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ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

EDITAL - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME E EPP

PREGÃO ELETRÔNICO N" 29/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N''0000397/2021

Toma-se público, para conhecimento dos interessados, que a PREFEITURA MUNICIPAL
DE PENEDO/AL, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, sediada na
Avenida Wanderley, N° 141, Santa Luzia, Penedo/AL, realizará licitação, na modalidade
PREGÃO na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR PREÇO POR
LOTE, nos termos da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Municipal n° 659, de
20 de fevereiro de 2021, do Decreto n° 7.746, de 05 de junho de 2012, da Instmção Normativa
SLTI/MP n° 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instmção Normativa SEGES/MP n° 03, de 26 de
abril de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n° 11.488, de
15 de junho de 2007, da Lei Municipal n° 1.583, de 17 de janeiro de 2017, aplicando-se
subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste
Edital.

Fim do recebimento de propostas : até ás 08h45min do dia da sessão.
Data da sessão: 11/08/2021

Horário: 09 (Horário de Brasília)
Local: Portal de Licitações da Bolsa Nacional de Compras (BNC) www.bnc.ors.br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para AQUISIÇÃO
DE MAQUINÁRIOS MANUAIS E MOTORIZADOS, de acordo com as especificações e
exigências estabelecidas neste documento e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em lotes, conforme tabela constante do Termo de Referência,
ANEXO I deste Edital, facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu
interesse.

1.3. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO POR LOTE, observadas as
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DO CREDENCIAMENTO

2.1. O credenciamento da empresa interessada em participar do pregão eletrônico, deverá
ocorrer previamente na plataforma de licitações da Bolsa Nacional de Compras (BNC),
mediante a apresentação de Termo de Adesão, devidamente assinado concordando com as
cláusulas do Regulamento da BCN, disponível no endereço eletrônico www.bnc.org.br. no
mínimo, 48 (quarenta e oito) horas antes do final da etapa estipulada para o cadastramento de
propostas.
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2.1.1. Para fins de credenciamento, o licitante deverá declarar conhecimento e atendimento às
exigências previstas no Edital, devendo igualmente estar representado por pessoa munida de
poderes suficientes para a prática dos atos necessários para sua participação no certame.

2.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou
de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes a este pregão.

r

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais na
plataforma da Bolsa Nacional de Compras (BNC) e mantê-los atualizados junto aos órgãos
responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos
registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tomem desatualizados.

2.3.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no
momento da habilitação.

2.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.5. O licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas
no sistema por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros.

2.6. O licitante responde pela veracidade e pela exatidão das especificações dos bens e dos
serviços ofertados, sendo responsável por quaisquer danos decorrentes da desconformidade do
bem ou do serviço ofertado com as especificações contidas no Edital.

2.7. E também de responsabilidade do licitante, observar e cumprir a legislação aplicável aos
negócios realizados.

3. DA PARTICIPAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

3.1. Poderão participar deste pregão, interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o
objeto desta licitação, e que estejam com credenciamento regular na plataforma de licitações da
Bolsa Nacional de Compras (BNC).

3.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:

3.2.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
lelgislação vigente;

3.2.2. Que não atendam as condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
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3.2.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

3.2.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no art. 9° da Lei n° 8.666/1993;

3.2.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de
dissolução ou liquidação;

3.2.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

3.3. Como condição de participação do pregão, o licitante deverá preencher com SIM ou NÃO
documento constante no ANEXO IV deste Edital, relativo as declarações listadas abaixo, que
deverá ser anexada na plataforma de licitações da BNC, no ato do cadastro da proposta
financeira, nos itens de interesse:

3.3.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006,
estando apta a usufiuir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

3.3.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

3.3.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

3.3.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

3.3.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos
termos do art. T, XXXIII, da Constituição;

3.3.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa
SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009;

3.3.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. Te no inciso III do art. 5° da
Constituição Federal.

3.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às
sanções previstas em lei e neste Edital.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.

4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com
os documentos de habilitação exigidos no Edital, proposta com a descrição do objeto ofertada
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O preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de Login de Acesso e Senha.

4.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do
art. 43, § TdaLC n° 123/2006.

4.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

4.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

4.6. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.

5. DO PRENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico,
dos seguintes campos:

5.1.1. OFERTA - Valor unitário e total do item pretendido;

5.1.2. MARCA - Especificar o fabricante do item;

5.1.3. MODELO - Especificar o tipo do item.

5.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do
Termo de Referência', indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de
garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

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

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens.

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
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5.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de
sua apresentação.

5.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos, por unidade, de cada item, estabelecidos
no Termo de Referência, ANEXO I deste Edital.

5.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos
contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do
Estado de Alagoas e, após o devido processo legal, gerar as seguintes conseqüências: assinatura
de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art.
71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa
contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES.

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico,
na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios
insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

6.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante:

6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes;

6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.
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6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura
da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO E
FECHADO", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e
fechado.

6.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Após esse
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá
o período de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.10. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual
será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.10.1 Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas neste item, poderão
os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 03
(três), oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.11. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os
lances segundo a ordem crescente de valores.

6.11.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de
03 (três), na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco)
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12. Poderá o Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio
da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às
exigências de habilitação.

6.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
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6.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior
a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24
(vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio
eletrônico utilizado para divulgação.

6.17. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido neste
Edital e seus anexos.

6.18. Caso o licitante não apresente lances, coneorrerá com o valor de sua proposta.

6.19. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

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

6.20.1. No País;

6.20.2. Por empresas brasileiras;

6.20.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.20.4. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa eom deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam ás regras de
acessibilidade previstas na legislação.

6.21. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as
propostas ou os lances empatados.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para
que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas
neste Edital.

6.22.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes;

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

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
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7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no art.
7° e no § T do art. 25 do Decreto Municipal n° 659/2021.

7.2. O licitante classificado em primeiro lugar terá até 02 (duas) horas contando da solicitação
do Pregoeiro no sistema, para o envio da proposta e, se necessário, dos documentos
complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação.

7.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao
preço máximo fixado (Acórdão n° 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que o
mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

7.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitário simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido
limites mínimos.

7.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita.

7.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

7.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de até 02 (duas) horas, sob pena de não
aceitação da proposta.

7.6.1. E facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo;

7.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo
indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena
de não aceitação da proposta;

7.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
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7.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no ''chaf a nova data
e horário para a sua continuidade.

7.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

7.9.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente,
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

7.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

7.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do
licitante, observado o disposto neste Edital.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a
participação no certame ou a futura contratação, mediante a Consulta Consolidada de Pessoa
Jurídica do TCU (https://certidoesapf.aPDS.tcu.gov.br/L Cadastro Nacional de Condenações
Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
https://\\'\\^v^^cni.ius.br/improbidade adm/consultar requerido.phpl.

8.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sócio majoritário, por força do art. 12 da Lei n° 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário;

8.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fi"aude por parte das
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas',

8.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros;

8.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

8.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta
de condição de participação;
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8.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

8.2. Havendo a necessidade de envio de doeumentos de habilitação eomplementares,
neeessários à eonfirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o lieitante será
eonvocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema ou e-mail, no prazo de 02 (duas)
horas, sob pena de inabilitação.

8.3. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à
integridade do doeumento digital.

8.4. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

8.5. Se o lieitante for a matriz, todos os doeumentos deverão estar em nome da matriz, e se o
lieitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
doeumentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.

8.5.1. Serão aceitos registros de CNPJ de lieitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do
recolhimento dessas eontribuições.

8.6. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relaeionada nos
itens a seguir, para fins de habilitação:

8.7. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

8.7.1. No caso de Empresário Individual. Inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.7.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação fieará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br:

8.7.3. No easo de Sociedade Empresária ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada
- EIRELI: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, aeompanhado de documento comprobatório de seus
administradores. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência;

Pça. Barão de Penedo, 19, Centro Histórico - Penedo/AL - CEP: 57200-000
(82)3551-2727 - www.penedo.al.gov.br



m

ge-

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

8.7.4. 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;

8.7.5. No caso de Cooperativa'. Ata de Fundação e Estatuto Social em vigor, com a ata da
assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da
Lei n° 5.764/1971;

8.7.6. No caso de Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;

8.7.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

8.8. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

8.8.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.8.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Divida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

8.8.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)',

8.8.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de
1943;

8.8.5. 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 contratual;

8.8.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa
à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.8.7. Declaração de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e, em qualquer natureza, menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição
de aprendiz, o menor de 14 (catorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da
Constituição Federal;
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8.8.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

8.8.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou
empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.

8.9. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

8.9.1. Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da
Comarca da sede da pessoa jurídica.

8.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

8.10.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente para o qual pretende
disputar, por meio da apresentação de atestados de capacidade técnica fornecidos por pessoas
jurídicas de direito público ou privado, em favor da empresa licitante;

8.11. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123/2006, estará
dispensado:
(a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal; e
(b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

8.12. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que
a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

8.12.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.

8.13. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa
ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que
tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser
prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.

8.14. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou socie'
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cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o
mesmo prazo para regularização.

8.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no ''chaf a nova data e horário para a continuidade da
mesma.

8.16. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.

8.17. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item,
ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as
exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim
sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

8.17.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação
recairá sobre o(s) item (s) de menor (s) valor (s) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a
habilitação do licitante nos remanescentes.

8.18.^ A documentação exigida para comprovar a habilitação jurídica, a qualificação
econômico-financeira e a regularidade fiscal e trabalhista poderão ser substituídas pelo registro
cadastral no SICAF, nos termos do § 1° do art. 39 do Decreto Municipal n" 659/2021.

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

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

8.20.1. Comprovação de Licença/Alvará de Funcionamento em vigor expedida pelo Órgão
competente;

9. DO ENCAMIHAMENTO DA PROSPOTA VENCEDORA

9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02
(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

9.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal;

9.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins
de pagamento.
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9.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção á Contratada, se for o caso.

9.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

9.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5° da Lei n° 8.666/1993).

9.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por
extenso, prevalecerão estes últimos.

9.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de
um resultado, sob pena de desclassificação.

9.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vinculo à proposta
de outro licitante.

9.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na intemet, após a homologação.

10. DOS RECURSOS

10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, será concedido o prazo de no
mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de
forma motivada, isto é, indicando contra qual (s) decisão (s) pretende recorrer e por quais
motivos, em campo próprio do sistema.

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso;

10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito;

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três)
dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico,
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outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

10.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.

11. DA REABERTURA DA SESSÃO PUBLICA

11.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

11.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública,
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

11.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n° 123/2006.
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento
da etapa de lances.

11.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.

11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, de acordo com a
fase do procedimento licitatório;

11.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos na BNC, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

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

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

13. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

13.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo
de Contrato ou emitido instrumento equivalente
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13.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o
caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

13.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá
encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com
aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 03
(três) dias, a contar da data de seu recebimento;

13.2.2.0 prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

13.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

13.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali
estabelecida as disposições da Lei n° 8.666, de 1993;

13.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Edital e seus anexos;

13.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos arts. 77 e
78 da Lei n° 8.666/1993 e reconhece os direitos áa Administração previstos nos arts. 79 e 80 da
mesma Lei.

13.4. O prazo de vigêneia da contratação e de 12 (doze) meses prorrogável conforme previsão
no instrumento contratual ou no Termo de Referência.

13.5. Previamente à contratação, a Administração realizará consulta ao Consulta Consolidada
de Pessoa Jurídica do TCU, para identificar possível suspensão temporária de participação em
licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem
como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29 da Instrução Normativa
n° 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6°, III, da Lei n° 10.522, de 19 de julho de
2002, consulta prévia ao CADIN.

13.5.1. Na hipótese de irregularidade do registro no Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica
do TCU, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05
(cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no Edital e Anexos.

13.6. Na assinatura do Contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação
consignadas no Edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do Contrato.

13.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitaç|io
consignadas no Edital ou se recusar a assinar o Contrato, a Administração, sem prejuízo
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aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar
outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos
para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a
negociação, assinar o Contrato.

14. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

14.1. As regras acerca do reajuste de preços são as estabelecidas na Minuta do Contrato, anexa
a este Edital.

15. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

15.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no
Termo de Referência.

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

16.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência.

17. DO PAGAMENTO

17.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este
Edital.

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18A. Comete infração administrativa, nos termos do Decreto Municipal n° 659/2021, o
licitante/adjudicatário/contratado que:

18.1.1. Não assinar Contrato-,

18.1.2. Não apresentar a documentação exigida no Edital;

18.1.3. Apresentar documentação falsa;

18.1.4. Causar o atraso na execução do objeto;

18.1.5. Não mantiver a proposta;

18.1.6. Falhar na execução do contrato;

18.1.7. Comportar-se de modo inidôneo;
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18.1.8. Declarar informações falsas;

18.1.9. Cometer fraude fiscal.

18.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em
pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido
injustificadamente.

18.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

18.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:

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

18.4.2. Multas conforme as seguintes infrações e gradações:

18.4.2.1 1% (um por cento) sobre o valor dos itens, por dia de atraso na entrega dos itens que
forem solicitados, limitada ao total de 10% (dez por cento);

18.4.2.2 15% (quinze por cento) sobre o valor dos itens que forem entregues em
desconformidade com as características definidas no Termo de Referência ou com as
quantidades solicitadas pela Administração;

18.4.2.3 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens sob disputa ou para os quais sagrou-se
vencedor, em sendo constatado o cometimento de quaisquer das infrações definidas nos itens
18.1.1, 18.1.3, 18.1.7, 18.1.8 e 18.1.9;

18.4.2.4 10% (vinte por cento) sobre o valor dos itens sob disputa ou para os quais sagrou-se
vencedor, em sendo constatado o cometimento das infrações mencionadas nos itens 19.1.2,
19.1.5 e 19.1.6, exceto, em relação a este último item, se o desrespeito aos termos da proposta
ocorrer em razão da entrega de itens sem as especificações obrigatórias, hipótese na qual será
aplicada a hipótese do item 2.4.2.2 deste Edital.

18.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública
Municipal de Penedo, consoante as tipificações e disposições do art. T da Lei n.° 10.520.

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

Pça. Barão de Penedo, 19, Centro Histórico - Penedo/AL - CEP: 57200-000
(82)3551-2727 - www.penedo.al.gov.br



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

18.5. A penalidade de multa pode ser aplieada cumulativamente eom as demais sanções.

18.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de
infração administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo à
Administração Pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, eom
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

18.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como
ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n" 12.846/2013,
seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

18.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração
Pública resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de
agente público.

18.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta
do lícitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme art. 419
do Código Civil.

18.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/1993, e subsidiariamente na Lei n°
9.784/1999.

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

18.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

18.13. As sanções observarão também o que consta no Termo de Referência.

19. DA FORMACAO DO CADASTRO RESERVA

19.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os lieitantes poderão reduzir seus preços ao
valor da proposta do licitante mais bem classificado.

19.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do
certame em relação ao licitante melhor classificado.
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19.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do
licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual
apresentada durante a fase competitiva.

19.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas
contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou
tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas no Decreto Municipal n° 660/2021.

20. DA IMPUGNAÇÂO DO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

20.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.

20.2. A impugnação e o pedido de esclarecimento serão realizados por forma eletrônica, em
campo próprio, no endereço eletrônico http://bnc.org.br/.

20.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de
recebimento da impugnação.

20.4. Acolhida a impugnação, havendo necessidade de alterações, aplicar-se-á o disposto no
art. 21 do Decreto Municipal n° 659/2021.

20.4.1 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.

20.4.2 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

20.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados
ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão
pública, exclusivamente por meio eletrônico via intemet, no endereço indicado no Edital.

20.6. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos.

20.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão
os participantes e a administração.

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1. Da sessão pública do pregão divulgar-se-á ata no sistema eletrônico.
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21.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data mareada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não
haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
21.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o
horário de Brasília - DF.

21.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fúndamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e
eficácia para fins de habilitação e classificação.
21.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
21.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

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

21.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administração.
21.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
lieitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia e do interesse público.
21.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
21.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico http://bnc.org.br/ e
também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Avenida Wanderley, N° 141, Santa Luzia,
Penedo/AL, Departamento de Licitações, nos dias úteis, no horário das 08h às 12h.

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

21.12.1. ANEXO I - Termo de Referência;

21.12.2. ANEXO II - Minuta - Termo de Contçáto;

21.12.3. ANEXO III - Declaração.

Sara MendondJf^isbpa das Chagas

DIRETOR IMX^ lJÒta ÇÔES
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

1 OBJETO:

1.1. Aquisição de maquinários manuais e motorizados, consoante especificações e demais condições
estabelecidas neste Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1.A lei 11.445/2007 estabelece entre outros que a limpeza urbana é um dos componentes do
saneamento básico e por essa razão deve ser prestado com regularidade, eficiência e
qualidade, sob pena de comprometer a saúde da população e a proteção do meio ambiente.

2.2. A aquisição se faz imprescindível mediante a importância desses equipamentos para suprir as
necessidades da secretaria de serviços públicos, nas atividades rotineiras e específicas, sendo
elas as equipes de varrição, poda, capinação entre outras que compõem as demandas diárias
da pasta.

2.3.Deste modo, a obtenção dos maquinários trará rapidez e facilidade nas tarefas as quais se
propõem a realizar, fornecendo assim ao município e seus munícipes uma cidade mais limpa,
maior comodidade e conforto, diante da qualidade e agilidade da execução das tarefas.

% ESPECIFICAÇÃO/DETALHAMENTO:
3.1. Os itens deverão estar de acordo com as condições e especificações contidas neste Termo de
Referência.

3.2.

LOTE DESCRIÇÃO Ü/M QTDE

01

Betoneira profissional - Caoacidade do tambor- 4nn litrnc

Capacidade de mistura: 315 litros, N9 aproximadamente de
ciclos / hora: 15, produção horária aprox. (m3): 4.7, Rotação
do tambor (rpm): 26 Potência do motor: 2 cv IV polos Tensão
monofásica (V) : 127/220 Freqüência (Hz) : 60 Transmissão
por correia tipo ? V?: A44 Peso (kg): 160 Dimensões (CxLxA)
(mm) : 1855x1043x1460.

UND 02
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02

Placa Vibratória oara Comoactacão de Solo - Potência do

Motor / Refrigeração 5.5 HP / AR, Freqüência 5600 VPM
(93,3 Hz), Combustível Gasolina Comum, Dimensões totais
CxLxA , 1020 X 460 x 910 mm , Dimensão da base 450 x 509

mm , Peso 83 kg , Peso operacional 95 kg , Velocidade de
trabalho 27 m / min , Força centrífuga 1800 kgf, Rendimento
até 627 m / h , Subida em rampa até 30 % , Transmissão
inicial Embreagem Centrífuga , Transmissão final Correia e "
V " AXS - 28 , Capacidade do tanque de combustível 3,6
Litros , Consumo médio de combustível 1,4 1 / h , Óleo do
Motor / Capacidade SAE lOW - 30 / 500 ml, Capacidade de
óleo do Mancai 150 ml , Capacidade do Tanque de Água 11
Litros .

UND 01

03
Compactador de Solo e Percussão - Motor: Robin EH12.

UND 01Potência: 7HP, Peso: 72 kg. Força de Impacto: 15kn, Altura
do pulo: 6,5cm, Tamanho da Sapata: 30x31cm.

04

Martelete Rompedor E Bate Estaca - Tipo do motor

UND 01

Monocilíndrico 2 tempos refrigera a ar, Cilindradas 32,7 cc
no mínimo. Batidas por minuto (sem carga) 1700 a 2230 min
- 1 , Força de impacto a 45 j , Diâmetro do encaixe 21mm

(sextavado), com garantia mínima de 6 meses.

05

Serra Circular - Serra mármore 1.300w rpfrigprado à água
serra mármore, com fluxo de água ajustável, discos
refrigerados a seco ou a água, potência mínima de 1.300
watts, rotações por minuto 13.000 rpm (min), capacidade
mínima de corte 34mm, diâmetro do furo 20mm, diâmetro
de disco 110 mm alimentação: 220v garantia mínima de 12
meses, assistência técnica durante a garantia .

UND 02

06

Furadeira - Funções de perfurador com mi qpm Impartn- -
uso indicado: para concreto, madeira e alvenaria; - potência
mínima: 800 watts; - rotação mínima por minuto até: 1500
rpm; - impacto mínimo por minuto até: 3.000 ipm; - rotação
reversível esquerda e direita; - botão trava para trabalhos
continuo; - força mínima: 2,7; - mandri: sds - pius; - bivolt -
garantia de no mínimo 1 ano .

UND 02
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07

Roçadeira Manual - Roçadeira lateral a gasolina. Potência
mínima de 2.0 kW/2.7 CV; Cilindrada mínima de 40.2 cm,
Capacidade do tanque de combustível máximo de 0,64 L.
Peso máximo de 7,3 Kg (sem conj corte), Com sistema anti-
vibração que possui amortecedores que reduzem a
transmissão da vibração, com Cinto de suporte duplo
facilitando os trabalhos de longa duração, incluso 02 tipos de
conjunto de corte: 2 FACAS e de Nylon Trimcut . Incluso 01
rolo de fio corte em nylon perfil quadrado de 3,0mm x 312
metros. Modelo de referência: Stihl -Modelo PS 380 ou
similar.

UND 10

% DOS LOCAIS DE ENTREGA:
4.1.Os materiais deverão ser entregues no almoxarifado central, vinculado ao poder executivo

deste município conforme informações a seguir:
4.1.1.Contato: Sr. José Wilton - Telefone: (82) 3551-4267
End.: Rod. Engenheiro Joaquim Gonçalves, 650 - Dom Constantino - Penedo/AL. - CEP: 57.200-
000, horário: 07h:30min ás 13h:00min.

5. DO PRAZO DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:
5.1. O prazo de entrega do material deverá ser no máximo, 15 (quinze) dias corridos, contados da

data do recebimento da Nota de Empenho de Despesa e Ordem de Fornecimento ou Serviço,
no endereço constante deste Termo de Referência.

5.1.1. A forma oficiai de envio da Nota de Empenho de Despesa e Ordem de Fornecimento ou
Serviço será por meio de endereço eletrônico, cadastrado no ato da sessão pública, bem
como constante no Contrato firmado.

5.1.2. Para fins de recebimento e/ou confirmação das Ordens de Fornecimento, ou de
Serviço, oriundas deste instrumento, serão consideradas, como recebidas pela empresa
vencedora, as seguintes formas isoladamente: envio por e-mail, mensagem eletrônica,
através de aplicativo WhatsApp e/ou Telegram, ou mensagem de SMS; Diário Oficiai do
Município de Penedo, http://penedo.al.io.org.br/diarioOficial.

5.1.3. Em caso de alteração do endereço eletrônico, a empresa se responsabiliza
imediatamente em comunicar ao setor de compras e gerenciamento, através do
endereço eletrônico compras@penedo.al.gov.br. com o seguinte assunto: Urgente,
alteração de e-mail da empresa (colocar o nome da empresa).

5.1.4. O não envio tempestivo, de mudança de e-mail, será de inteira responsabilidade da
empresa, o que, em caso de descumprimento de prazo ou outras avenças, incorrerá a
mesma nas penas aplicáveis na legislação.
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5.1.5. Poderá, a critério Município de Penedo, também/ou, publicar as convocações no diário

Oficial do Município de Penedo, no sitio http://penedo.ai.io.org.br/diarioOficial.

5.2. O material deverá ser entregue em sua embalagem original contendo as indicações de

marca, fabricante, procedência e prazo de validade, quando for o caso.

5.3. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados

até 2 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela contratante, não
serão considerados como inadimplemento contratual.

5.4. O recebimento do material será efetuado nos seguintes termos:

5.4.1. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de posterior verificação da

conformidade dos materiais com as especificações constantes deste Termo e com a

proposta da empresa vencedora;

5.4.2. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes
deste Termo, com a proposta da empresa vencedora, e sua conseqüente aceitação, que
se dará até 03 (três) dias úteis, a contar do recebimento provisório.

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

esgotamento do prazo.

5.6. Se a qualidade ou características do objeto entregue não corresponderem às especificações
exigidas neste Termo de Referência, o mesmo será devolvido ao fornecedor, para substituição
no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir da ciência, na forma explicitada nos
subitens 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 e 6.1.5, independentemente da aplicação das sanções
cabíveis.

7. DA FISCALIZAÇÃO:

7.1. O acompanhamento do instrumento contratual decorrente do objeto deste Termo de
Referência será efetuado pelo Fiscal do Contrato, designado por Portaria, que poderá, a qualquer
tempo, determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, bem
como propor a aplicação das penalidades previstas neste instrumento;

7.2. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por quaisquer irregularidades, e na ocorrência destes, não implicam corresponsabilidade
da Contratante ou de seus agentes e prepostos;

7.3. Ressalte-se que o objeto deste Termo de Referência estará sujeito a mais ampla e rigorosa
fiscalização, a qualquer hora, em tudo que concerne o objeto deste Termo de Referência,
obrigando a empresa a prestar todos os esclarecimentos necessários que forem solicitados;
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7.4. Ao Fiscal do Contrato fica assegurado o direito de exigir o cumprimento de todos os itens

constantes do Termo de Referência, da proposta da CONTRATADA e das cláusulas do futuro

contrato.

8. GARANTIA DO MATERIAL:

8.1. Os maquinários deverão apresentar garantia.

8.2. O não cumprimento da Garantia permite a contratante devolver ao fornecedor os itens para
substituição no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
9.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência,

Editai e seus anexos, e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

9.1.1. Efetuar a entrega do objeto em, perfeitas condições, conforme especificações, prazo e
local constantes neste Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal;

9.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
12,13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n^ 8.078, de 1990);

9.1.3. Remover, substituir e transportar, as suas expensas, todo ou em parte, o material que
estiver em desacordo com as especificações básicas, e/ou aqueie em que for constatado
dano em decorrência de transporte ou acondicionamento, providenciando a
substituição do mesmo, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da notificação que
lhe for entregue oficialmente;

9.1.4. Reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o
objeto com avarias ou defeitos;

9.1.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede
a data da entrega, os motivos que impossibiiitem o cumprimento do prazo previsto, com
a devida comprovação;

9.1.6. Solicitar do Município, em tempo hábii, quaisquer informações ou esciarecimentos que
julgar necessário, que possam vir a comprometer a execução do objeto ou serviço;

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

9.1.8. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato ou vigência da ata;
9.1.9. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou as supressões que se fizerem no

objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor inicial do Contrato/Nota de
Empenho;

9.1.10. O pedido de cancelamento da entrega de determinado materiai só será aceito, se não
comprometer o andamento normai dos serviços;

9.1.11. Assumir quaisquer danos causados diretamente à administração pública ou a terceiros
quando estes tenham sido ocasionados em decorrência da entrega ou causados por seus
empregados ou prepostos;
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9.1.12. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratante
no prazo de 24 horas, por escrito;

9.1.13. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do Município, no tocante ao fornecimento do
objeto e prestação de serviços, assim como as obrigações prevista neste Termo de
Referência, Edital e anexos;

9.1.14. Possibilitar ao Município efetuar vistoria nas instalações da empresa, a fim de verificar
as condições para o atendimento do objeto;

9.1.15. Prover todos os meios necessários à garantia da entrega do objeto a ser contratado,
inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

9.1.16. Comunicar imediatamente ao Município qualquer alteração ocorrida no endereço, conta
bancária, telefone, e-mail e outros julgados necessários para o recebimento de
correspondência;

9.1.17. Responsabilizar-se pela falta do produto, cujo fornecimento, seja, de sua
responsabilidade, e que não poderá ser alegado como motivo de força maior para o
atraso, má execução ou inexecução do objeto deste Termo;

9.1.18. Indenizar terceiros e/ou Município, mesmo em caso de ausência ou missão de

fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízo causados, devendo a
Contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das
autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

9.1.19. Arcar com qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do
fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados,
mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo o Município de
qualquer solidariedade ou responsáveis.

lO.OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
10.1. São obrigações da Contratante:

10.1.1. Receber os materiais no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência,
Edital e anexos;

10.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto entregue
provisoriamente com as especificações constantes neste Termo de Referência, Edital e
da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

10.1.3. Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, será designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais, anotando em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à
regularização de falhas ou defeitos observados, podendo o mesmo, recusar, quaisquer
produtos que não estejam de acordo com as especificações deste Termo;

10.1.4. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no material fornecido, para que seja substituído;

10.1.5. Aplicar ao fornecedor registrado as sanções administrativas regulamentares e
contratuais cabíveis.
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10.1.6. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referência, Edital e seus anexos.

10.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

11. DA NOTA DE EMPENHO:

11.1. A Administração Pública convocará a empresa vencedora, para retirar a Nota de Empenho, a
qual terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação para
comparecer ao setor responsável, sob a pena de decair do direito à contratação;

11.2. O prazo acima estabelecido para a retirada da Nota de Empenho poderá ser prorrogado uma
única vez, por igual período, quando solicitado pela empresa vencedora durante o seu
transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração;

11.3. É facultado à Administração Pública, quando a convocada não retirar a Nota de Empenho no
prazo e condições estabelecidos, ou não apresentar situação fiscal regular, convocar as
empresas remanescentes, em ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da
aplicação das sanções cabíveis.

12. PAGAMENTO:

12.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, conforme
Nota Fiscal, discriminada de acordo com a Ordem de Compra, atestado de recebimento dos
produtos;

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

12.3. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data do atesto
da Nota Fiscal discriminada de acordo com a Ordem de Compra, atestado de recebimento dos
produtos;

12.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação,
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação
financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo
para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a Contratante.

12.5. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor
competente na nota fiscal apresentada.
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12.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária

para pagamento.

12.7. A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a nota fiscal, a prova de regularidade
fiscal.

12.8. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificará, por meio de consulta eletrônica, a

reguiaridade nos sites oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação
exigidas no edital, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de
pagamento.

12.9. Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua
advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, reguiarize sua situação ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual

período, a critério da contratante.

12.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de
seus créditos.

12.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a
ampla defesa.

12.12. Nenhum pagamento será efetuado a Contratada enquanto houver pendência de liquidação de
obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimpiência contratual.

12.13. Havendo o efetivo do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida
pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.

12.14. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da
contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente.

12.15. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

12.16. A Contratada regularmente optante peio Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n- 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação
de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário
favorecido previsto na referida Lei Complementar.

12.17. As despesas referentes ao objeto deste Edital correrão à conta dos recursos da Prefeitura
Municipal de Penedo, existente em suas dotações, na data das notas de empenho.

13. DAS INFORMAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
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13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei ns 8.666, de 1993, da Lei n^ 10.520, de 2002

e do Decreto Municipal n® 172 de 2006 a Contratada que;

13.1.1. Inexecução total ou parcial de qualquer obrigação assumida em decorrência da
contratação;

13.1.2. Pelo atraso injustificado, pela inexecução total ou parcial do objeto;

13.1.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

13.1.4. Fraude na execução do contrato;

13.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;

13.1.6. Cometer fraude fiscal e descumprir qualquer dos deveres elencados neste Termo de

Referência, Edital e no Contrato.

13.1.7. Não mantiver a proposta.

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

13.1.8.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízos significativos para a Contratante;

13.1.8.2 Multa moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 02 (dois) dias;

13.1.8.3 Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecução total do objeto;

13.1.8.4 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual
do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação
inadimplida;

13.1.8.5 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

13.1.8.6 Impedimento de licitar e contratar com o Município de Penedo com o
conseqüente descredenciamento no Cadastro Municipal pelo prazo de até
cinco anos;

13.1.8.7 Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados.
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13.1.8.8 Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei 8.666, de 1993,
a Contratada que:

13.1.8.8.1 Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

13.1.8.8.2 Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da
licitação;

13.1.8.8.3 Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a
Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

13.2. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento
previsto na Lei n? 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

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

13.4. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal.

13.5. As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo de 05 (cinco) dias ou serão
deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio processo
administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a
critério da Administração Municipal.

13.6. Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, quando exigida, a Contratada
responderá pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela Administração, ou ainda, cobrada judicialmente.

13.7. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau
da infração cometida pela Contratada e dos prejuízos causados à Administração Pública
Municipal, não impedindo que a Administração rescinda unilateralmente o contrato ou
cancelamento da Ata.

14. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

14.1. Quaisquer dúvidas existentes, quanto aos elementos deste Termo de Referência, deverá ser
consultada através dos responsáveis legais representantes da Administração Pública.
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ANEXO II - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N''XX/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N''XX/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N''XXX/202I

Aos XX dias de xxxxxxxxxx do ano de 2021, a Prefeitura Municipal de Penedo/AL, inscrita sob
o número de CNPJ/MF. xxxxxxxxxxx/xxxx-xx, localizada na Avenida Wanderley, N° 141,
Santa Luzia, Penedo/AL, CEP. 57.200-000, neste ato representado pela sua autoridade
competente, o Senhor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrito sob o número de Registro Geral
(RG) xxxxxxxxxxxxxxx, e sob o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF)
xxxxxxxxxxxxxxxx, doravante denominado CONTRATANTE, nos termos das Leis n°(s)
8.666/93 e 10.520/02, do Decreto n° 10.024/20 e das demais normas legais aplicáveis,
conforme classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico n° XX/2021,
RESOLVE celebrar o presente Termo de Contrato, para aquisição de
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, constantes no edital do referido pregão, que passam a fazer
parte deste Contrato, tendo sido a empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita sob o
número de CNPJ/MF. xxxxxxxxxxx/xxxx-xx. Inscrição Estadual N°
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sediada na Rua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, N° xxx, bairro,
cidade/estado, CEP. xxxxx-xxx, classificada com o respectivo item e preço, conforme
determinado no Item 02 deste documento, neste ato representado pelo Sr.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrito sob o número de Registro Geral (RG) xxxxxxxxxxxxxxx, e sob
o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) xxxxxxxxxxxxxxxx, doravante designado
CONTRATADO.

Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Eletrônico N° XX/2021
e seus anexos, do qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do
fornecedor registrado.

01. DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Contrato tem por objeto AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS
MANUAIS E MOTORIZADOS, nos termos do Termo de Referência, constante do Anexo I
do Edital do Pregão Eletrônico N° XX/2021, parte integrante deste contrato, assim como a
proposta vencedora, independentemente de transerição.

02. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. De acordo com a adjudicação no site www.bnc.org.br da Bolsa Nacional de Compras
(BNC), segue abaixo o(s) Item (s) e quantidade (s), arrematado(s) pela empresa, tal co
valor unitário e global final homologado:
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ITEM XX -

DESCRIÇÃO:
UNIDADE DE MEDIDA:

MARCA:
QUANTIDADE:

VALOR UNITÁRIO:
VALOR GLOBAL:

ITEM XX -

DESCRIÇÃO:
UNIDADE DE MEDIDA:

MARCA:

QUANTIDADE:

VALOR UNITÁRIO:

VALOR GLOBAL:

ITEM XX -

DESCRIÇÃO: _
UNIDADE DE MEDIDA:

MARCA:

QUANTIDADE:
VALOR UNITÁRIO;
VALOR GLOBAL:

ITEM XX -

DESCRIÇÃO^
UNIDADE DE MEDIDA:

MARCA:

QUANTIDADE:
Valo^unitãrioT
VALOR GLOBAL:

2.2. O valor total do presente contrato é de R$ xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).

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

03. ORGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

3.1. O Termo de Contrato, a partir da sua publicação, será utilizado pela Prefeitura Municip
de Penedo/AL, que atuará como Órgão Gerenciador.
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04. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

4.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de XX (xxxx) meses, contatos da data de
assinatura, prorrogável na forma do caput do art. 57 da Lei n° 8.666/1993.

05. DA DOTAÇAO ORÇAMENTARIA

5.1. As despesas decorrentes desta contratação, estão programadas em dotação orçamentária
prevista no orçamento municipal para o exercício de 2021, conforme indicação abaixo:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Unidade

Função XX - xxxxxxxxx

Pro.j etc/Atividade x.xxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Elemento x.x.x.x.xx.xx.xx.xx - xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fonte XXX - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

06. REAJUSTES E ALTERAÇÕES

6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável.

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666/1993.

6.3. A Contratada é obrigada a aceitar na mesma condição contratual, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessária, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

6.3.1. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados no contrato, inclusive o acréscimo
de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/1993.

6.4. As supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes contratantes, poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

6.5. As condições relativas à garantia prestada são as estabelecidas no Termo de Referência.

07. ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. A entrega e recebimento do objeto deverão obedecer às especificações contidas no Termo
de Referência.

08. DA FISCALIZAÇÃO
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8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado
pela Contratante.

8.2. Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666/1993, será designado representante para acompanhar e
fiscalizar a entrega dos materiais, anotando em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou
defeitos observados.

09. DO PAGAMENTO

9.1. O pagamento do fornecimento do objeto deverá obedecer às especificações do Item 12 do
Termo de Referência.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA

10.1. As obrigações da Contratante e Contratada deverão obedecer às especificações dos Itens
9 e 10 áo Termo de Referência.

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As Sanções Administrativas estão previstas no Item 13 do Termo de Referência.

12. DA RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da
Lei n° 8.666/1993, com as conseqüências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das
sanções aplicáveis.

12.2. E admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com/em outra pessoa jurídica,
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação
exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não
haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à
continuidade do contrato.

12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
Contratada o direito à prévia e ampla defesa.

12.4. A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei n° 8.666/1993.

12.5. O Termo de Rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:

12.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
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12.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.5.3. Indenizações e multas.

13. DAS VEDAÇÕES

13.1. É vedado à Contratada:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob a alegação de inadimplemento por parte da
Contratante, salvo nos casos previstos em lei.

14. DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pela Contratante, segundo as disposições contidas na
Lei n° 8.666/1993, na Lei n° 10.520/2002 e demais normas federais de licitações, contratos
administrativos e subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078/1990 -
Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

14. DA PUBLICAÇÃO

14.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, nos
Diários Oficiais pertinentes, no prazo previsto na Lei n° 8.666/1993.
15. DO FORO

15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato
será o da Comarca de Penedo/AL.

16. DADOS DA CONTRATADA

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ/MÊ
ENDEREÇO:
TELEFONES: 1

E-MAIL:

CONTATO (SETOR DE COMPRAS): ^
DADOS BANCÁRIOS: '

O Termo de Referência do Pregão Eletrônico N° xx/2021, segue em anexo corno parte
integrante deste documento, haja vista que algumas cláusulas o referenciam.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (três)
vias de igual teor que, que após leitura e avaliada em conformidade, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

SR.jsqcxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

município de PENEDO/AL REPRESENTANTE LEGAL

Pça. Barão de Penedo, 19, Centro Histórico - Penedo/AL - CEP: 57200-000
(82)3551-2727 - www.penedo.al.gov.br



•L

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÕES

NOME DA EMPRESA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO/AL

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N" XX/2021
A/C: SR.(A) XXXXXXXXXXXXXXXX - PREGOEIRO(A)

DATA (POR EXTENSO)

DECLARAÇÃO

A Empresa (RAZÃO SOCIAL), sito à (ENDEREÇO COMPLETO), inscrita no CNPJ sob N°
(NUMERO), neste ato representado pelo Sr.(a) (NOME DO REPRESENTANTE LEGAL),
inscrito no Registro Nacional sob o N° (NÚMERO DO RG) e CPF. N° (NÚMERO DO CPF),
DECLARA para os devidos fíns que:

1.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no Artigo 3° da Lei Complementar N° 123, de 2006,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus Artigos 42 a 49, quando a
empresa for classificada como ME/EPP.

(  ) SIM ( ) NÃO
1.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos
(  ) SIM ( ) NÃO
1.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está
em conformidade com as exigências editalícias.
(  ) SIM ( ) NÃO
1.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores.
(  ) SIM f ) NÃO
1.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do Artigo
7°, XXXIII, da Constituição.
(  ) SIM ( ) NÃO
1.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa
SLTI/MP N° 2, de 16 de setembro de 2009.
(  ) SIM ( ) NÃO
1.7. Que não possui em sua cadeia produtiva empregados executando trabalho degradante ou forçado,
observando o disposto nos incisos III e IV do Art. 1° e no inciso III do Art. 5° da Constituição
Federal.

(  ) SIM ( ) NÃO

Estou ciente que a declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição, sujeitará o
licitante às sanções previstas em lei e no edital do referido pregão eletrônico.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(ANEXAR A PROCURAÇÃO DO MESMO)

Pça. Barão de Penedo, 19, Centro Histórico - Penedo/AL - CEP: 57200-000
(82)3551-2727 - www.penedo.al.gov.br
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Licitações

PREGÃO EI.JETRÔNICO N" 29/2021

O MUNICÍPIO DE PENEDO, ESIADO DE ALAGOAS, através de seu Pregoeiro, toma público o
Edital du Pregão Eletróaico N" 29/2021, que objetiva AQUISIÇÃO DE mQllNÁRIOS
MANUAIS E MOTORIZADOS. Os interessados |X)derão obtei o Edital no Portal de Licitações
da Bolsa Nacional de Compras ÍBNC) wmv.bnc.orf.br. data da disputa; 11 de agosto de 202L às
09 horas, José Cláudio Oliveira Santos - Pregoeiro.

PREGÃO ELETRÔNICO N" 30/2021

O NIUNICÍPIO DE PENEDO, ESTADO DE ALAGOAS, através de sua Pregoeira, torna ptibiico o
Edital do Pregão Eletrônico 30/2021. segimda chamada para o objeto AQUISIÇÃO DE
GRAMA ESMERALDA PARA MANUI-ENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS e'ÁREAS
VTERDES DO ÃIl'NTCÍPIO DE PENEDO/AL. Os interessados jxiderão obter o Edital no Portal
de Licitações da Bolsa Nacional de Compras (BNC) mvw.bnc.orp.hr. data da disputa: 11 de
agosto de 2021. às 09 horas, Andréa Lias Tavares - Pregoeira.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL; E+GWAMGLEDE3MFAJGN8EHA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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I MACEIÓ-ALAGOAS
QUlNTA-FEiRA, 29 DE JULHO DE 2021

Piaçabuçu: R$ 4 milhões liberados
Governo do Estado liberou recursos para obras e programas em segurança, educação, saúde e iiitraestrurura no município do Litoral Sul alagoano

Com tnvesrimentos que
superam os R$ 4 mi-
Ihfies. o Goveroo cio

Eficado vfcaiizou uma série

de ecitregas, na manlul da
quarta-féiva para o mu
nicípio de i?iaíabuçxi, situado
no Litoral Sul de Alagoas.
De inicio, o governador Re-
nau Filho autorizou, ao lado
do aecretário de Estado da

Segurança Pública. .Alfredo
Gaspar de Mendcmça, o iní
cio das obras do Centro ínte-

gradcj de Segurança Pública
ÍCISF) do tipo Oi.

Na aequènda. o chefe do
Executivo estadtia) assinou a
ordem de .seiviço pai'n a exe
cução das obras do Programa
Minha Cidade Linda e ga
rantiu a aplicação de recur
sos íiiianceii-os para a oxecu-
çSo tle programas nas áreas
de saúde, educação e assL<-
tència social. "Trata-se de

um pacot<> muito robusto de
investimentos para Piaçabu
çu. Está aqui, hoje, metade
do Governti nessa caravana
pelo Sul de Alagoas, que co
meça por Piaçabuçu, passará
por Penedo e depois Igreja
Nova", disse Henan Filho.

O CISP de Piaçflbuçu

será edificario com recursos

du ordem de H$ l.d imllião,

oiiundo.s do Tesouro Este-

dual. O equipamento retorça
as e.ítrat)?gia.s do segurança
nas proximidades da divi
sa de í\lagoafi com Sergipe,
além de aumentar a capaci
dade operacional no» muni
cípios vizinho.?, garantindo
presença policial 24 horas e
um combate mais etétivo ao.s

crimes.

"O governador já concluiu
a entrega de 30 Centros In
tegrado.? de Segurança Pú
blica. Ontem foi dada a au

torização para se construir
mais 30 Centros Integrados,
lí aqui o governador determi
nou que fosse dada priorida
de para a cxmstniçào desse
equipamento, que represen
ta uma nova po.lítica de segu
rança pública para a região",
iníbrmou Alfredo Gaspar.

MINHA CIDADE LINDA

Psaçabuçu também rece
be as obras do programa Mi
nha Cidade Linda. A ordem

de seiviço foi «.ssinada pelo
governador e pelo secretário
de Estado do Transporte e
do Desenvolvimento Urbano.

Mosart Amaral. Pinçabuçu é

a -12" cidade alagoana .a rece
ber as beneíkiüs do progra
ma.

A cidade vai receber um

investimento de RS 2 mi-

lh5e.s do governo estadual,
que serão empregados no
calçamento de Ul ruas, to
talizando 2.3 quilüinecroB li
neares. Todas as ca.sas locali

zadas nessas vias terão suas

fachadas pintadas.
A cidade vai ganhar, tam

bém, dois equipamentos de
esporte e lazer ao ar livre -
parque infantil e acítdemia
de ginástica. As praças serão
revitalizadas, beneficiando

diretamente o.s mais de 15

mil moradove.s. ".Além disBO,
estamos com o Pró-E»trada

recuperando, nesse momen
to, o acesso ao Ptnitíil do
Peba, que era uma deman
da solicitada pelo prefeito de
Piaçabuçu, Djalma Beltrão",
citou o governador, garantin
do ao gestor que finalizará a
construção da» casas da co
munidade Paciência.

Integrante da 9" Geren
cia Regional de Educação.
Piaçabuçu também recebeu,
nesta quarta-feira, as açõe.-»
dos programas Meu Trans-

SrCOVAl^.GOoS

DAOÉ

Gvvmiüdor Re>iau Filko auiorrza inúio dai obr,n ih Cenfiv Integrado de Segnmnça Pública (CISP)

porte Novo e Rumo às Au
las, ambo» da Secretaria de
Estado da Educação (Seduc).
O  governador oficializou
mai» um repasse - de forma

descentrolizada, desta fei
ta para a Escola Plstadual
Correia Titara. que recebeu
R$140 mil. O recurso é par-

Ihões do programa Rumo às
.Aulas, que garante dinheiro
direto na conta de todas as

unidades de ensino da rede

te do montante de RS40 mi- públieti.

Inwstimentos frazem renda e trabalho a alagoanos

Miiiros Koincs voitou a duigoaí para trabalhar nas obras da Niiíare

.A captação de novi->s inves
timento» pelo Governo de Ala-
g03.ç está ampliando a ofert.a
de trabalho e renda no estado,
fazendo com que mnito.^ U-a-
balhadorts, que migraram no
passado em busca de emprego
para outi-as regiões do pais, re
tomem para suas cidades.

Este é o caso do carpiuteiif;
Marcos tlosé Novaes. 47 anos.
que deposs de uma temporada
na cidade José Eduar^áo Ma-

galhàsB, na Bahia, voltou para
Alago,a? para trabalhar perto
de casa nas obras do Centro de

Distribuição iCDi da Natura.
que e.stã em construção em Mu-
rid.

■Quem é trabalhador, lugar
bom do se rivor é aquele que
tem trabalho. Por isso, pa.ssei
um bom tempo na Bahia. Ago
ra estou de voiia e íéiiz porque

tenho emprego e estou perio da
família. Isso é uma benção!", re
lata.

Quem também aproveitou
a onda de deseuvolvmifcnto de
Alagoas para mtornar para a
tciTa natal foi o podi-eii-o Luís
Hennque de Souza, 35. Pai de
três filhos, ele viveu dois anos
em São Paub. longe fia família,
paia ganhar o sustento,

"Ser obrigado a viver em ou
tro lugar, longe da família o
amigos, não é bom, Fui pra São
Paulo porque não crnseguia
emprego. A vida era dificil. Ao
voltar, achei trabalho por aqui.
pertfj de c&;-ia e da familia". diz o
títnibóui operário da obra do CD
da Natuin.

Considerado um -do.? maio
res investimentos privados do
estado, na in-dem de Pv$ 90.4 mi-
Ihiifc». o Centro de Diairibuição

(CDI da Nattira, que está sendo
nionuido em Mimei, já gerou
80 empregos diretos e deve am
pliar a Cfmtrataçào para mais
120 pixiíissioiiais. estimativa
e que. ao entrar em operação,
em 2022. a un.ida(!e de di-sbri-
buição gere mai» -de 400 empre-
gf*! diretos.

RENOVAÇÃO
E ü.? novos investimentos

líunbém estão renovando vaga»
de tral>alho em Aj.rígoa3- A alcr-
tiira da uni.<ladfi cia Nafvilio, em
União do» Paimares. propor
cionou s re^xinirataçâo de fun
cionários da anüga fábrica de
bebidas da região, que fechou
em 2019.

Ne.sts- pi-oceeso. o técnico
em eletrotécnica, Adnano Soa-
re». subiu de posto e agora está
aluando como gerente indus
trial.

"A .aquisição da antiga tábn-
ca da Pepsuv pela .Natrill» .soou
como esperança para m uita» fa
mílias. püi-que grimde parte dos
profissional da antiga empresa

rocontratadüs. Isso é k>om
porque garanto o .sustento da.?
famíUas o o desenvolvimento da
nossa cidade. Por isso. mai? do
que nunca, nossa tnissão é fazer
o melhor pai-a que a empresa
cresça e, assim, gere mais eoi-
jirego e renda , falou Soare».

á Anita Fon-eira é uma das
nova» contratada» da empre
sa de beneficiamento de leite.
'Tivibalhei um bom tempo era
um posto de g?i?elina. Dai veio
a crise e fiquei desempregada.
l>ogo depoi.? soube da reabertu
ra da fábrica e {úi cnntrarnda. Ê
bom trabalhar na cidade onde a
gente- vive, onde eaiã nossa fa
mília -e amigos", diss-e.
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SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA • SESI

AVISO DE UCXTAÇÃO
CONCORRÊNCIA No 11/2021 - SESI

O Serviço Sodai da Indúsiria - SESI, Departamentos
Regionais ce Alagoas, através da Comissão de Licitação do
Sstema FIEA, comunicam às empresas interessadas que farão
realizar no 1° andar do Edifído Casa da Indústria Napoleão
Barbosa, situado â Av. Fernandes Lima n^ 3S5, Taro!, Maceió -
Al; em Stíj^o pública, process^o iicitatórlo na modalidade
CONCORRÉNCIÁ, tipo menor preço, sendo; às 09 horas do
dia 16 dc ag^to de 2021, concon-êncis n'' 11/2021
(SESI) para aquisição de automóveis.
O editai encontra-se à di.sposí^ dos interessados, no horário de
8 às 12 noras e das 14 às 17 iioras, na Comissão de l.itítaçãü,
no P andar tío Ecifídc Casa aa Indústria, no endereço
supractado, podendo ser solicitados pelo e-maii
.IfçitaçgjO^ai.jgenaí.br ou pelos {'criais da Transparência
bttp://ai.sesi.org.tw/[icit3coes-e-editaís e
https;//al.senai.br/iicitacoe6-e-«)itai.s.

Maceió, 39 de juiho de 2D21.

Comissão de lidtsção do Sistema FlEA.

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

CONVOCAÇlO N" OTl.-OEA-eSP-íOZI
AVISO DE COTAÇÃO
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Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico n° 11/2021

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de pneus, câmara de
ar e protetores.

Data da realização: 10/08/2021 às 09h00min. (horário de Brasília), através do
BNC.

O edital encontra-se disponível nos sites: www.bnc.org.br e www.paripueira.
al.gov.br.

Informações pelo e-mail: licitacoes.cplparipueira@gmail.com.

RAUL MANUEL GUERRA CAMBOIM

Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Paulo Jacinto

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO JACINTO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO
Quarto Termo Aditivo ao Contrato n° 20/2019, Processo rf 06.10.0035/2021,
Tomada de Preço 03/2018. CONTRATANTE: Prefeitura de Paulo Jacinto/
AL. CONTRATADO: Pontual Engenharia Construções e Serviços Ltda, CNPJ

18.737.938/0001-54. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto o
acréscimo de R$ 68.828,37(sessenta e oito mil, oitocentos e vinte e oito reais e
trinta e sete centavos) e a supressão de R$ 13.239,58(treze mil, duzentos e trinta
e nove reais e cinqüenta e oito centavos). O valor da contratação passa a ser de
R$ 908.227,73(novecentos e oito mil, duzentos e vinte e sete reais e setenta e três
centavos). Paulo Jacinto/AL, 23 de junho de 2021.

Prefeitura Municipal de Penedo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO/AL

PREGÃO ELETRÔNICO N° 29/2021
O MUNICÍPIO DE PENEDO, ESTADO DE ALAGOAS, através de seu Pregoeiro,
toma público o Edital do Pregão Eletrônico N° 29/2021, que objetiva AQUISIÇÃO
DE MAQUINÁRIOS MANUAIS E MOTORIZADOS. Os interessados poderão
obter o Edital no Portal de Licitações da Bolsa Nacional de Compras (BNC) wvvm'.
hilÊ-Org^, data da disputa: 11 de agosto de 2021, às 09 horas, José Cláudio Oliveira
Santos - Pregoeiro.

PREGÃO ELETRÔNICO N'' 30/2021
O MUNICÍPIO DE PENEDO, ESTADO DE ALAGOAS, através de sua Pregoeira,
torna público o Edital do Pregão Eletrônico N° 30/2021, segunda chamada para o
objeto AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA PARA MANUTENÇÃO DE
^.SPAÇOS PÚBLICOS E ÁREAS VERDES DO MUNICÍPIO DE PENEDO/AL.
Js interessados poderão obter o Edital no Portal de Licitações da Bolsa Nacional
de Compras (BNC) wwvv.bnc.oru.br. data da disputa- 11 de agosto de 2021, às 09
horas, Andréa Lins Tavares - Pregoeira.

Prefeitura Municipal de São José da Tapera

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico n.°: 10.012/2021
Tipo: Menor preço; Processo Administrativo n°. 004.019.010721 - Objeto: Registro
de preços para futura e eventual aquisição de material de expediente e didático
para atender as necessidades do município de São José da Tapera/AL, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Data de realização: 12 de agosto de 2021, às lOhOOmin (horário de Brasília).
O Edital encontra-se disponível no site http://www.bnc.org.br, http://www.
saojosedatapera.al.gov.br, na sede da CPL, situada na Rua do Comércio, 209,
CEP: 57445-000, São José da Tapera/AL, das 08:00 às 14:00 horas em dias úteis, e
mediante solicitação enviada ao e-mail licitacaosjtapera@gmaiI.com.
Todas as referências de tempo obedecerão ao horário de Brasília/DF.

São José da Tapera/AL, 26 de julho de 2021.

FERNANDA KELY DE CARVALHO CARDOSO

Pregoeira

• EDITAIS E AVISOS

A Calabouço Imobiliária e Empreendimentos Ltda, sediada na Rodovia .AL lül.
Norte, s/n, km 126, Baimi Patum, no município de Maragogi, inscrita no CNPJ n°
.39,.526.198/0()01-.>3, torna público que requereu à Secretaria de Meio .Ambiente
e recursos hídricos de Maragogi/AI.,, a Autorização de Terraplanagem, para o
Loteamento Vale dos Corais, localizado na Rodovia AL 101, Norte, s/n, km 126,
Baino Patuni, no município de Maragogi.-.AL.
Não foi determinando estudo de imitacto ambiental.

A Calabouço Imobiliária e Empreendimentos Ltda, sediada na Rodovia AL lOÍ,
Norte, s/n, km 126. Bairro Patum. no município de Maragogi, inscrita no CNPJ n°
39.326,19S,/0001-.J3, toma público que requereu à Secretaria de Meio .Ambiente e
recursos hídricos de Maragogi/Al,. a Autorização para Supressão Vegetal, para o
Loteamento Vale dos Corais, localizado na Rodovia .AL 101, Norte, s/n. km 126,
BaiiTO Patum, no município de Maragogi/AI,.
Não foi determinando estudo de impacto ambientai.

• •

EDITAL DE DESMEMBRAMENTO

STÉLIO DARCI CERQUEIRA DE ALBUQUERQUE- Oficial do 1° Registro
de Imóveis e Hipotecas de Maceió, Estado de Alagoas, na forma da Lei, etc.
FAZ PÚBLICQ, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto do
Artigo 19 da Lei n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979, QUE por FERNANDO
ANTÔNIO TEIXEIRA MAIA, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula
de identidade n° 2000001017440 SSP/AL, inscrito no CPF sob n° 059.080.394-
89, e JOSÉ RICARDO RIREIRO TEIXEIRA COELHO DA PAZ, brasileiro,
solteiro, administrador, portador da cédula de identidade n" 2002006033240 SSP/
AL, inscrito no CPF n° 075.501.654-83, residentes e domiciliados nesta cidade,
depositaram neste 1° Registro, situado na Praça dos Palmares, n° 36, Edifício
Delmiro Gouveia, 6° andar. Centro, nesta Capital, o MEMORIAL, PLANTA
e Demais documentos relativos ao imóvel de sua propriedade constituído no
plano do DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO PROPRIO, simado no
atual bairro da Serraria, localizado na ZE-2, em Maceió/AL, com as seguintes
características: Frente: medindo 200,OOm, limitando-se com a Avenida Presidente
Vargas; Fundos: 200,00m, limitando-se com terreno a desmembrar; Lado Direito:
40,OOm, limitando-se com a Rua em Projeto; Lado Esquerdo: 40,OOm, limitando-
se com a Rua Edilson Lins de Araújo. Área de 8.000, 00m2, devidamente
registrado no Livro 02 ficha 01 Matricula n° 103199, de 03 de julho de 2002, cujo
Desmembramento será composto de 08 Áreas, distribuídas da numeração 1 a 8, e
um Terreno Remanescente com Área de 3.200,OOm^. As impugnaçòes daqueles
que se julgarem prejudicados a quanto ao domínio do referido imóvel, deverão
ser apresentadas dentro de quinze (15) dias a contar da data da terceira e ultima
publicação do presente Edital no Órgão Oficial do Estado. Findo o prazo e não
havendo reclamação, será feito o registro, ficando os documentos à disposição dos
interessados neste 1° Registro de Imóveis, durante as horas regulamentares. Dado e
passado nesta Cidade e comarca de Maceió, aos cinco (05) dias do mês dejulho do
ano de dois mil e vinte e um (2021).



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - seção 3 iSSN 1677-7069 NS 141, quarta-feira, 28 cie julho de 2021

AVÍSOS DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Processo de Ns 4910/2021
Pagamento de iocaçao de equipamentos médicos, cardioversor pró-life md20,

desfibriiador e monitor de ECG com marca passo, impressora térmica e bateria interna
recarregávei. Maiores informações: cütacao.palmeiradosindios(®gmaii.com

Palmeira dos índios - Aiagoas, 27 de Juibo de 2021.
NAPOUÃO JÚNÍO BARROS PERRO

Setor de Cotação De Preços

AVISOS DE COTAÇÃO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO EMERGENCIAL DE NS 3714/2Q21.
Aquisição EMER6ENCIAL de correlates odontológicos. Prazo máximo para envio

das propostas: até quarta-feira, 28 de julho de 2Ü21 até às 23h e 59min. Maiores
informações; cotacaü.patmeiradüS!ndfOS@grn3il.com

Palmeira dos índios • Alagoas, 26 de julho de 2021.
MORGANNA DA ROCHA SANTOS

Setor de Pesquisa de Preços-SPP

AVISOS DÊ COTAÇÃO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NS 3022/2021.
OBJETO; Aquisição de veículos para atender as necessidades da Secretaria

Municipal de Saúde. Maiores informações: pesquisa.precos@palmeiradosindios.aí.gov.br

Palmeira dos índios - Alagoas, 27 de julho de 2021.
SAMYLLA DA COSTA GONÇALVES
Setor de Pesquisa de Preços-SPP

AVISOS DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Processo de N» 3525/2021
Contratação de empresa especializada em serviços de tecnologia da informação

pata iocação mensal de licenciamento de software, incluindo a implantação, migração de
dados, cu.stomizaçãQ, parametrizaçâo, suporte técnico, manutenção e o treinamento, para
atender às necessidades de serviços e de modernização da administração tributária da
secretaria de finanças, Maiores informações: pesquisa.prcco5@palmeiradosindí05.gov.br

Palmeira dos índios - .Alagoas, 27 de Julho de 2021.
DEISE SUELEN MARTINS MOURA

Setor de Cotação De Preços

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARiPUEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N» 11/2021

OBJETO; Registro de preços para futura e eventual aquisição de pneus, câmara
de ar e protetores.

Data da realização; 10/08/2021 às OShOOmin. (horário de Brasília), através do
BNC.

O  editai encontra-se disponível nos sites; www.bnc.org.br e
www.paripueira.al.gov.br.

Informações pelo e-mall; licitacoes.cplparipuelra@gm3lt.com.

RAUL MANUEL GUERRA CAMBOiM

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO NS 29/2021

O MUNICÍPIO DE PENEDO, ESTADO DE ALAGOAS, através de seu Pregoeiro,
torna público o Edital do Pregão Eletrônico N3 29/2021, que objetiva AQUiSIÇAO DE
MAQUINÁRIOS MANUAIS E MOTORIZADOS. Os interessados poderão obter o Edital no
Portai de Licitações da Bolsa Nacional de Compras (BNC) www,bnc.org.br, data da disputa:
11 de agosto de 2021, ás 09 horas,

JOSÉ CLÁUDIO OLIVEIRA SANTOS
Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO N« 30/2021

o MUNICÍPIO DE PENEDO, ESTADO DE ALAGOAS, através ds sua Pregoeira,
torna público o Editai do Pregão Eletrônico N2 30/2021, segunda chamada para o objeto
AQUÍSiÇÃO DE GRAMA ESMERALDA PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E ÁREAS
VERDES DO MUNICÍPIO DE PENEDO/AL. Os interessados poderão obter o Edital no Portal
de Licitações da Bolsa Nacional de Compras (BNC) www.bnc.org.br, data da disputa: 11 de
agosto de 2021, às 09 horas,

ANDRÉA LINS TAVARES
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEBRÂNGULO

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREOÂO ELETRÔNICO NS 28/2021

Tipo: Menor preço. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL, COMPLEMENTO NUTRICIONAL E
OUTROS, por parte do Município de Quebrangulo.

Data e hora da sessão de disputa: 11/08/2021, à.s 09:00h (horário de
Brasília).

LOCAL: Sistema eletrônico do BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS,
através do site www.bnc.org.br.

Modalidade; PREGÃO ELETRÔNICO N9 29/2021
Tipo: Menor preço. Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULOS ADAÍM ADO /

VIATURA PARA GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE QUEBRANGULO.
Data e hora da sessão de disputa; 11/08/2021, às 15:30h (horário de

Brasília).
LOCAL: Sistema eletrônico do BNC • BOLSA NACIONAL DE COMPRAS,

através do site www.bnc.org.br.
Os interessados poderão retirar os Editais através río site do

município no endereço
http://www.quebrangulo.3l.gov.br/transparencia/index.php/ticitacoes, ou no site:
www,bnc.org.br e se credenciarem junto ao BNC - BOLSA NACIONAL DE
COMPRAS, no endereço http://bnc.org.br/si.stema.

Informações pelo e-mail; cpi@quebrangulo.ai.gov.br.

Quebranguío-AL, 27 de julho de 2021.
EMERSON DE SOUZA JATOBÁ

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICiPAL DE SANTANA DO iPANEMA

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO NS 37/2021-SRP

Tipo: Menor Preço - Objeto; Registro de preços para aquisição de cestas básicas -
Data/Horário: 10 de AGOSTO de 2021, às 09:00 (nove horas) - (horário de Brasília) - O
Edital em inteiro teor encontra-se disponível no site: http://bnc.org.br/, no portal do
município, através do site http;//santanadoipanema.a!.gov.br/iicitacoes/editais-em-aberto,
no endereço sede da Prefeitura localizada na rua Coronel Lucena Maranhão, 141, Bairro
Centro, Cidade Santana do Ipanema/AL, CEP 57.500-000, em dias úteis, no horário das 08
às 13 horas, ou por meio eletrônico, mediante solicitação enviada ao e-mail:
santan3doipanemacplal@outlook.com.

TOMADA DE PREÇOS N« 4/2021

Tipo: Menor Preço - Regime; Empreitada Por Preço GLOBAL - Objeto; Contratação de
Consultoria Especializado na Elaboração de Projetos, Assessoria Técnica e Serviços de
Engenharia e Arquitetura na Prefeitura Municipal de Santana do ipanema/AL. -
Data/Horário: 27 de AGOSTO de 2021 às lS:OOhs (quinze horas) - Local; Sede da Prefeitura
localizada na Rua Coronel Lucena Maranhão, n2 141, Bairro Centro. Cidade .Santana do
ípanema/AL, CEP 57.500-000 - Edital e Informações: No endereço acima, de 08 às 13 horas
em dias úteis.

THIA60 FABRiClO SANDES COSTA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N9 10.012/2021

Tipo: Menor preço; Processo Administrativo ns, 004.019,010721 •• Objeto:
Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de expediente e didático
para atender as necessidades do município de Sio José da Tapera/AL, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Data de realização: 12 de agosto de 2021, às lOhOOmin (horário de Bra.síiia).
O  Edital encontra-se disponível no site http://www.bnc.org.br,

http://www.saojosedatapera.3t,gov.br, na sede da CPL, situada na Rua do Comércio, 203,
CEP: 57445-000, Slo José da Tapera/AL, das 08:00 às 14:00 horas em dias úteis, e
mediante solicitação enviada ao e-mail licitacaosjtapera@gmai!.c,om.

Todas as referências de tempo obedecerão ao horário de Brasília/DF.

São José da Tapera-AL, 26 de julho de 2021.
FERNANDA KELY DE CARVALHO CARDOSO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS MILAGRES

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

O MUNiCÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS MILAGRES, torna público que irá realizar na
sede administrativa, sito a Rua Vigário BeÜo, 111 • Centro, Sao Miguel dos Milagres, o
Chamamento Público 02/2021, para o credenciamento de pessoas jurídicas interes-sadas
em prestar serviços Laboratoriais de Análise Clinica, de acordo com a tabela do SIA/SUS,
editada pelo Ministério da Saúde e publicada no Diário Oficial da União, a entrega dos
projetos dará início do dia 28 de juiho de 2021 a 17 de agosto de 2021 até as 12:00 horas.
O edital encontra-se disponível no endereço supracitado

São Miguel dos Milagres-AL, 27 de julho de 2021.
MARYEDJA PRISCILLA SANTOS UMA

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N» 23/2021

(BNC- BOLSA NACIONAL DE COMPRA,S)
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa

para aquisição de teste do COVlD-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal
de Saúde do Município de São Miguel dos Milagres/AL. Tipo; Menor preço. Data e hora da
sessão de disputa: 10/08/2021, às 09:30h (horário de Brasília). LOCAL: Sistema eletrônico
do BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, através do site www.bnc.org.br. Os interessados
poderão retirar o Editai através do site: www.bnc.org.br e se credenciarem junto ao BNC
•• BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, no endereço hítp://bnc.org.br/sistema. Informações pelo
e-mail: cpia8omigueidosmiiagr«s.ai@gmail.cüm

São Miguel dos Milagres-AL, 27 de julho de 2021.
MARYEDJA PRISCILLA SANTOS LiMA

Presidente da CPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNiO VILELA

EXTRATO DE CONTRATO N» 63/2021

PREGÃO PRESENCIAL NS 10/2021
CONTRATANTE; MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA, Pessoa Jurídica do Direito Público,
inscrita no CNPJ ns 12.842.829/0001-10.
CONTRATADA: RENASCER DISTRIBUIDORA EIREL! - EPP, Pessoa Jurídica do Direito Privado,
CNPJ sob n* 38.275.819/0001-34,
OBJETO; Aquisição de Merenda Escolar.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Leis nos 10.520/02, Lei ns 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei ns
8.078/90. Decreto Municipai 006/2013, Decreto n.^ 7.892, de 23 de janeiro de 2013.
VALOR TOTAL: Perfazendo os valores de RS 3.136.141,50 (Três milhões, cento e trinta e
seis mil, cento e quarenta e um reais e cinqüenta centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA; Órgão: 0201, Unidade Orçamentária: 0105, Dotação;
12.361.0010.2153, Elemento; 339030000000.
Órgão: 0201,
.3.39030000000.

Órgão: 0201,
339030000000.

Órgão: 0201,
339030000000.

Órgão: 0201,
339030000000.

Órgão: 0201,
339030000000.

VIGÊNCIA CONTRATUAL; O prazo de vigência deste Contrato será, a partir da data de sua
assinatura até o dia 03/03/2022Teotônio Viiela/AL, 06 de juiho de 2021. Pedro Henrique de
Jesus Pereira Prefeito

Unidade Orçamentária: CIOS, Dotação: 12.361.0010.2154, Elemento:

Unidade Orçamentária: 0105, Dotação: 12.361.0010.2155, Elemento:

Unidade Orçamentária: 0105, Dotação; 12.365.0010,2078, Elemento:

Unidade Orçamentária: 0105, Dotação: 12.365.0010.2152, Elemento;

Unidade Orçamentária: 0105, Dotação: 12.367.0010.2157, Elemento;
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