ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARANA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RECIBO DE FORNECIMENTO DE EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº020 \2013
Tipo: PRESENCIAL
Processo Nº 030/2013
Objeto: Contratação empresa para prestação de serviços de confecção de faixas, banner,
impressão e acabamento de material gráfico, para as Unidades Escolares do Município de
Taquarana/AL

A Empresa ____________________________________

CARIMBO DE CNPJ

CNPJ nº ____________________________ retirou este
Edital de licitação e deseja ser informada de qualquer
alteração pelo email _______________________ou pelo
fax: ________________.

_____________, aos _______ /_______ / 2013

____________________________________
(Assinatura)
OBS. TODA INFORMAÇÃO ADICIONAL DESTE CERTAME SERÁ DIVULGADO
CONFORME EXIGÊNCIA EM LEI, FAZ-SE-Á SABER QUE O NÃO ENVIO DESTE
DOCUMENTO PREENCHIDO CORRETAMENTE, EXIME A COMISSÃO DA
OBRIGAÇÃO DE QUALQUER EVENTUAL INFORMAÇÃO DESTE PREGÃO
DIRETAMENTE AO LICITANTE.
EDITAL DE LICITAÇÃO
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARANA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2013
PROCESSO N°030/2013
OBJETO: Contratação empresa para prestação de serviços de confecção de faixas, banner,
impressão e acabamento de material gráfico, para as Unidades Escolares do Município de
Taquarana/AL, conforme especificações contidas nos anexos deste Edital.
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EDITAL PROCESSO N°030/2013
PREGÃO PRESENCIAL N°020/2013
1 – PREÂMBULO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
confecção de faixas, banner, impressão e acabamento de material gráfico, sob demanda
para a Secretaria Municipal de Educação.
TIPO: Menor preço – por lote.
ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Educação.
DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: 01/07/2013
HORÁRIO: 09:00hs.
LOCAL: Sala da CPL, situada na Rua Cícero Rodrigues, 47 - Centro - Taquarana/AL.
LEGISLAÇÃO PERTINENTE: Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, com
aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Normas Especiais do
Decreto Municipal nº 37/2006 no que não conflitarem com a legislação federal, da Lei
Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006, observadas as alterações posteriores
introduzidas nos referidos diplomas legais.
2 - DO OBJETO
2.1 - Confecção de faixas, banner, impressão e acabamento de material gráfico para as
Unidades Escolares do Município de Taquarana/AL, conforme condições e especificações
contidas no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I, parte integrante e inseparável deste
edital, independente de transcrição.
3 - DO PRAZO DE ENTREGA
3.1 - O presente procedimento objetiva a entrega imediata dos objetos (até 10 dias após a
emissão do empenho). Quanto a acréscimo no quantitativo ou prorrogação, de acordo com o
art. 57 e 65 da lei nº. 8.666/93.
4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1 – Poderão participar do presente Pregão na condição de proponente, empresas individuais,
sociedades comerciais, regulamente estabelecidas neste país, e que atenderem a todas as
exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seu(s) Anexo(s);
4.2 –Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
4.2.1. Empresa que explore ramo de atividade não compatível com o objeto licitado;
4.2.2. Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
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4.2.3. Empresa ou sociedade estrangeira;
4.2.4. Empresa suspensa de participar em licitações ou impedida de contratar;
4.2.5. Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar;
4.2.6. Empresa que se encontre sob falência, recuperação judicial, concurso de credores,
dissolução ou liquidação;
4.2.7. O autor do Projeto Básico ou Executivo, pessoa física ou jurídica;
4.2.8. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do Projeto Básico
ou Executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de
mais de 5%(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico
ou subcontratado;
4.2.9. Empresas, inclusive filiais, que façam parte de um mesmo grupo econômico ou
financeiro;
4.2.10. Servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;
4.2.11. Empresa que esteja cumprindo pena de interdição temporária de direito devido à
prática de atividades lesivas ao meio ambiente, nos termos da Lei nº 9.605/1998;
4.2.12. Empresa que esteja proibida, pelo Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (CADE), de participar de licitação junto a Administração Pública, nos termos da
Lei nº 8.884/1994.
4.2.13. Sociedades
5 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 - A despesa decorrente desta licitação correrá à conta do orçamento do exercício de 2013,
compromissada por conta da Dotação Orçamentária existente nos Programas de Trabalho:
PT: 06.60.12.361.0120.2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO; ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39/0020
6 - DO REAJUSTAMENTO
6.1 - Os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas,
de quebra do equilíbrio econômico-financeiro, situação prevista na alínea “d” do inciso II do
art. 65 da Lei nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.
6.2 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou
incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos
pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo os equipamentos serem entregues
nos locais estabelecidos neste Edital, sem ônus adicional para a PREFEITURA
MUNICIPAL DE TAQUARANA/AL.
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7 - DO CREDENCIAMENTO
7.1 - As empresas participantes poderão ser representadas na sessão do Pregão por seu
representante legal, munido da sua carteira de identidade, ou de outra equivalente, e do
documento de credenciamento, conforme modelo do Anexo V, que lhe dê poderes para
formular ofertas e lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor
recursos, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, que deverão ser
entregues ao pregoeiro fora de qualquer envelope, antes do início da sessão. A ausência da
documentação implicará a impossibilidade da formulação de lances após a classificação
preliminar, bem como a perda do direito de manifestar intenção de recorrer das decisões do
pregoeiro, ficando o representante da licitante impedido de se manifestar durante os trabalhos.
7.1.1 - Constitui documento de credenciamento:
a) estatuto/contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária, dirigente ou
assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
b) procuração ou documento equivalente da licitante com poderes para que a pessoa
credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste Pregão, juntamente com
estatuto/contrato social, identificando/qualificando a pessoa que assina o documento.
7.1.2 - As sociedades anônimas deverão apresentar cópia da ata da assembléia geral ou da
reunião do Conselho de Administração atinente à eleição e ao mandato dos atuais
administradores, que deverá evidenciar o devido registro na Junta Comercial pertinente ou a
publicação prevista na Lei n.º 6.404/76 e suas alterações.
7.1.3 - As licitantes poderão apresentar mais de um representante ou procurador, ressalvada
ao pregoeiro a faculdade de limitar esse número a um, se considerar indispensável ao bom
andamento das sessões públicas.
7.1.4 - É vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar
mais de uma licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatório das licitantes
envolvidas.
8 - DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DA PROPOSTA
8.1 - No local, dia e hora previstos neste edital, em sessão pública, a Pregoeira prestará os
esclarecimentos sobre a condução do certame, e os interessados ou seus representantes:
8.1.1 - apresentarão, de forma avulsa, a declaração de que cumprem plenamente os requisitos
de habilitação e de não estarem impedidas de participar de licitações e de contratar com a
Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação,
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na forma do ANEXO IV, nos termos do art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520, de 17.07.02, sem
inseri-la em qualquer dos dois envelopes mencionados abaixo;
8.1.2 - entregarão, em envelopes opacos, distintos “A” e “B” e devidamente lacrados, nos
termos abaixo, os documentos exigidos para a proposta e a habilitação, respectivamente,
constando na parte externa a razão social e o endereço da proponente.
8.1.2.1 - “PROPOSTA DE PREÇOS” - ENVELOPE “A”
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARANA/AL
PREGÃO PRESENCIAL n° 020/2013
NOME COMPLETO, CNPJ E ENDEREÇO DA LICITANTE COM O Nº
DO TELEFONE
8.1.2.2 - “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” - ENVELOPE “B”
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARANA/AL
PREGÃO PRESENCIAL n° 020/2013
NOME COMPLETO, CNPJ E ENDEREÇO DA LICITANTE COM O Nº
DO TELEFONE
8.1.3 - Microempresas e empresas de pequeno porte
8.1.3.1 - A empresa, para fins de obtenção dos benefícios previstos na Lei Complementar nº
123/06, deverá apresentar declaração informando ser microempresa ou empresa de pequeno
porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no
§ 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06. Caso a empresa se quede inerte na
apresentação de tal documento, não poderá se valer da vantagem prevista.
8.2 - Após a hora estabelecida como limite para a entrega dos envelopes contendo a
documentação e a PROPOSTA DE PREÇOS das licitantes, nenhum outro envelope será
recebido, tampouco será permitida a sua troca.
8.3 - Todos os documentos de habilitação apresentados pelas licitantes deverão estar
rubricados por seu representante legal ou preposto e numerados em seqüência crescente e
também deverá constar índice relacionando os documentos e suas respectivas páginas. Esta
condição visa agilizar os procedimentos de conferência da documentação, cujo
desatendimento não acarretará a inabilitação da licitante.
8.4 - Após a fase de credenciamento das licitantes, o pregoeiro procederá à abertura das
propostas comerciais, verificando, preliminarmente, a conformidade das propostas com os
requisitos estabelecidos no instrumento convocatório e seus anexos, com a conseqüente
divulgação dos preços ofertados pelas licitantes classificadas.
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8.5 - No caso excepcional de a sessão do pregão vir a ser suspensa antes de cumpridas todas
as suas fases, os envelopes ainda não abertos, devidamente rubricados em local próprio,
ficarão sob a guarda do Pregoeiro e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos
participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos.
9 - DA PROPOSTA DE PREÇOS
9.1 - O envelope “A”, com o título “PROPOSTA DE PREÇOS”, deverá conter:
9.1.1 - a PROPOSTA DE PREÇOS da licitante, no impresso padronizado fornecido pela
Administração (ANEXO II) ou em documento idêntico elaborado pela licitante, devidamente
preenchida, sem alternativas, opções, emendas, ressalvas, borrões, rasuras ou entrelinhas, e
nela deverão constar:
9.1.1.1 - identificação social, número do CNPJ, assinatura do representante da proponente,
referência a esta licitação, número de telefone, endereço, dados bancários e número de fax;
9.1.1.2 - descrição clara e detalhada dos itens cotados, de acordo com as especificações do
Termo de Referência - Anexo II do edital;
9.1.1.3 - indicação do preço unitário, por item, em moeda nacional, em algarismo e,
preferencialmente, por extenso;
9.1.1.4 - indicação do prazo de validade da PROPOSTA DE PREÇOS, contado da data de
sua entrega ao pregoeiro;
9.1.1.5 - indicação do prazo de entrega do produto, contado do recebimento da solicitação da
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARANA/AL;
9.2 - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de
validade da proposta e caso persista o interesse da PREFEITURA MUNICIPAL
TAQUARANA/AL, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual
prazo.
9.3 - Os prazos poderão ser prorrogados, mantidas as demais condições desta contratação e
assegurada a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum
dos motivos elencados no parágrafo primeiro do art. 57 da Lei Federal n.º 8.666/93,
devidamente autuado em processo.
9.4 - As propostas de preços que atenderem aos requisitos deste edital serão verificadas pelo
pregoeiro quanto a erros aritméticos, que, caso seja necessário, serão corrigidos da seguinte
forma:
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9.4.1 - se for constatada discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso,
prevalecerá o valor por extenso;
9.4.2 - caso a licitante não aceite as correções realizadas, sua PROPOSTA DE PREÇOS
será desclassificada.
10 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
10.1 - Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério do MENOR
PREÇO – POR LOTE, observados o prazo máximo de fornecimento, as especificações e
parâmetros de qualidade definidos neste edital. É vedada a aceitação de proposta com preço
superior ao fixado no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I deste edital.
10.2 - No curso da sessão, a licitante que ofertar valor mais baixo e as de oferta com o preço
até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos,
até a proclamação do vencedor.
10.3 - Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, o
pregoeiro proclamará a qualificação preliminar das licitantes com as três melhores propostas,
além da licitante que tiver apresentado o menor preço na proposta escrita.
10.4 - Não caberá desistência de proposta após a abertura do envelope, nem retratação ou
desistência de lances após o registro pelo pregoeiro.
10.5 - Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será realizado sorteio
para determinação da ordem de oferta dos lances ou, conforme o caso, adotados os
procedimentos destinados às microempresas ou empresas de pequeno porte.
10.6 - O pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bem
como o valor ou percentual mínimo para o aumento dos lances, mediante prévia comunicação
às licitantes e expressa menção na ata da sessão.
10.7 - O pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante que apresentar a proposta com
menor preço para torná-la mais vantajosa à Administração, devendo a negociação se dar em
público e formalizada em ata.
10.8 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará
a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço apresentado
pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.
10.9 - Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá
ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade.
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10.10 - Sendo aceitável a proposta final classificada em primeiro lugar, será aberto o envelope
contendo a documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação
das suas condições de habilitação. Será assegurado à licitante vencedora já cadastrada o
direito de apresentar a documentação atualizada e regularizada na própria sessão.
10.11 - Caso a licitante vencedora desatenda as exigências de habilitação, o pregoeiro
examinará as ofertas subseqüentes na ordem de classificação, verificando, conforme o caso, a
aceitabilidade da proposta ou o atendimento das exigências de habilitação, até que uma
licitante cumpra as condições fixadas neste edital, sendo o objeto do certame a ela adjudicado
quando constatado o desinteresse das demais licitantes na interposição de recursos.
10.12 - A licitante vencedora será instada pelo pregoeiro a apresentar amostra do produto
cotado, para verificação de sua compatibilidade com a especificação do objeto desta licitação.
10.12.1 - A amostra será analisada por representante da PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARANA/AL, que emitirá laudo motivado acerca do produto apresentado, podendo,
ainda, ser realizados testes em laboratórios especializados ou quaisquer outros procedimentos
necessários para a adequada verificação da amostra apresentada.
10.12.2 - A proposta da licitante será desclassificada no caso da amostra ser reprovada,
devendo a mesma ser notificada, para ciência do laudo e retirada da amostra respectiva.
10.12.3 - A desclassificação da proposta, na forma prevista no subitem anterior, acarretará o
conseqüente chamamento do segundo colocado, no item correspondente, adotando-se os
mesmos procedimentos em relação à amostra.
10.13 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as ocorrências
relevantes e, ao final, será assinada pelo pregoeiro e demais membros da equipe de apoio,
bem como pelas licitantes presentes. A recusa da licitante em assinar a ata, bem como a
existência de participante ausente naquele momento, será circunstanciada em ata.
10.14 - Nas fases de julgamento das propostas e de habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
10.14 - MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
10.14.1 - Em caso de ocorrência de participação de licitante que detenha a condição de
microempresa ou de empresa de pequeno porte nos termos da Lei Complementar nº 123,de 14
de dezembro de 2006, e não sendo a proposta válida classificada em primeiro lugar de
empresa desse porte, serão adotados os seguintes procedimentos
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10.14.2 - será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em
que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais
ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
10.14.3 - Para efeito do disposto no subitem acima, ocorrendo o empate, proceder-se-á da
seguinte forma:
I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para
apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos
lances, sob pena de preclusão;
II – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado;
III – não ocorrendo a adjudicação em favor da microempresa ou empresa de pequeno porte,
na forma do inciso anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem
na hipótese do subitem 12.16.1. na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
IV – no caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem enquadradas no subitem 12.16.1, será realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta;
V – o disposto neste subitem somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
11 - DA HABILITAÇÃO
11.1 - Sob pena de inabilitação e conseqüente eliminação automática desta licitação, a
licitante deverá incluir os documentos previstos neste item no envelope “B”, com o título
“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”, devidamente fechado e identificado,
conforme indicado neste edital.
11.2 - Os documentos deverão estar em plena validade e poderão ser apresentados em
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor
da Administração ou publicação em órgão da Imprensa Oficial. Os que forem de emissão da
própria proponente deverão ser datilografados ou impressos em papel timbrado da licitante,
registrar o número desta licitação e estar datados e assinados por seu representante legal ou
preposto legalmente estabelecido. A exibição do documento original ao pregoeiro dispensa a
autenticação em cartório.
Não serão aceitos pelo pregoeiro “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
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12.3 - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:
12.3.1 - registro no Registro Público de Empresas Mercantis, em se tratando de empresário
individual ou sociedade empresária;
12.3.2 - registro no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, em se tratando de sociedade simples;
12.3.3 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documento de eleição de seus administradores;
12.3.4 - cópia do Decreto de autorização para que se estabeleçam no País e ato de registro ou
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, no caso de empresas ou
sociedades estrangeiras.
12.3.5 – Comprovante de pagamento do edital.
12.4 - DA REGULARIDADE FISCAL:
12.4.1 - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda
(CNPJ/MF);
12.4.2 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades e compatível
com o objeto contratual;
12.4.3 - prova de regularidade com a Fazenda Federal, através da apresentação da Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em conjunto com a Secretaria da
Receita Federal, comprovando a inexistência tanto de débitos inscritos quanto de não inscritos
na Dívida ativa da União, ou outra(s) equivalente(s), tal (ais) como certidão (ões) positiva(s),
com efeito, de negativa(s), na forma da lei;
12.4.4 - prova de regularidade com a Fazenda Estadual, através da apresentação de Certidão
de Regularidade de Tributos Estaduais (ICMS) expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda
e da Certidão da Dívida Ativa Estadual comprovando a inexistência de débitos inscritos, ou
outra(s) equivalente(s), tal (ais) como certidão (ões) positiva(s), com efeito, de negativa(s), na
forma da lei;
12.4.5 - prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através da apresentação de
Certidão de Regularidade de Tributos Municipais (ISS) expedida pela Secretaria Municipal de
Fazenda, e da Certidão da Dívida Ativa Municipal comprovando a inexistência de débitos
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inscritos, ou outra equivalente, tal como certidão positiva com efeito de negativa, na forma da
lei;
12.4.6 - certidão Negativa de Débitos – CND ou Certidão Positiva, com efeito, de Negativa
relativa à Seguridade Social (INSS), exigida no artigo 47, inciso I, alínea “a”, da Lei Federal
nº 8.212/91 e alterações posteriores, ou outra equivalente, na forma da lei, devidamente
comprovadas documentalmente pela licitante;
12.4.7 - certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço – FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal – CEF.
12.4.8 - Certidão Negativa de débitos Trabalhistas – CNDT, expedida gratuita e
eletronicamente, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho. (conforme Lei nº 12.440/11).

12.4.9 - MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
12.4.9.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar os documentos de
regularidade fiscal, mesmo que apresentem alguma restrição, caso seja adjudicatária deste
certame, nos termos do art. 42 da Lei Complementar nº 123/2006.
12.4.9.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal exigida neste
edital, será assegurado à microempresa ou empresa de pequeno porte adjudicatária deste
certame o prazo de 2 (dois) dias úteis, contados do momento em que for declarada a
vencedora, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração da PREFEITURA
MUNICIPAL DE TAQUARANA, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa.
12.4.9.3 - A falta de regularização da documentação no prazo previsto neste edital implicará a
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar as licitantes
remanescentes na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
12.5 - DOCUMENTOS
FINANCEIRA

RELATIVOS

À

QUALIFICAÇÃO

ECONÔMICA

12.5.1 - Certidões negativas de falências ou recuperação judicial, expedidas pelos
distribuidores da sede do licitante. Se o licitante não for sediado na Comarca de Taquarana, as
certidões deverão vir acompanhadas de declaração oficial da autoridade judiciária
competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição
para expedir certidões negativas de falências ou recuperação judicial.
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OBS.: As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios. Inexistindo este prazo, reputarse-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição;
12.5.2 - Comprovação de ser dotada de capital social devidamente integralizado ou de
patrimônio líquido igual ou superior a 10% do valor contratado. A comprovação será
obrigatoriamente feita pelo Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e
devidamente registrado ou pelo balanço patrimonial e demonstrações contáveis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, conforme disposto no artigo 31,
inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93.
12.6 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
12.6.1- Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, onde comprove que a licitante tenha fornecido objeto pertinente e compatível com o
objeto desta licitação.
12.7 - DA DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES
Declaração firmada pela licitante nos termos do modelo que integra o ANEXO IV deste
edital, expressando não empregar menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e menor de dezesseis anos, salvo a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz,
em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 e
de acordo com o inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei Federal nº
9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 4.358/02.
13 - DOS RECURSOS
13.1 - Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente
a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, desde que munido de
carta de credenciamento ou procuração com poderes específicos para tal. As licitantes
poderão interpor recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando os demais licitantes desde
logo intimados para apresentar contra-razões por igual prazo, que começará a correr do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
13.2 - A falta de manifestação imediata e motivada importará a decadência do direito de
recorrer e a adjudicação do objeto da licitação ao vencedor.
13.3 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
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13.4 - Os recursos e as contra-razões interpostos pelas licitantes deverão ser entregues na sede
da CPL/TAQUARANA, localizada na Rua Cícero Rodrigues, 47 - Centro - Taquarana/AL,
das 07h30min às 13h00min, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados.
13.5 - Os recursos e as contra-razões serão dirigidos a Pregoeira da PREFEITURA
MUNICIPAL DE TAQUARANA, que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, decidirá de forma
fundamentada.
13.6 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade
competente da PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARANA adjudicará o objeto e
homologará a licitação.
14 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1 - No caso de descumprimento total ou parcial das condições deste edital, a
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARANA, sem prejuízo das perdas e danos e das
multas cabíveis, nos termos da lei civil, aplicará à contratada, conforme o caso, as penalidades
previstas nos art. 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como, no que couber, as
seguintes sanções:
14.1.1 - Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o prazo de
fornecimento, sobre o valor do saldo não atendido, respeitados os limites da lei civil;
14.1.2 - Multa administrativa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da nota de empenho,
nas demais hipóteses de inadimplemento ou infração de qualquer natureza, seja contratual ou
legal.
14.1.3 - As multas moratórias e administrativas poderão ser aplicadas cumulativamente ou
individualmente, não impedindo que a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARANA
rescinda, unilateralmente, o contrato e aplique as demais sanções legais cabíveis.
14.1.4 - As multas administrativas e moratórias aplicadas serão descontadas dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração à contratada ou, ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente, em consonância com os parágrafos 2º e 3º do art. 86 da Lei Federal nº
8.666/93.
14.1.5 - A aplicação de multas não elidirá, em face do descumprimento do pactuado, o direito
da PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARANA de rescindir de pleno direito o
contrato, independente de ação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem
prejuízo das demais cominações legais e contratuais cabíveis, assegurados o contraditório e a
ampla defesa.
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14.1.6 - A licitante que não retirar o empenho dentro do prazo de validade da sua proposta,
deixar de entregar a documentação exigida para a contratação, retardar a execução,
descumprir, injustificadamente, qualquer cláusula contratual, comportar-se de modo inidôneo
ou cometer fraude fiscal poderá, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, ser
impedida de contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem
prejuízo da aplicação das demais cominações legais, tudo proporcionalmente ao grau de
culpabilidade da conduta apenada.
15 - DA CONTRATAÇÃO
15.1 Dispensável o instrumento contratual, na forma do disposto no § 4ª, art. 62 da Lei nº.
8.666/93, considerando que a entrega se dará de forma imediata.
15.2 O proponente vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da sua
convocação para retirar a Nota de Empenho.
15.3 Caso transcorra o prazo citado acima sem que o proponente vencedor tenha atendido
àquela disposição, a sessão será retomada e os demais proponentes chamados na ordem de
classificação.
15.4 Será da responsabilidade da contratada o ônus resultante de quaisquer ações,
demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de qualquer de
seus empregados, prepostos ou contratados.
15.5 Obriga-se também a contratada por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações
judiciais, inclusive trabalhistas, que venham a ser atribuídas por força de lei, relacionadas com
o cumprimento do presente Edital.
15.6 Integrarão a contratação a ser firmada, independentemente de transcrição, as condições
estabelecidas neste edital e seus anexos, os elementos apresentados pelo proponente vencedor
que tenham servido de base para o julgamento deste certame licitatório, além da Proposta
Comercial a ser praticada por ele.
16 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
16.1 – Executado o contrato, o seu objeto será recebido, de acordo com a hipótese:
a) provisoriamente, na forma prevista na alínea “a” do inciso do art. 73 da Lei 8.666/93;
b) definitivamente, na forma prevista na alínea “b” do inciso do art. 73 da Lei 8.666/93.
16.2 – O Contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.
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16.3 - O aceite/aprovação dos serviços pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARANA não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vício de quantidade ou
qualidade do material ou disparidades com as especificações estabelecidas no TERMO DE
REFERÊNCIA – ANEXO I deste edital.
17 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
17.1 - A licitante contratada deverá apresentar a documentação para a cobrança respectiva a
Secretaria de Administração e Finanças do Município DE TAQUARANA/AL, até o 5º
(quinto) dia útil posterior à data final do período de adimplemento da obrigação.
17.2 - O pagamento será efetuado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAQUARANA/AL no 30º (trigésimo) dia corrido, a contar da data final do período de
adimplemento da obrigação, cumpridas as formalidades legais e contratuais previstas.
17.3 - Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso decorra de culpa
da PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARANA, o valor devido será acrescido de
0,1% (um décimo por cento) a título de multa, além de 0,033% (trinta e três milésimos por
cento) por dia de atraso, a título de compensação financeira, a serem calculados sobre a
parcela devida.
17.4 - Caso a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARANA efetue o pagamento devido
à contratada em prazo inferior a 30 (trinta) dias, será descontado da importância devida o
valor correspondente a 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de antecipação.
17.5 - Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso o prazo para
pagamento, prosseguindo-se a contagem somente após a apresentação da nova documentação
isenta de erros.
18 - DOS ANEXOS QUE INTEGRAM ESTE EDITAL
18.1 - Anexo I - Termo de Referência;
18.2 - Anexo II - Modelo da Proposta Comercial;
18.3 - Anexo III – Minuta do Contrato;
18.4 - Anexo IV - Modelo de Declaração;
18.5 - Anexo V - Modelo da Carta de Credenciamento;
19 - DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
19.1 - O esclarecimento de dúvidas e informações sobre o presente edital poderão ser
requeridos, por escrito, através do telefone nº (82) 3425-1398, ou através do e-mail:
cpl.taquarana@hotmail.com, Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA
MUNICIPAL DE TAQUARANA/AL, localizada na Rua Cícero Rodrigues, 47 - Centro Taquarana/AL, das 07:30h às 13:00h, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados,
até dois dias úteis anteriores à data fixada neste edital para recebimento das propostas.
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19.2 - As impugnações interpostas deverão ser entregues na Comissão Permanente de
Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARANA, localizada na Rua Cícero
Rodrigues, s/nº - Centro - Taquarana/AL, das 07:30h às 13:00h, diariamente, exceto aos
sábados, domingos e feriados, e serão dirigidas a Pregoeira, até dois dias úteis anteriores à
data fixada neste edital para recebimento das propostas.
19.3 - Caberá a Pregoeira responder, antes da realização da sessão, às impugnações
interpostas pelas potenciais licitantes, com encaminhamento de cópia da resposta para todos
os interessados.
19.4 - É facultada ao pregoeiro e à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo,
inclusive para verificar a compatibilidade das especificações do objeto ofertado diante dos
requisitos previstos neste edital e seus anexos, vedada à inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar originariamente da proposta ou da documentação de
habilitação.
19.5 - A Administração poderá, a qualquer momento, revogar esta licitação por razões de
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anular o
certame se constatado vício no seu processamento, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.
19.6 - No julgamento da habilitação e das propostas, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes a eficácia para
fins de habilitação e classificação.
19.7 - Ocorrendo a revogação ou anulação do certame, a decisão será publicada no mesmo
veículo em que se deu a publicação do aviso inicial.
19.8 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento.
19.9 - Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira, com auxílio da equipe de apoio.
19.10 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARANA/AL e as licitantes do certame
elegem o foro do Município de Taquarana/AL , para dirimir qualquer questão controversa
relacionada com o presente edital.
Taquarana, 17 de Junho de 2013.
Ana Cristina de Azevedo Barreiros Silva
Pregoeira
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

1. SETOR SOLICITANTE
1.1. Secretaria Municipal de Educação

2. OBJETO
O presente certame tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de
serviço de confecção de faixas, impressão e acabamento de material gráfico, sob demanda,
conforme especificações e condições aqui estabelecidas.

3. JUSTIFICATIVA
3.1. Tendo em vista a necessidade de confecção de material gráfico para divulgação dos
eventos a serem realizados pelo Secretaria Municipal de Educação - SME e para atendimentos
das demandas dos setores com relação a diário de classe, requerimentos, certificados,
histórico escolar, ficha individual, faixas, banner, faz-se necessária a contratação de empresa
especializada na confecção deste tipo de material.
Assim, a execução dos serviços gráficos se justifica visando atender os objetivos e demandas
do SME, que, além de fundamental importância, permite maior transparência e visibilidade
das ações e trabalhos realizados na entidade.

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
LOTE 01 – Material Gráfico
ITEM
01

DESCRIÇÃO

DESCR QUANT

Ficha descritiva de avaliação individual – 1º Ano, em papel Ficha

20

120g 42X30
02

Ficha descritiva de avaliação individual – 1ª Série – 2º Ano, em Ficha

20
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papel 120g 42X30
03

Ficha descritiva de avaliação individual – 2ª Série - 3º Ano, em Ficha

20

papel 120g 42X30
04

Ficha descritiva de avaliação individual – 3ª Série - 4º Ano, em Ficha

20

papel 120g 42X30
05

Ficha descritiva de avaliação individua – 4ª Série - 5º Ano, em Ficha

20

papel 120g 42X30
06

Ficha individual do Rendimento do Aluno– EJA - 1º Segmento Ficha

20

– papel no formato A4 210X297mm gramatura 90g/m2
07

Ficha individual do Rendimento do Aluno EJA – 2º Segmento – Ficha

20

papel no formato A4 210X297mm gramatura 90g/m2
08

Ficha individual do desempenho escolar do educando -10 ao 50 Ficha

20

ano – papel no formato A4 210X297mm gramatura 90g/m2
09

Histórico Escolar – Educação de Jovens e Adultos – EJA - papel Fichas

20

no formado A4 210x297mm, gramatura 120g/m2
10

Requerimento de matricula – papel no formato A4 210x297mm, Fichas

20

gramatura 120g/m2
11

Requerimento de matricula – EJA - papel no formato A4

20

210x297mm, gramatura 120g/m2
12

Certificado de Conclusão de Série ou de Ano Escolar Histórico Fichas

20

Escolar Papel no formato A4 210x297mm, gramatura 120g/m2
13

Certificado de Conclusão de Série ou Grau Escolar e Histórico

20

Escolar Papel no formato A4 210x297mm, gramatura 120g/m2
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LOTE 02 – Material Gráfico
ITEM
01

DESCRIÇÃO

DESCR.

Diário de Classe – 1º ao 5º Ano, capa 32X38 cm, 1X1 cor UNIDADE

QUANT
100

tinta escala em off – set 180g. Fotolito form. Pelo cliente.
Miolo 5 pág. 55X32c, 1 cor tinta escala em off – set 75g.
Fotolito form. Pelo cliente lombada 1mm.
02

Diário de Classe – 6º ao 9º Ano, capa 32X38 cm, 1X1 cor UNIDADE

420

tinta escala em off – set 180g. Fotolito form. Pelo cliente.
Miolo 4 pág. 55X32c, 1 cor tinta escala em off – set 75g.
Fotolito form. Pelo cliente lombada 1mm.

03

Diário de Classe – Mais Educação, capa 32X38 cm, 1X1 cor UNIDADE

60

tinta escala em off – set 180g. Fotolito form. Pelo cliente.
Miolo 4 pág. 55X32c, 1 cor tinta escala em off – set 75g.
Fotolito form. Pelo cliente lombada 1mm.

LOTE 03 – Material Gráfico
ITE

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

M
01

QUA
NT

FAIXAS – em tecido branco, tam. 4,5 x 0,70m, com UNIDADE

80

impressão de letreiro e slogan em preto e/ou colorido.
02

BANNER EM LONA – tam. 1,20 x 0,80m, com UNIDADE

12

impressão digital de letreiro e imagens em preto e/ou
colorido.
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03

BANNER EM LONA – tam. 1,00 x 1,00m, com

UNIDADE

08

impressão digital e letreiro e imagens em preto e/ou
colorido.

5. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO
5.1. Para o fornecimento dos produtos serão emitidos Ordens de Fornecimento, em
conformidade com as propostas vencedoras, no período máximo de 10 (dez) dias, após o
recebimento da Ordem de fornecimento;
5.2. O prazo de vigência do contrato vigorará a partir de sua assinatura até 31 de Dezembro de
2013, podendo sofrer acréscimos ou supressões quanto aos quantitativos estipulados no item
01 deste Termo de Referência. E, os itens deverão ser entregues, no período máximo de 10
(dez) dias, após o recebimento da Ordem de Compra.
5.3. Os produtos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação, localizada à Rua
Rua João Soares, 92 Centro, CEP 57640-00, Centro, de onde seguirá para o depósito
correspondente à Secretaria e a natureza do produto.
5.4. A Empresa contratada deverá entregar os produtos no horário das 07:30hs às 12:00hs, de
segunda a sexta-feira, sob quaisquer pretextos, não serão recebidos produtos fora do
expediente de trabalho.

6.

GESTOR DO CONTRATO, RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E

TELEFONE
6.1. Elza Raimundo de Farias , lotada no cargo de : Auxiliar de Serviços Adm. Educacionais,
portadora do CPF: 048.439.884-99, RG 1.343.632 SSP/AL.
7. CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO *
7.1. O pagamento será efetuado em até 30(trinta) dias, contados a partir da entrega dos
produtos solicitados em cada Ordem de Fornecimento, mediante a apresentação da Nota
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Fiscal devidamente atestada pela Gestora, acompanhada do Parecer de Aceitação e Aprovação
firmada pela mesma e “visto/de acordo” da titular da Secretaria Municipal de Educação.

8. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
8.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 8.666/93 e demais normas
pertinentes, são obrigações da CONTRATANTE:
8.2. Efetuar os pagamentos devidos nos prazos estabelecidos à contratada;
8.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA.
8.4. O CONTRATANTE fiscalizará e inspecionará os objetos entregues, podendo rejeitálos, quando estes não atenderem ao definido.
8.5. Atestar as Faturas /Notas Fiscais oriundas da aquisição dos produtos licitados;
8.6. Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato, instrumento
equivalente ou Nota Fiscal.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1. Sem prejuízo de outras obrigações constantes neste Termo de Referência, caberá
à LICITANTE VENCEDORA o cumprimento das seguintes obrigações:
9.2. Tomar todas as providências necessárias ao fiel fornecimento dos materiais objeto desta
licitação.
9.3.Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo
prontamente a quaisquer reclamações;
9.4. Manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
9.5. Promover o fornecimento do material dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos,
observados, especialmente, os endereços, dias e horários fixados neste Termo de Referência;

10. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS
10.1. As propostas DEVERÃO conter:
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a) Descrição dos produtos cotados;
b) Quantidade ofertada;
c) Cotação de preços unitário e total, em real;
d) Prazo de entrega, não superior a 10 (dez) dias úteis;
e) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta dias);
f) Declaração expressa de estarem incluídos no preço proposto todas as despesas relacionadas
com o objeto, como impostos, fretes, seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários,
sociais, fiscais e comerciais e outras despesas decorrentes de exigência legal, sob pena de
desclassificação da proposta.

OBSERVAÇÃO: OS MODELOS DOS MATERIAIS GRÁFICOS, OBJETO DESTA
LICITAÇÃO ESTÃO À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS NA COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

Atenciosamente,

Luzení Maria da Silva Araújo
Coordenadora Pedagógica Geral

Givaldo Ferreira Quintino
Secretário Municipal de Educação
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
PREGÃO PRESENCIAL N°_____/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. ____/2013
TIPO MENOR PREÇO POR LOTE
Razão Social da Licitante: ........................................................................
CNPJ: ..........................................
Endereço: .......................................................................................................................
CEP ............................
Telefone: .................................... FAX: ...............................
E-Mail : ............................................................
As planilhas de quantitativos e custos conterão as descrições dos produtos que
compõem a solução proposta, incluindo as respectivas quantidades, unidades, preços unitários
e totais gerais, expressos em reais (R$).
Lote_____
ITEN
S

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

PREÇOS
UNITÁRIO E
GLOBAL

VALIDADE DA PROPOSTA: O Prazo de Validade desta Proposta é de 60 (sessenta) dias
corridos, contados a partir da data da abertura deste Certame.
PRAZO DE PAGAMENTO: A licitante DECLARA, que acatará o pagamento da
Administração conforme definido na minuta contratual, ANEXO III deste Edital.
CONTA BANCÁRIA: Banco XXXXX, Agência XXXX, Conta Corrente XXXXX.
Declaro:
1) que estão incluídas nesta proposta comercial, as despesas com todos os
impostos, taxas, encargos sociais, encargos fiscais, desembaraço aduaneiro, encargos
previdenciários e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto
da licitação.
2) que estou de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus
anexos
Local e data
(Nome e assinatura do responsável pela proponente em papel timbrado da empresa)
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Taquarana(AL), em
de
de 2013
ANEXO III – MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

CONTRATO ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE TAQUARANA E A
EMPRESA (...), PARA FORNECIMENTO DE
BENS.

O MUNICÍPIO DE TAQUARANA/AL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
no CNPJ/MF sob o nº 12.207.445/0001-26, com sede administrativa na Prefeitura Municipal,
na Pça. Papa João Paulo II, 04, Centro, na cidade de Taquarana/AL, doravante designado
CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Prefeito Sr Sebastião Antônio da Silva,
portador do CPF/MF nº 563.953.884-87 e RG 786.023 SSP/AL e do outro lado a Empresa
____________, inscrita no CNPJ/MF sob
nº ____________, sediada na rua
_______________ , doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo (a)
Sr.(a) portador (a) do CPF nº _____________, tem como justos, pactuados e contratados este
ajuste, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e sua legislação
subseqüente e demais normas aplicáveis, na modalidade Pregão nº020\2013, Processo
Administrativo nº 030/2013
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O presente contrato tem como objeto a confecção de faixas, banner, impressão e
acabamento de material gráfico para serem utilizados nas Escolas da Rede Municipal de
Ensino do Município de Taquarana/AL, conforme especificações e quantidades discriminadas
no TR, Anexo I.
(...o Anexo I deverá reproduzir o Termo de Referência...)
CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE FORNECIMENTO
2.1. A CONTRATADA deve efetuar a entrega dos produtos, num prazo não superior a 10
(dez) dias úteis, a partir da emissão das Ordens de Fornecimentos, considerando o horário de
expediente do órgão, das 08h00 às 13h00 horas.
2.2. Todos os produtos confeccionados deverão ser entregues em suas embalagens originais,
contendo marca, modelo, referência, tamanho, fabricante, procedência, prazo de validade,
entre outros, e de acordo com a legislação em vigor, observadas as especificações constantes
no Termo de Referência, Anexo Único deste contrato.
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2.3. O recebimento do objeto licitado dar-se-á nos termos do art. 73, inciso II e seus
parágrafos, da Lei nº 8.666/93, compreendendo duas etapas distintas:
2.3.1. O recebimento provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade dos
bens com as especificações e quantidades discriminadas no Anexo Único deste contrato, darse-á, por ocasião da entrega do objeto licitado, pelo Gestor deste contrato, mediante assinatura
na Nota Fiscal representativa do fornecimento dos bens, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis
da entrega.
2.3.2. O recebimento definitivo, após a verificação da qualidade e quantidade dos bens e
consequente aceitação, dar-se-á pelo Gestor deste contrato ou por comissão composta por no
mínimo 03 (três) membros, quando o valor global do contrato for superior a R$ 80.000,00
(oitenta mil reais), mediante termo circunstanciado, podendo ser lavrado no verso da Nota
Fiscal representativa do fornecimento dos bens ou em documento específico, no prazo de até
10 (dez) dias úteis do recebimento provisório.
2.3.2.1. A verificação da qualidade e quantidade dos bens implica sua verificação física, de
modo a lhes constatar integridade, funcionalidade, operacionalidade e validade.
2.4. A critério exclusivo da CONTRATANTE, poderão ser realizados ensaios, testes e demais
provas acerca dos bens fornecidos, de forma a lhes verificar a sua perfeita utilização,
conforme especificações discriminadas no Anexo Único deste contrato.
2.4.1. Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a perfeita
utilização dos bens correrão por conta da CONTRATADA.
2.4.2. Caso insatisfatórias as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de Recusa e
Devolução, no qual se consignarão as desconformidades com as especificações. Nesta
hipótese, todo o objeto deste contrato será rejeitado, devendo ser substituído no prazo de até
30 (trinta) dias úteis, quando se realizarão novamente as verificações.
2.4.2.1. Caso a substituição não ocorra no prazo previsto no subitem anterior ou caso os bens
sejam novamente recusados e devolvidos, estará a Contratada incorrendo em atraso na
entrega, ficando sobrestado o pagamento até a execução das correções necessárias, sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
2.4.2.2. Os custos da substituição dos bens recusados e devolvidos correrão exclusivamente às
expensas da CONTRATADA.
2.5. O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade da Contratada
pelos padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho dos bens
fornecidos, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos
mesmos.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO
3.1. O valor global deste contrato é de R$ ... (...)
3.2. Os valores unitários dos bens adquiridos são os constantes da proposta comercial.
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(...reproduzir o conteúdo da proposta comercial...)
3.3. O preço acordado neste contrato será fixo e irreajustável durante a vigência contratual.
CLÁUSULA QUARTA – DA DESPESA
4.1. A despesa decorrente da contratação do objeto licitado correrá a conta do seguinte crédito
orçamentário, constante do orçamento da Secretaria Municipal de Educação do Município de
Taquarana/AL:
PT: 06.60.12.361.0120.2007 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação
Elemento de Despesas: 3390.39/0020 - Material de Consumo
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
5.1. O prazo de vigência deste contrato é de 31 de dezembro de 2013, lapso necessário à
entrega dos bens, limitado sempre ao exercício orçamentário em curso, contados da data da
publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, a partir de quando as obrigações
assumidas pelas partes serão exigíveis.
5.2. Somente será admitida prorrogação do prazo de execução estritamente nas hipóteses
previstas no art. 57, § 1°, incisos I a VI, da Lei nº 8.666/93, devidamente autorizada pelo
Prefeito do Município de Taquarana/AL, para fins de celebração do respectivo Termo Aditivo
ao Contrato.
CLÁUSULA SEXTA – DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
6.1. Cabe ao CONTRATANTE:
6.1.1. Acompanhar a entrega dos produtos e fiscalizar a boa prestação no fornecimento do
material;
6.1.2. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir com a obrigação
de fornecimento do material dentro das normas do contrato;
6.1.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, nos termos deste contrato;
6.1.4. Aplicar à CONTRATADA as sanções cabíveis;
6.1.5. Documentar as ocorrências havidas na execução do contrato;
6.1.6. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela contratada;
6.1.7. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto do Contrato que
venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
6.1.8. Publicar os extratos do contrato e de seus aditivos, se houver, no Diário Oficial do
Estado, até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura, contanto que isso ocorra dentro
de 20 (vinte) dias, contados da referida assinatura.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
7.1. Cabe à CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigações:
7.1.1. Entregar os bens contratados obedecendo as especificações e as quantidades previstas
no Anexo I deste contrato;
7.1.2. Oferecer os bens contratados com prazo de validade mínima de 01 (um) ano, contados
da data do seu recebimento definitivo.
7.1.3. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às
dependências do CONTRATANTE;
7.1.4. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do
CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, durante a execução deste contrato, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
7.1.5. Comunicar à Administração do CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e
prestar os esclarecimentos solicitados;
7.1.6. Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações
por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
7.1.7. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados
quando da execução do objeto contratado;
7.1.8. Substituir os bens que, a juízo do representante do CONTRATANTE, não forem
considerados satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado;
7.1.9. Realizar, sob suas expensas, a entrega dos bens objeto do Contrato, mediante
solicitação da Secretaria Municipal de Educação de Taquarana/AL, nos prazos fixados na
Cláusula Segunda, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento;
7.1.10. Comunicar à Secretaria Municipal de Educação de Taquarana/AL, no prazo máximo
de 10 (dez) dias, a contar do término do prazo de entrega, os motivos que impossibilitaram o
cumprimento dos prazos previstos neste Contrato.
7.1.11. Observar para transporte, seja ele de que tipo for, as normas adequadas relativas a
embalagens, volumes, etc.;
7.1.12. Manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período
de vigência deste contrato, para representá-la sempre que for necessário.
7.2. À CONTRATADA cabe assumir a responsabilidade por:
7.2.1. Responder, em relação aos seus funcionários, que não manterão nenhum vínculo
empregatício com o CONTRATANTE, por todas as despesas decorrentes da execução do
contrato e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, tributos, inclusive
encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em
vigor, indenizações, vales-refeição, vales-transporte e outras que porventura venham a ser
criadas e exigidas pelo Poder Público;
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7.2.2. Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à
execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou
continência;
7.2.3. Encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação.
7.3. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item
anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do
CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a
CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou
passiva, com o CONTRATANTE.
7.4. São expressamente vedadas à CONTRATADA:
7.4.1. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE
durante a vigência deste contrato;
7.4.2. A veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização
da Administração do CONTRATANTE,
7.4.3. A subcontratação total ou parcial de outra empresa para a execução do objeto deste
contrato.
CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
8.1.Durante a vigência deste contrato, o recebimento do objeto é acompanhada e fiscalizada
pela Srª. ELZA RAIMUNDO DE FARIAS, inscrita no CPF sob o nº 048.439.884-99,
designadas Gestora Contratual.
8.2. O gestor deste contrato terá, entre outras, as seguintes atribuições: expedir ordens de
entrega; proceder ao acompanhamento técnico do fornecimento; fiscalizar a execução do
contrato quanto a qualidade desejada; comunicar a CONTRATADA sobre descumprimento
do contrato e indicar os procedimentos necessários ao seu correto cumprimento; solicitar a
Administração a aplicação de penalidades por descumprimento de cláusula contratual;
fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações
contratuais; atestar as notas fiscais de fornecimento para efeito de pagamentos; recusar os
bens que estiverem fora das especificação e quantidades constantes deste Contrato e solicitar
sua substituição; solicitar à CONTRATADA e seu preposto todas as providências necessárias
ao bom fornecimento do material contratado.
CLÁUSULA NONA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO
9.1. A CONTRATADA deve apresentar, após a entrega dos bens, nota fiscal em 2 (duas)
vias, emitidas e entregues ao setor responsável pela fiscalização do contrato, para fins de
liquidação e pagamento, acompanhada da comprovação de regularidade junto à Seguridade
Social, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e às Fazendas Federal, Estadual e
Municipal de seu domicílio ou sede.
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9.2. A CONTRATADA cujo estabelecimento esteja localizado no Município de
Taquarana/AL, desde que tenha optado por se beneficiar das disposições da Lei Estadual nº
6.539/2004, estará obrigada a emitir Nota Fiscal com a descrição da isenção recebida,
finalizando sua emissão com destaque no fato de que o preço a ser pago pelo Município de
Taquarana/AL representa o valor da proposta comercial vencedora subtraído o respectivo
valor do ICMS.
9.3. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da data do recebimento definitivo, mediante ordem bancária creditada em conta
corrente da CONTRATADA, Banco XXXXXX, agência XXXXXXX, conta corrente n.º
XXXXXXX.
9.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA na pendência de qualquer uma
das situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou
compensação financeira:
9.4.1. Recebimento definitivo dos serviços de conformidade com o disposto na Cláusula
Segunda;
9.4.2. Apresentação da documentação discriminada no item 9.1 desta cláusula.
9.5. Havendo suspensão de pagamentos na forma do subitem anterior, a CONTRATADA será
notificada do descumprimento do ajuste para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar a
regularização necessária, sob pena de aplicação de penalidade e rescisão contratual, esta na
forma da Cláusula Doze, subitem 12.2.1., em razão do não cumprimento da Cláusula Sétima,
subitem 7.1.7., deste contrato.
9.5.1. Ultrapassando o prazo acima referido, sem prejuízo da penalidade e da rescisão do
contrato, o pagamento deverá ser liberado.
9.6. O CONTRATANTE pode deduzir de importâncias devidas à CONTRATADA os valores
correspondentes a multas ou indenizações por ela devidas em razão deste contrato.
9.7. Citado para se defender em processo judicial de terceiros, de natureza civil ou trabalhista,
inclusive, mas não exclusivamente de empregado ou ex-empregado da Contratada, a
CONTRATANTE fará o cálculo dos direitos pleiteados e, após dele notificar o Contratado,
reterá o correspondente valor para fazer frente a eventual condenação, deduzindo-o de
importâncias devidas à CONTRATADA.
9.7.1. O valor será restituído à CONTRATADA somente após a prova cabal do acerto
definitivo entre a CONTRATADA e o terceiro litigante, quando restar demonstrada a
inexistência de qualquer risco de condenação para a CONTRATANTE.
9.7.2. A CONTRATADA se obriga a exibir à CONTRATANTE, sempre que solicitada, os
documentos comprobatórios do efetivo cumprimento das obrigações referentes ao processo
judicial mencionado neste item.
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9.7.3. O valor a que faz referência este item não renderá juros ou correção monetária, a qual
poderá ser substituída, a pedido da CONTRATADA, por outra modalidade de garantia que, a
critério da CONTRATANTE, for considerada idônea.
CLÁUSULA DEZ – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
10.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93,
desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
CLÁUSULA ONZE – DAS SANÇÕES
11.1. A contratada que, por qualquer forma, não cumprir as normas do contrato celebrado está
sujeita às seguintes sanções, assegurados o contraditório e ampla defesa:
11.1.1. Advertência;
11.1.2. Multa;
11.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de
Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município de
Taquarana/AL;
11.1.4. Descredenciamento ou proibição de credenciamento no sistema de cadastramento de
fornecedores do Município de Taquarana;
11.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
11.2. As sanções previstas nos subitens 11.1.1., 11.1.3., 11.1.4. e 11.1.5. deste Edital poderão
ser aplicadas juntamente com a sanção de multa.
11.3. A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento das
normas do contrato celebrado.
11.4. A multa aplicável será de:
11.4.1. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, pelo atraso, na entrega de material,
calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%,
correspondentes a até 30 (trinta) dias de atraso;
11.4.2. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na entrega de
material, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte
inadimplente, em caráter excepcional e a critério da CONTRATANTE, quando o atraso
ultrapassar 30 (trinta) dias;
11.4.3. 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo de entrega, calculados sobre o
valor total do contrato ou da Nota de Empenho, sem prejuízo da aplicação das multas
previstas nos subitens 11.4.1. e 11.4.2.;
11.4.4. 15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em entregar total ou parcialmente o
material, calculados sobre o valor correspondente à parte inadimplente;
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11.4.5. 15% (quinze por cento) pela rescisão da avença, calculados sobre o valor total do
contrato ou da Nota de Empenho;
11.4.6. 20% (vinte por cento) pelo não cumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto
quanto ao prazo de entrega, calculados sobre o valor total do contrato ou da Nota de
Empenho;
11.5. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá a contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de
Preços - Mercado (IGP-M) ou equivalente, a qual será descontada dos pagamentos
eventualmente a ela devidos ou cobrada judicialmente.
11.6. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega de material, se dia de expediente normal no
órgão ou entidade interessada, ou do primeiro dia útil seguinte.
11.7. A multa poderá ser aplicada juntamente com outras sanções segundo a natureza e a
gravidade da falta cometida, desde que observado o princípio da proporcionalidade.
11.8. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na entrega do material, a Nota de
Empenho ou contrato deverá ser cancelada ou rescindido, exceto se houver justificado
interesse público em manter a avença, hipótese em que será aplicada multa.
11.9. A suspensão e o impedimento são sanções administrativas que temporariamente obstam
a participação em licitação e a contratação com a Administração Direta, Autárquica e
Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades
controladas direta ou indiretamente pelo Município de Taquarana/AL, sendo aplicadas nos
seguintes prazos e hipóteses:
11.9.1. Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da Advertência, a contratada
permanecer inadimplente;
11.9.2. Por até 12 (doze) meses, quando a contratada falhar ou fraudar na execução do
contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal; e
11.9.3. Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a contratada:
11.9.3.1. Praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da contratação; ou
11.9.3.2. For multada, e não efetuar o pagamento.
11.10. O prazo previsto no item 11.9.3 poderá ser aumentado até 5 (cinco) anos
11.11. O descredenciamento ou a proibição de credenciamento no sistema de cadastramento
de fornecedores do Município de Taquarana/AL são sanções administrativas acessórias à
aplicação de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades
de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município de
Taquarana/AL, sendo aplicadas, por igual período.
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11.11.1. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
será aplicada à vista dos motivos informados na instrução processual, podendo a reabilitação
ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.
11.11.2. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, a qual será
concedida sempre que a contratada ressarcir os prejuízos resultantes da sua conduta e depois
de decorrido o prazo das sanções de suspensão e impedimento aplicadas.
11.11.3. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
produz efeitos em relação tanto à Administração Direta, Autárquica e Fundacional, às
Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou
indiretamente pelo Município de Taquarana/AL, quanto à Administração Pública da União,
demais Estados, Municípios e Distrito Federal.
CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO
12.1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto
nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.
12.2. A rescisão deste contrato pode ser:
12.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados
nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA
com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, exceto quanto ao inciso XVII;
12.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde
que haja conveniência para o CONTRATANTE;
12.2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
12.3. A rescisão administrativa ou amigável deve ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
12.4. Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
12.5. A CONTRATADA reconhece todos os direitos da CONTRATANTE em caso de
eventual rescisão contratual.
CLÁUSULA TREZE – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO AO
EDITAL E À PROPOSTA
13.1. O presente contrato fundamenta-se:
13.1.1. Na Lei Federal nº 10.520/2002;
13.1.2. Na Lei Complementar nº 123/2006;
13.1.5. Na Lei Federal nº 8.666/1993;
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13.2. O presente contrato vincula-se aos termos do Processo nº 030/2013, e especialmente:
13.2.1. Ao edital do Pregão Presencial nº 020/2013;
13.2.2. Ao Parecer da Assessoria Jurídica nº 03/2013;
13.2.3. À proposta vencedora da CONTRATADA.
CLÁUSULA QUATORZE – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. Qualquer omissão ou tolerância de uma das partes, no exigir o estrito cumprimento dos
termos e condições deste contrato ou ao exercer qualquer prerrogativa dele decorrente, não
constituirá renovação ou renúncia e nem afetará o direito das partes de exercê-lo a qualquer
tempo.
CLÁUSULA QUINZE – DO FORO
15.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento que não possam ser dirimidas
administrativamente serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de Taquarana - AL, que
prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer
dúvidas oriundas do presente Contrato.
Para firmeza e validade do que foi pactuado, lavra-se o presente instrumento em 2 (duas) vias
de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas
abaixo.
Taquarana (AL), em XX de XXXX de XXXX.
.............................................................................
...................................................
SEBASTIÃO ANTONIO DA SILVA
XXXXXXXXXX
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARANA
CONTRATADA
CONTRATANTE
............................................................
ELZA RAIMUNDO DE FARIAS
GESTORA CONTRATUAL

ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS

NOME..................................................
CPF N º ................................................

NOME......................................................
CPF N º ..................................................
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MODELO DE DECLARAÇÕES – ANEXO IV

DECLARAÇÕES DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

DECLARAÇÃO
(em papel timbrado da empresa)
Ref.: (Identificação da licitação)

...........................................................................................,
inscrito
no
CNPJ
nº
............................................, por intermédio de seu representante legal, o Sr.
............................................................, portador
da Carteira de
Identidade
nº
.................................. e do CPF nº ................................., DECLARA, para fins do disposto no
inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e no item 4.6.1 do Edital da
licitação de referência, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta
está em conformidade com as exigências do Edital.
Local e data.
________________________________________
(Representante legal)
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DECLARAÇÕES DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

DECLARAÇÃO
(em papel timbrado da empresa)
Ref.: (Identificação da licitação)

...........................................................................................,
inscrito
no
CNPJ
nº
............................................, por intermédio de seu representante legal, o Sr.
............................................................, portador
da Carteira de
Identidade
nº
.................................. e do CPF nº ................................., DECLARA, para fins do disposto no
item 13.5.5 do Edital da licitação de referência, a inexistência de fato superveniente
impeditivo de sua habilitação, comprometendo-se a informar eventuais e futuras ocorrências
nesse sentido, sob as penas da Lei.
Local e data.
________________________________________
(Representante legal)
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DECLARAÇÃO DO TRABALHO DO MENOR
DECLARAÇÃO
(em papel timbrado da empresa)
Ref.: (Identificação da licitação)

...........................................................................................,
inscrito
no
CNPJ
nº
............................................, por intermédio de seu representante legal, o Sr.
............................................................, portador
da Carteira de
Identidade
nº
.................................. e do CPF nº ................................., DECLARA, para fins do disposto no
inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27
de outubro de 1999, e no item 13.5.6 do Edital da licitação de referência, que não emprega
menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de
dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Local e data.
________________________________________
(Representante legal)
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DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
DECLARAÇÃO
(em papel timbrado da empresa)
Ref.: (Identificação da licitação)

..........................................................................................., inscrita no CNPJ/MF sob o nº
............................................,
neste
ato
representado
pelo
(CARGO)
____________________________
(NOME
DO
REPRESENTANTE
LEGAL)
............................................................, portador
da Carteira de
Identidade
nº
.................................. e do CPF nº ................................., DECLARA, sob as penalidades da
lei, que se enquadra como Microempresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3° da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e
vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais
impostas pelo § 4° do art. 3° da Lei Complementar n° 123/06.

Local e data.
________________________________________
(Nome, Assinatura e número da identidade do Representante legal)
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CARTA DE CREDENCIAMENTO - ANEXO V
xxxxxxxxxxxxxxxxxx,

de

de

A
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Taquarana
Praça João Paulo II, s/n
Centro – Taquarana – AL
Prezados Senhores,
Pela presente, fica credenciado o Sr (a) ___________________________________, portador
da Carteira de Identidade nº ______________________ , expedida em ________, pelo
________________, para representar a empresa _____________________, inscrita no
C.N.P.J. sob o nº _______________________, na Licitação Modalidade – PREGÃO
PRESENCIAL nº _____/2013 a ser realizada em __/__/___, podendo para tanto praticar
todos os atos necessários, inclusive prestar esclarecimentos, receber notificações, interpor
recursos e manifestar-se sobre sua desistência.

Atenciosamente,

_______________________________________________
<<Assinatura do Representante Legal da Empresa>>
<<Nome>>
<<Cargo>>
<<Carimbo da Empresa>>

A Declaração em epígrafe deverá ser apresentada, em papel timbrado da licitante. A mesma
deverá estar assinada pelo representante legal da empresa.
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