando claramente os itens não cumpridos e
concedendo-lhe prazo para regularização da inadimptãncla apontada, remetendo cópia da notificação para a
seguradora, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro.

4.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistra será convertida em Reclamação, mediante comunicação pelo segurado à
seguradora, da finalização dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimptemento do tomador, data em
que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.
4.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do
disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

a) Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo tomador, seus anexos
e aditivos se houver, devidamente assinados pelo segurado e pelo tomador;
b) Cópia do processo administrativo que documentou a Inadlmpléncia do tomador e culminou na rescisão do contrato
assegurado;
c) Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre
o segurado e o tomador, relacionados à Inadlmpléncla do tomador;
d) Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência ds valores retidos;

e) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos;
f) Diário de Obras, quando aplicável;
g) Comprovantes dos pagamentos realizados pelo segurado ao tomador;
h) Cópia da publicação da rescisão unilateral do contrato assegurado em Diário Oficial;
l) Cópia do novo contrato firmado pelo segurado com a empresa sucessora do tomador no escopo contratual
Inadlmplido, quando aplicável.
4.2.2. Sem prejuízo do disposto no art. 771 do Código Civil, fica acordado que a não formalização da Reclamação do
Sinistro dentro do prazo prescricional tomará sem efeito a prévia notificação de Expectativa do Sinistro;
4.3. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.2.1. e, após análise, ficar
comprovada a inadimplência do tomador em relação ás obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado,
devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação;

5. Disposições Gerais:
6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações dlretas do tomador perante o
segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia
Indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a Indenlzações a terceiros, danos ambientais e lucros
cessantes, despesas de contenção de sinistro ou despesas de salvamento, desenvolvimento a programação de
qualquer tipo de software ou sistema, riscos referentes às obrigações que competem ao fabricante dos
equipamentos, bem como não assegura riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro ou riscos
trabalhistas e prevldenclários, salvo quando contratada a cobertura adicional prevista no Item 1.3 das Condições
Especiais, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-garantia.
5.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação
deste requisito a seguradora ficará Isenta de qualquer responsabilidade.

5.3. Fica entendido e concordado que, para efeito Indenftárlo, não estarão cobertos danos 9 perdas causados dlreta ou
Indlretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que
caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido
como atentatório ã ordem pública pela autoridade pública competente.
5.4. Uma vez cumpridas todas as obrigações assumidas pelo tomador para a obtenção das licenças necessárias à
execução e conclusão do objeto desta garantia e se, por quaisquer motivos, alheios à vontade do tomador, o(&)
órgão(s) competente(s) para conceder a(s) licença(s) requerfda(s), não o flzerfem) e/ou negá-la(s), tais atos não serão
motivo(s) para execução desta apólice, ficando a seguradora isenta de qualquer responsabilidade de Indenlzação
securítáría.

5.5. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a
todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade
de indenizar reclamação quanto ã cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemerrto
contratual se enquadra nos termos do Inciso VI, do Item 11 - Perda de Direito, das Condições Gerais.

6. Ratificação:
6.1. Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente

Condição Especial.
Página 08 de 10
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-Demonstrativo de Prémio
Tomador: NATIVA CONSTRUTORA LTDA
Segurado: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI

Data de Emissão: 07/04/2015 Vigência Início: 24/03/2015
Modalidade: Executante Prestador de Serviços

Importância Segurada R$

Prémio Líquido Executante Prestador de Serviços RS

Adicional de Fracionamento R$

I.O.F R$

Prémio Total R$

Susep: 000001.0.052337-2 - CONTERRÂNEA CORRETORA E CONS DE SEGUROS LTDA

Condições de Pagamento
Parcela Vencimento N° Carne

1 14/04/2015 4582729

Final:23/03/2016

28.244,98

624,84

0,00
0,00

624.84

Valor(R$)

624,84

Em atendimento á Lei 12,741/12 Informamos que incidem as allquolas de 0.65% de PlS/Pasec e de 4% de COFINS sobre os prémios de seguros,

deduzidos do estabelecido em legislação específica.
O(s) valor(es) aoma descnto(s), í(são) dewdo(s) no cenário desta contratação de cobertura(í). Pode(m) sofrer altera çflo(6es| quando contratada (s)
isoladamente ou em outra composição.

São Paulo -SP -07/04/2015

—DEVOLUÇÃO DO DOCUMENTO
No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar para a Seguradora.

Em conformidade com a cláusula 11- inciso l, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução
do documento n" 11-0775 )̂203197

Local e Data

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI

Nome:

RG:
Cargo:

Página 10 d* 10
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI-AL

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

DA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
\O: EXMO SR PREFEITO

PARECER

Vem a Comissão Permanente de Licitação, designada através da Portaria n° 100/2015 de
16.03.2015, passar às mãos de Vossa Excelência na forma da legislação vigente, os atos
relativos ao processamento e posterior julgamento da licitação na modalidade Tomada de
Preços n°04/2015.

I - DO PROCESSAMENTO
No dia e local fixados para a apresentação das propostas, foram iniciados os trabalhos
conforme registro em ata anexa.

II - DO JULGAMENTO
Cumpridas, portanto, todas as formalidades legais, conforme Ata anexa passou a Comissão a
julgar a proposta da empresa NATIVA CONSTRUTORA LTDA, consubstanciada no
Parecer Técnico de lavra do Engenheiro Civil JOÃO PAULO DE AMORIM NETO,
considerando que a mesma estava classificada para o certame, razão pela qual a Comissão
Permanente de Licitação, julgou, por unanimidade, a Proposta da Empresa VENCEDORA do
certame, em virtude de ter apresentado o menor preço global.

III - DA CONCLUSÃO
Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos constam, bem assim haverem sido
cumpridas as formalidades legais de acordo com a legislação vigente, vem a Comissão
permanente de Licitação encaminhar o processo a superior consideração de Vossa Excelência.

Igaci/AL, 08 de abril de 2015.

SAMARA TOLEDO SILVA
PRESIDENTE SUBSTITUTA

EQUIPE DE APOIO
ANJOS SOUZA

JESSICA RAYANNE LAURENTINO SANTOS SOARES
EQUIPE DE APOIO
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA M U N I C I P A L DF KiACI-AL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICTAÇÃO
Praça António Toledo, S/N, Centro, Igaci - Alagoas CEP 57.620 - 000.

CNPJ 12.228.375/0001 -92

Igaci/AL, 08 de abril de 2015.

limo Sr
M.D. Assessor Jurídico
Nesta,

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 20150107.035
TOMADA DE PREÇO N° 04/2015

Assunto: Solicita Parecer Jurídico.

Senhor Procurador,

Solicitamos de Vossa Senhoria análise e emissão de Parecer Jurídico quanto à
legalidade dos atos que ensejaram a Tomada de Preços N° 04/2015. em anexo que dispõe sobre a
contratação de empresa para prestar os serviços de limpeza pública urbana no Município de
Igaci/AL, levando em consideração o que dispõe a Lei 8.666/93.

Sendo apenas o que se nos apresenta para o momento, subscrcvemo-nos

Atenciosamente.

SAMARA TOLEDO SILVA
Presidente Substituta da CPL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI-AL

PARECER JURÍDICO

A Sra. Presidenta da Comissão Permanente de Licitação, solicita Parecer Jurídico acerca dos

autos do Processo Administrativo, que ensejou a licitação na modalidade Tomada de Preços de

n2 04/2015, cujo objeto é a contratação de empresa para prestar os serviços de limpeza pública

urbana, levando em consideração a Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

M - D A ANALISE

Ressalta a d. Comissão de Licitação que no seu entendimento o resultado do certame deve

ser homologado e adjudicado à empresa: NATIVA CONSTRUTORA LTDA, que ofereceu a melhor

proposta, com preços compatíveis e valor de mercado, atendendo pois ao interesse público e,

consequentemente da administração municipal, para tanto, propõe o encaminhamento do

processo a esta Procuradoria Jurídica para exame da legalidade dos autos, objetivando posterior

deliberação pela autoridade competente.

Impede destacar que quanto ao ato de habilitação das empresas licitantes a decisão da

Comissão guarda restrita observância das disposições legais vigentes notadamente a que se segue.

Lei 8.666, de 21 de junho de 1993:

"Art. 41 - A Administração não pode descumprir as normas e

condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada"

A clareza do dispositivo legal acima transcrito, da exigência legal constante nos itens do

Convite e do comprovado e reconhecido cumprimento pelas liçitantesrTnereee^acatamento à

Praça António Toledo, S/N, Centro, Igaci - Alagoas CEP 57.620 - 000.
CNPJ 12.228.375/0001 -92
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI-AL

decisão de habilitação das empresas a continuarem participando da fase seguinte do processo

licitatório.

Do mesmo modo, o reconhecimento da eficácia de ofertas das licitantes, em face da

previsão do julgamento pelo menor preço por item, expressa no ato convocatório, para

confronto com outras remanescentes e posterior julgamento.

- DA CONCLUSÃO

Ante o exposto torna-se jurídico o acatamento do julgamento proferido pela Comissão

Permanente de Licitação quanto à habilitação da empresa, classificação das propostas e

consequente julgamento, apontando como vencedora do certame a empresa: NATIVA

CONSTRUTORA LTDA, que apresentou a melhor proposta, e posterior encaminhamento do

processo a autoridade superior para consideração quanto ao julgamento proferido.

É o parecer.

Igaci, 08 de abril de 2015.

Praça António Toledo, S/N, Centro, Igaci - Alagoas CEP 57.620 - 000.
CNPJ 12.228.375/0001 -92
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI-AL
GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL

HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IGACI, no uso de suas atribuições regulamentares e
considerando o julgamento da Comissão Permanente de Licitação, designadas pela Portaria
n° 100/2015, de 16 de março de 2015. RESOLVE HOMOLOGAR o procedimento
licitatório referente a Tomada de Preço n° 04/2015, classificando vencedora do certame a
empresa NATIVA CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CPF/MF n° 11.455.479/0001-40,
com um valor global de R$ 941.499,44 (novecentos e quarenta e um mil quatrocentos e
noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos), vencedora da Tomada de Preços para
prestar os serviços de limpeza pública urbana do Município de Igaci/AL, Objeto da
Tomada de Preços n° 04/2015.

Igaci, 09 de abril de 2015.

Oliveiro>opíes Piancó

PREFEITO

Publicado no quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Igaci. a
de 2015. nos termos do inciso I do Art. 88 da Lei Orgânica do M

dias do mês de abril
ipio.
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI-AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IGACI. no uso de suas
atribuições regulamentares e considerando a perfeita regularidade do certame seletivo e tendo em
vista o julgamento procedido pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, ADJUDICA em favor
da Empresa: NATIVA CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 11.455.479/0001-40, no
valor global de R$ R$ 941.499,44 (novecentos e quarenta e um mil quatrocentos e noventa e nove
reais e quarenta e quatro centavos), vencedora da Tomada de Preços para prestar os serviços de
limpeza pública urbana do Município de Igaci. Objeto da Tomada de Preços n° 04/2015.

Igaci, 09 de abril de 2015.

OUVEIR RESPIANCO
M I O
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Praça António Toledo, S/N, Centro. Alagoas

CONTRATO N° 288/2015
TOMADA DE PREÇO N° 04/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 20150107.035

CONTRATO DE EMPREITADA POR
PREÇO UNITÁRIO QUE ENTRE SI
CELEBRAM DE UM LADO O
MUNICÍPIO DE IGACI E DO OUTRO A
EMPRESA NATIVA CONSTRUTORA
LTDA.

PREÂMBULO DAS PARTES E DO FUNDAMENTO

l - 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
CEP57.620 - 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.

2-CONTRATADA:
NATIVA CONSTRUTORA LTDA, neste atodenominada CONTRATADA, com sede na Rua
José Alves Feitosa, n" 12, Cidade Jacaré dos Homens/AL , inscrita no CNPJ (MF) sob o n°
31.455.379/0001-40, neste ato representado pelo seu Sócio JOSÉ ANTÓNIO FIGUEIREDO
SOUTO, CPF n° 051.436.354-11 e RG n° 1.751.116 SSP/AL, residente e domiciliado na Rua
António Vieira Filho, n° 215, Bairro Santo António, CEP 57430-000, Cidade de Jacaré dos
Homens/AL.

3 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Aplica-se a esta contratação as disposições contidas na Lei
n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

Passam a fazer parte integrante deste instrumento como se restrito fossem o Processo
Administrativo com todas as instruções e documentos e o Edital, complementando o presente
contrato para todos os fins de direito e obriga as partes em todos os seus termos, inclusive a
Proposta de Preços da CONTRATADA, naquilo que não contrariar este instrumento.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO: Obriga-se a CONTRATADA
por força deste instrumento a contratação de empresa para prestar os serviços de limpeza pública
do Município de Igaci-AL.

PARÁGRAFO ÚNICO - As obras e serviços deverão ser executados de acordo com as normas,
especificações e métodos da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DOS RECURSOS: O presente cont
valor total estimado em R$ 941.499,44 (novecentos e quarenta e um mil quatroc

seu
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Praça António Toledo, S/N, Centro, Alagoas

e nove reais e quarenta e quatro centavos), de conformidade com a planilha de preços da
CONTRATADA.

§• 1° - O valor acima expresso, poderá variar para mais ou para menos em função das obras e
serviços efetivamente executados, nos termos de que dispõe a cláusula quarta deste Contraio.

§ 2° - Fica expressamente estabelecido que os preços propostos pela CONTRATADA, incluem
todos os custos diretos e indiretos requeridos para execução das obras e serviços, previstos na
Cláusula Primeira deste instrumento.

§ 3° - Para pagamento do objeto decorrente desta contratação os recursos financeiros serão
provenientes dasFuncionais Programáticas:

Funcional Programática

15.122.0012.2051

Projeto/Atividade
Manutenção das Atividades da
Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Mobilidade
Urbana.

Natureza da Despesa

339039 Outros
Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica.

§ 4° As despesas dos exercícios subsequentes correrão à conta da dotação consignada para
esta atividade. ficando adstritas aos respectivos créditos orçamentados. Devendo ser feito um
Termo de Apostilamento para alteração, mudança ou acréscimo de Funcional Programática.

§ 5° - Os preços propostos não serão passíveis de reajustamento pelo período de 12 (doze)
meses, na forma da Lei Federal n° 9.069 de 29.06.95. Após este período, os mesmos serão
reajustados na mesma periodicidade e com base na variação do índice Nacional da Construção
Civil - INCC. coluna 35. da Fundação Getúlio Vargas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO: os pagamentos serão eíetuados mensalmente,
com base em valores apurados em medições mensais dos obras e serviços efetivamente
executados no período, conforme termo de referência, e nos preços constantes da planilha de
preços.

§ 1° -as faturas serão, obrigatoriamente, acompanhadas das respectivas folhas de medição que
conterão o visto da fiscalização.

§ 2° -o pagamento de cada l atura se realiza, á contados da data da apresentação da Nota Fiscal /
Fatura.

§ 3° - ocorrendo atraso de pagamento de fatura não sendo provocado pela CONTRATADA, a
mesma será corrigida monetariamente de acordo com a variação do 1CJPM, ou outro índice que
venha a substituí-lo, no período compreendido entre a data do vencimento c a do seu efetivo
pagamento, de acordo com a legislação específica.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE: A
CONTRATANTE prestará a CONTRATADA todas as informações julgadas necessárias,
quando solicitada por escrito em um prazo não superior a 08 (oito) dias consecutivos.

PARÁGRAFO ÚNICO - Aprovar as medições em tempo hábil, como também efetuar o
pagamento devido, na forma que estabelece este instrumento.

CLÁUSULA OITAVA DA FISCALIZAÇÃO: A CONTRATANTE, exercerá ampla
fiscalização sobre osobras e serviços, por intermédio de seus prepostos devidamente
credenciados, na forma prevista no Instrumento convocatório, aos quais a CONTRATADA
deverá facilitar o pleno exercício de suas funções.

§ 1° - DO GESTOR DO CONTRATO
O Gestor do Contrato será o Sr. LINDUARTE FERREIRA DA SILVA FILHO, portador(a)
de CPF N. 042.891.754-22, lotado nesta Secretaria, cujas atribuições estão a seguir relacionadas,
em cumprimento ao art. 67 da Lei n° 8.666/93, é designado para a fiscalização:

§ 2" -expedir Ordem Inicial de Obras e serviços, em conjunto com o titular da Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, com o visto da autoridade competente, em
conformidade com o especificado na Propostas de Preços da(s) licitante(s) vencedora(as) e
demais peças correlacionadas;
§ 3° -acompanhar e fiscalizar a execução do contrato correlacionado;
§ 4° -atestar as Notas Fiscais e lavrar Parecer de Aceitação e Aprovação dos produtos recebidos;
§ 5° -comunicar à CONTRATADA a aplicação de penalidades por descumprimento de Cláusula
contratual;
§ 6" -fornecer atestado de capacidade técnica, em conjunto com a Titular da Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, quando solicitado pelo interessado, desde
que atendidas às obrigações contratuais.

CLÁUSULA NONA- DA ACEITAÇÃO DAS OBRAS: Satisfeitas todas as exigências, a
CONTRATANTE através de seus técnicos procederá o recebimento das obras mediante Termo
de Recebimento Provisório e posteriormente, após promover total vistoria, procederá o
Recebimento Definitivo. A responsabilidade da CONTRATADA, pela quantidade e correção
dos trabalhos, contudo, subsistirá na forma da lei.

CLAUSULA DÉCIMA - DA SUCONTRATAÇÃO: A critério da CONTRATANTE,
mediante prévia aprovação, a CONTRATADA poderá, em regime de responsabilidade solidária
subcontratar parte dosobras c serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES: Pela inexecução, erro ou
execução imperfeita, mora na execução ou qualquer outra forma de inadimplemento contratual, a
CONTRATADA, sem prejuízo de responsabilidade civil ou criminal que houver^estará sujeita
às seguintes penalidades segundo a natureza e gravidade da falta:
a) advertência;
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§ 4° -em caso da CONTRATADA não cumprir qualquer disposição contratual, e se o fato for
devidamente comprovado, os pagamentos devidos ficarão retidos até a solução da pendência,
sem prejuízo de quaisquer medidas punitivas presentes neste contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: Nenhuma alteração ou
modificação dos obras e serviços contratados poderá ser efetuada pela CONTRATADA.

§ 1° - A CONTRATANTE, entretanto, poderá autorizar as modificações técnicas recomendáveis,
desde que correspondam a um dos seguintes itens:
a) Acréscimo ou redução de quantidade de qualquer serviço previsto no contrato;
b) Supressão de qualquer item de serviço;
c) Execução de obras e serviços adicionais de qualquer espécie, não previsto no contrato,

indispensáveis a conclusão dos obras e serviços contratados, respeitados os l imites
estabelecidos na lei pertinente, e com preços negociados entre as partes.

§ 2° -As alterações ou modificações necessárias e indispensáveis a perfeita execução dos obras e
serviços deverão ser definidas e autorizadas pela CONTRATANTE, em processo devidamente
instruído e fundamentado tecnicamente, cabendo nestes casos a formalização do Termo Aditivo.

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO: O prazo para execução das obras e serviços objeto dcsm
licitação será de 12 (doze) meses de confc midade com o Cronograma Físico Financeiro. E a
vigência do contrato será de 12 meses após a assinatura.

§ 1° - A eventual reprovação dosobras e serviços, em qualquer fase de execução, não implicará
em alterações de pra/os. nem eximirá a CONTRATADA da aplicação das multas contratuais.

§ 2° - O prazo contratual poderá ser prorrogado nas seguintes hipóteses:
a) Acréscimo de obras e serviços devidamente autorizado pela CONTRATANTE;
b) Superveniéncia de fato imprevisível, alheio à vontade das partes, que afete as condições de

execução.
c) Interrupção dos obras e serviços, por ordem e interesse da CONTRATANTE.

§ 3° - Ocorrendo interrupção-prevista no item "c" do parágrafo anterior, o prazo contratual ficará
automaticamente prorrogado pelo mesmo número de dias.

§ 4° - ocorrendo necessidade de prorrogação de prazo contratual, o mesmo será procedido
através de Termo Aditivo de Prazo ao Contrato. As alterações de prazo deverão ser requeridos
pelo menos 30 (trinta) dias anteriores ao término do contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: São de inteira
responsabilidade da CONTRATADA as despesas relativas a pessoal, as de natureza fiscal, os
encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, como também, cumprir a lefcisjação vigente
no que diz respeito a segurança, higiene e medicina do trabalho.
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CLÁUSULA SÉTIMA DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE: A
CONTRATANTE prestará a CONTRATADA todas as informações julgadas necessárias,
quando solicitada por escrito em um prazo não superior a 08 (oito) dias consecutivos.

PARÁGRAFO ÚNICO - Aprovar as medições em tempo hábil, como também efetuar o
pagamento devido, na forma que estabelece este instrumento.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO: A CONTRATANTE, exercerá ampla
fiscalização sobre osobras e serviços, por intermédio de seus prepostos devidamente
credenciados, na forma prevista no Instrumento convocatório, aos quais a CONTRATADA
deverá facilitar o pleno exercício de suas funções.

§ T - D O GESTOR DO CONTRATO
O Gestor do Contrato será o Sr. LINDUARTE FERREIRA DA SILVA FILHO, portador(a)
de CPF N. 042.891.754-22, lotado nesta Secretaria, cujas atribuições estão a seguir relacionadas,
em cumprimento ao art. 67 da Lei n° 8.666/93. é designado para a fiscalização:

§ 2" -expedir Ordem Inicial de Obras e serviços, em conjunto com o titular da Secretaria
Municipal de Infraestrutura c Mobilidade Urbana, com o visto da autoridade competente, em
conformidade com o especificado na Propostas de Preços da(s) licitante(s) vencedora(as) e
demais peças correlacionadas;
§ 3° -acompanhar e fiscalizar a execução do contrato correlacionado;
§ 4" -atestar as Notas Fiscais e lavrar Parecer de Aceitação e Aprovação dos produtos recebidos;
§ 5" -comunicar à CONTRATADA a aplicação de penalidades por descumprimento de Cláusula
contratual;
§ 6° -fornecer atestado de capacidade técnica, em conjunto com a Titular da Secretaria
Municipal de Infraestrutura c Mobilidade Urbana, quando solicitado pelo interessado, desde
que atendidas às obrigações contratuais.

CLÁUSULA NONA- DA ACEITAÇÃO DAS OBRAS: Satisfeitas todas as exigências, a
CONTRATANTE através de seus técnicos procederá o recebimento das obras mediante Termo
de Recebimento Provisório e posteriormente, após promover total vistoria, procederá o
Recebimento Definitivo. A responsabilidade da CONTRATADA, pela quantidade e eorreção
dos trabalhos, contudo, subsistirá na forma da lei.

CLAUSULA DÉCIMA - DA SUCONTRATAÇÃO: A critério da CONTRATANTE.
mediante prévia aprovação, a CONTRATADA poderá, em regime de responsabilidade solidária
subcontratar parte dosobras e serviços. A

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES: Pela inexecução, erro ou
execução imperfeita, mora na execução ou qualquer outra forma de inadimplemento contratual, a
CONTRATADA, sem prejuízo de responsabilidade civil ou criminal que houvprfestVá sujeita
às seguintes penalidades segundo a natureza e gravidade da falta:
a) advertência;
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b) multa;
c) rescisão contratual;
d) suspensão do registro e do direito de participar de licitações;
e) cancelamento do registro e declaração de inídoneidade para participar de licitação;
O a CONTRATADA sujeitar-se-á ao pagamento da multa meramente moratória de 0.05% (cinco
centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso no início dos obras e serviços, até o
máximo de 5% (cinco por cento), desde que o atraso devidamente comprovado, se origine de
fato a ela exclusivamente imputável;
g) ocorrendo inudimplèneiu durante a execução do contrato, por parte da contratada, não
justificada perante a fiseali/ação da CONTRATANTE, a qual deverá se pronunciar por escrito,
será aplicada muita de 0.05 % (cinco centésimos por cento) do montante do contrato, por dia de
ocorrência, inclusive o estipulado na Cláusula Quinta, e/ou não atendimento das condições
estabelecidas no contrato até o máximo de 5% (cinco por cento).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA RESCISÃO: Este Contrato poderá ser
automaticamente extinto independente de notificação judicial ou extrajudicial . a critério da
CONTRATANTE, sem que a CONTRATADA tenha direito a qualquer indenização, salvo o
pagamento de parte dos obras e serviços que estiverem efetivamente executados, ocorrendo
quaisquer das seguintes hipóteses:
a) Infringência de qualquer cláusula deste instrumento;
b) paralisação injustificada por atraso superior a 15 (quinze) dias consecutivos;
c) em caso de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
d) se este contrato for cedido ou transferido no todo ou em parte sem prévia autorização escrita
da CONTRATANTE;
e) por imperícia ou negligência, quando da execução dos obras e serviços, devidamente
comprovada:
O pelo não cumprimento de qualquer determinação oriunda da fiscalização e/ou normas técnicas;
g) pela incidência de multas que totaliza 10% (dez por cento) do valor contratual;
h) em caso de mútuo acordo ou conveniência da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO ÚNICO: Por qualquer das causas supramencionadas, a CONTRATADA, além
das penalidades contratuais, responderá por perdas e danos decorrentes da decisão, salvo se esta
for por conveniência da CONTRATANTE, ou mútuo acordo. A rescisão se processará por ato
próprio e unilateral da CONTRATANTE por simples apostila a este contrato, após a decisão do
Prefeito do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS GARANTIAS

Como garantia de execução deste Contrato, a CONTRATADA apresentou garantia no valor de
R$ 28.244,98 (vinte e oitomil duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e oito centavos),
correspondente a 3% do valor total previsto deste Contrato, na modalidade de Apólice N11 11-
0775-0203197. conforme disposto no §1° do art. 56 da Lei n° 8.666/93, a qual ficará sob a
responsabilidade da CONTRATADA.
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A garantia prestada pela CONTRATADA somente será liberada depois de certificado, pela
CONTRATANTE, que o objeto deste Contr .to foi totalmente realizado a contento.

A liberação da garantia será procedida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. contados do
recebimento do pedido formulado, por escrito, pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO: Os contratantes elegem o foro da cidade de
Igaqi/Estado de Alagoas, como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas
do presente contrato, que não forem resolvidas administrativamente, eom exeeção de qualquer
outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e acordes, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma,
na presença das testemunhas.

Igaci, 10 de abril de 2015.

OLIVEIRO TOftgE^PIANCÓ
PREFEITUIM..MUNÍCIPAL DE IGACI

CONTRATANTE

CONOTRUT0RA LTDA
tfTÔNIO FIGUÍÍIREDO SOUTO

P/CONTRATADA

TESTEMUNHAS

Ttliirryp."

Publicado no Quadro de Avisos
da Prefeitura Municipal de Igaci,
ao -(p dia do mês^fl>,/Q
de pio -/< . de acordo com o
Art. 88, § 1° da Lei Orgânica do
Município.

Responsável
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SÚMULA DE CONTRATO N° 288/201 5
DAS PARTES: MUNICÍPIO DE IGACI NATIVA
CONSTRUTORA LTDA. OBJETO: serviços de limpeza
pública e urbana do Município de Igaci - AL. DA DATA: 10 de
abril de 2015. DO PRAZO: 12 meses consecutivos. VALOR:
R$ 941.499,44. DOS RECURSOS: 15.122.0012.2051 -
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de
Infraeslrutura e Mobilidade Urbana. ELEMENTO DE
DESPESA - 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica. DOS SIGNATÁRIOS: Oliveiro Torres Piancó -
P/CONTRATANTE: José António Figueiredo Souto -
P/CONTRATADO.

..

Publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura
Murucipal de Igaci, ao(s) fC dia(s) do mês de
<*&?&$ _ dej&flf^, de acordo com o
Art. 88, § l" da Lei Orgânica do Município.

Responsável
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI-AL
GABINETE DO EXECUTIVO M U N I C I P A L

ORDEM INICIAL DE SER VIÇO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IGACI, no uso de suas atribuições regulamentares e em
conformidade com a Cláusula Primeira do Contrato n° 288/2015, cujo objeto é a contratação de
empresa para serviço de limpe/a pública e urbana do Município de Igaci, AUTORIZA a
Empresa NATIVA CONTRUTORA LTDA, a iniciar e execução do objeto, obedecendo
rigorosamente às condições previstas no instrumento contratual.

Igaci, 10 de abril de 2015.

Oliveiro
PREFEI

Publicado no quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Igaci, aos
2015, nos termos do § l°do Art. 88 da Lei Orgânica do Município.

as do mês de abril de
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