Fls.: ____________
CPL/DETRAN

GOVERNO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA – SSP/AL
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS – DETRAN/AL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2017
Processo Administrativo n.° 5101-11730/2016

Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Subestação Elétrica
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que do Departamento Estadual
de Trânsito de Alagoas – DETRAN/AL, por meio do Pregoeiro e equipe de apoio designados
pela Portaria nº 352/2017-DETRAN/GDP, publicada no Diário Oficial do Estado de Alagoas no
d i a 0 6 / 0 3 / 2 0 1 7 , sediado na Avenida Menino Marcelo, 99, Cidade Universitária, Maceió,
AL, CEP: 57.073-470, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do
tipo menor preço, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 1.424,
de 22 de agosto de 2003, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº
11.488, de 15 de junho de 2007, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 31 de outubro de 2017
Horário da disputa de lances: 10:30 hs (horário de Brasília/DF)
Nº da Licitação no sistema eletrônico licitacoes-e: 692241
Local: www.licitacoes-e.com.br
Retirada
do
Edital:
www.licitacoes-e.com.br
(ID:692241)
www.detran.al.gov.br/licitações 2017

1.

e/ou

no

Sítio

DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação
de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva da subestação elétrica
instalada na Sede do Departamento Estadual de Transito de Alagoas - DETRAN/AL conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento do Estado de Alagoas para o exercício de 2017, na classificação
abaixo:

Gestão/Unidade: 41512/410512
Natureza da Despesa: 3.3.90.39
Recursos: 0291 (Recursos Próprios)
Classificação Programática: 06.122.0004.2001.0000
PTRES: 190080
PI.: 002270
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2.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às
despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.
3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. 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.
3.2.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor
do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
3.3.
A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.
4.

DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1. A participação neste Pregão é EXCLUSIVA a microempresas, empresas de pequeno
porte e sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488, de 2007, cujo ramo
de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam previamente
credenciados perante o provedor do sistema eletrônico no prazo mínimo de 03 (três) dias úteis
antes da data de realização da sessão, nos termos do caput do art. 4º, Anexo II, do Decreto
Estadual nº 1.424/2003.
4.1.1. Caso o certame seja não tenha logrado êxito, em 2ª sessão de disputa de preços será
permitida a participação ampla de empresas com o tratamento diferenciado para as
microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas previsto na Lei Complementar
nº 123/2006;
4.2. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com
o objeto desta licitação, e que estejam previamente credenciados perante o provedor do
sistema eletrônico no prazo mínimo de 03 (três) dias úteis antes da data de realização da
sessão, nos termos do caput do art. 4º, Anexo II, do Decreto Estadual nº 1.424/2003.
4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:
4.2.1.
Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;
4.2.2.
Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
4.2.3.

Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.2.4.

Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de
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credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;
4.2.5.

Que estejam reunidos em consórcio.

4.3. Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestão
operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio das
atividades de coordenação e supervisão da execução dos serviços, e desde que os serviços
contratados sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer
intermediação ou subcontratação.

4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante registrará, em campo próprio do
sistema eletrônico, as seguintes declarações:
4.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.4.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem
como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;
4.4.3.
Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
4.4.4.
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 artigo 7°, XXXIII, da Constituição.
5.

DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1.
O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e
horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a
fase de recebimento de propostas.
5.2.
Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília – DF.
5.3.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
5.4.
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.
5.5.
Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas
apresentadas.
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5.6.
O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:
5.6.1.

Valor mensal e total do objeto;

5.6.2.
Descrição detalhada do objeto, indicando, quando for o caso, o quantitativo e as
especificações dos materiais e equipamentos que serão utilizados na execução dos serviços;
5.7.

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

5.8.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestação dos serviços.
5.9.
Quando se tratar de cooperativa de serviço, o licitante preencherá, no campo
condições da proposta do sistema eletrônico, o valor correspondente ao percentual de que
trata o art. 22, inciso IV, da Lei nº 8.212, de 24.07.91, com a redação da Lei nº 9.876, de
26.11.99, também referido no art. 72 da Instrução Normativa/RFB Nº 971, de 13 de novembro
de 2009 (DOU 17.11.2009).
5.10. O prazo de validade da
da data de sua apresentação.
6.

proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar

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. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
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 de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.
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6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do objeto (valor global =
manutenção preventiva/corretiva e tratamento de óleo).
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 inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
6.8.
Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
6.9.
Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
6.10.
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.
6.11.
Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.
6.12.
A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O
sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo
sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
6.13.
Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na
hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado,
para efeito de ordenação das propostas.
6.14.
Encerrada a etapa de lances, o sistema identificará em coluna própria as
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes,
procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de se aplicar o disposto nos arts. 44 e
45 da LC nº 123, de 2006.
6.15.
Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da
proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
6.16.
A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2017 - PROCESSO Nº 5101-11730/2016 - DETRAN/AL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVEVENTIVA E CORRETIVA DA SUBESTAÇÃO DO DETRAN/AL

Página 5 de 51

Fls.: ____________
CPL/DETRAN

GOVERNO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA – SSP/AL
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS – DETRAN/AL
para tanto.
6.17.
Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais
licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o
exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
6.18.
No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa, empresa de
pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem em situação de empate, será
realizado sorteio para que se identifique a primeira que poderá apresentar melhor oferta.
6.19. Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no art.
3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços:
6.19.1. Prestados por empresas brasileiras;
6.19.2. Prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia
no País.
6.20. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o qual
os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.
7.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

7.1.
Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade,
bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.
7.2.
Não será aceita a proposta ou lance vencedor cujo preço seja incompatível com o
estimado pela Administração ou manifestamente inexequível.
7.3.
Considera-se inexequível a proposta de preços ou menor lance que,
comprovadamente, for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços
dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem
a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a
parcela ou à totalidade da remuneração.
7.3.1. O critério de aceitabilidade de preços unitário e global permitirá uma faixa de variação
em torno de 10% em relação ao preço de referência fixado para esta licitação, nos termos do
Inciso X, Art. 40, da Lei Federal 8.666/93
7.4.
Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, serão efetuadas diligências na forma do § 3°
do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo de:
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7.4.1.
Questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e
comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;
7.4.2.
Verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas em
dissídios coletivos de trabalho;
7.4.3.
Levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e junto ao
Ministério da Previdência Social;
7.4.4
Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;
7.4.5.
Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;
7.4.6.
Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou
com a iniciativa privada;
7.4.7.
Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas,
lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;
7.4.8.
Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;
7.4.9.
Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de
pesquisa;
7.4.10.

Estudos setoriais;

7.4.11.

Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;

7.4.12. Análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis
que o proponente disponha para a prestação dos serviços;
7.4.13. Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.
7.5.
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.
7.6.
O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital,
estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta.
7.6.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.
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.
7.8.
Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
7.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao
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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. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente,
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o
caso.
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 aos seguintes cadastros:
8.1.1.

SICAF;

8.1.2.
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
8.1.3.
Cadastro das Empresas Inidôneas e Suspensas do Estado de Alagoas – CEIS, mantido
pela Controladoria-Geral do Estado de Alagoas (www.controladoria.al.gov.br/superintendencia/correicao/ceisal/superintendencia/correicao/ceis-al);
8.1.4.
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

8.1.5.

Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU.

8.2.
A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 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.
8.3.
Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por
falta de condição de participação.
8.4.
O Pregoeiro, então, consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores –
SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista e à qualificação
econômico-financeira.
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8.4.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.
8.4.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio
oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado
a encaminhar, no prazo de 2 (duas) horas, documento válido que comprove o atendimento das
exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação
da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
8.5.
Os licitantes que não estiverem cadastrados nos níveis habilitação jurídica,
regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira do Sistema de Cadastro
Unificado de Fornecedores – SICAF deverão apresentar ou complementar a documentação a
eles relativa.
8.6.

Habilitação jurídica:

8.6.1.
No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
8.6.2.
No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
8.6.3.
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;
8.6.4.
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;
8.6.5.
No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela
Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da
Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do
Comércio – DNRC;
8.6.6.
No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede.
8.6.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;
8.7.

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

8.8.

Regularidade fiscal e trabalhista:

8.8.1.

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

8.8.2.
Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos
demais tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados);
8.8.3.

Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS);

8.8.4.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.8.5.
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 nº 5.452, de 1º de maio
de 1943;
8.8.6.
Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
8.8.7.

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;

8.8.7.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da
Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;
8.8.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa, 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 ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica;
8.9.2.
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta;
8.9.2.1. No caso de licitação para locação de materiais, não será exigido da microempresa,
empresa de pequeno porte, nem da sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº
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11.488, de 2007, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro;
8.9.2.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação
de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da
sociedade;
8.9.3. Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) iguais ou maiores que 1 (um),
resultantes da aplicação das fórmulas:

(LG)

(SG)

Liquidez Geral =

Ativo Circulante

+

Realizável à longo prazo

Passivo Circulante

+

Passivo não circulante
Ativo Total

Solvência Geral =
Passivo Circulante

(LC)

Liquidez Corrente =

+

Passivo não circulante

Ativo Circulante
Passivo Circulante

8.10. As empresas cadastradas ou não no SICAF deverão comprovar, ainda, a qualificação
técnica, por meio de:
8.10.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA-AL, em plena validade;
8.10.1.1. Certificação de Acervo Técnico – CAT do profissional da empresa vencedora;
8.10.2. Comprovação de aptidão para a prestação de serviços em características, quantidades
e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de atestados
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

8.10.2.1.
Os atestados referir-se-ão a contratos já concluídos ou já decorrido no mínimo
um ano do início de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser executado em prazo
inferior.
8.10.2.2.
Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua
atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;
8.10.2.3.
Sempre que solicitado, o licitante disponibilizará todas as informações
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, inclusive, dentre
outros documentos, cópia do contrato que dá suporte ao atestado, endereço atual da
contratante e local em que foram prestados os serviços.
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8.10. Em relação às licitantes cooperativas será, ainda, exigida a seguinte documentação:
8.10.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a
comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o
disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764 de 1971;
8.10.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI;
8.10.3.A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à
prestação do serviço;
8.10.4.O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;
8.10.15.A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados
que executarão o contrato;
8.10.6.Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa:
a) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; b) editais de
convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; c) três registros de presença
dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais;
e d) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da
licitação;
8.10.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei
n. 5.764/71 ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo
órgão fiscalizador.

Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima,
deverão ser apresentados pelos licitantes, via e-mail licitação@detran.al.gov.br e/ou
licitacaodetranal@gmail.com, no prazo de 2 (duas) horas, após solicitação do
8.11.

Pregoeiro no sistema eletrônico. Posteriormente, serão remetidos em original, por qualquer
processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da
Administração, desde que conferido(s) com o original, ou publicação em órgão da imprensa
oficial, para análise, no prazo de 5 (cinco) dias, após encerrado o prazo para o
encaminhamento via e-mail;
8.12. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após
solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá ser
prorrogado por igual período.
8.12.1. A não regularização fiscal 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
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classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo
para regularização.
8.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da
mesma.
8.14. 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.
8.15. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência de
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
8.16. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
9.

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 24
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.
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 à Contratada, se for o caso.
9.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

10.

DOS RECURSOS

10.1. Decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa, será declarado o vencedor e, será concedido o prazo de no mínimo
trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma
motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 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.
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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 três dias
úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde
logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico,
em outros três dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendolhes 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 ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
11.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.
11.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.
12.

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

12.1.
O adjudicatário, como condição para assinatura do Termo de Contrato, prestará
garantia no valor correspondente a 5% do valor do Contrato, que será liberada de acordo
com as condições previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993,
desde que cumpridas as obrigações contratuais.
12.2.

A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

12.2.1. Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento
das demais obrigações nele previstas;
12.2.2. Prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante
a execução do contrato;
12.2.3.

As multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à Contratada;

12.2.4. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não
adimplidas pela contratada;
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12.3.
A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, na Caixa
Econômica Federal, com correção monetária.
12.4.
A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos
indicados acima;
12.5.
No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia
deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.
12.6.
Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de (...) dias
úteis, contados da data em que for notificada.
12.7.
A Contratante não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes
hipóteses:
12.7.1.

Caso fortuito ou força maior;

12.7.2.

Alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações contratuais;

12.7.3. Descumprimento das obrigações pelo contratado decorrentes de atos ou fatos
praticados pela Contratante;
12.7.4.

Atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Contratante.

12.8.
Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não
as previstas neste item.
12.9.

Será considerada extinta a garantia:

12.9.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas
do contrato;
12.9.2. No prazo de três meses após o término da vigência, caso a Contratante não
comunique a ocorrência de sinistros.
13.

DO TERMO DE CONTRATO

13.1.
Após a homologação da licitação, será firmado Termo de Contrato. O prazo de
vigência e execução da contratação é de 12 (doze) meses, contados da data de publicação do
extrato contratual no Diário Oficial do Estado, prorrogável na forma do Art. 57, Inciso II, da Lei
n° 8.666/93.
13.2.

O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua
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convocação, para assinar o Termo de Contrato, 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, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou
aceite do adjudicatário, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou
meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de seu
recebimento.
13.3.
Os prazos previstos no subitem anterior poderão ser prorrogados, por igual período,
por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
13.4.
Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administração realizará consulta
“online” ao SICAF, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.
13.4.1. Não estando o contratado cadastrado no SICAF, deverão ser consultados os sítios
oficiais emissores de certidões ou convocado o contratado a encaminhar documento válido
que comprove o atendimento das exigências de habilitação.
13.4.2. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação no prazo
de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.
13.5. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que
mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à
assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de
classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e
comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital e das demais cominações legais.

14.

DO REAJUSTE

14.1.
O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno
mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela
variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, do IBGE.
14.2.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
14.3.
Competirá à Contratada exercer, perante a Contratante, seu direito ao reajuste,
sendo que, se não o fizer de forma tempestiva e, por via de consequência, prorrogar o
contrato ou deixar expirar o prazo de vigência, ocorrerá a preclusão do seu direito ao reajuste.
15.

DA ENTREGA E 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 Contrato.
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16.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

16.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Contrato.
17.

DO PAGAMENTO

17.1.
O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 dias, contados da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos serviços executados e os
materiais empregados, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta
corrente indicados pelo contratado.

17.2.
Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de
que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art.
5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
17.3.
A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que
aquela se referir.
17.4.
O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados e aos materiais empregados.
17.5.
Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura 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.
17.6.
Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade
verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
17.6.1.

Não produziu os resultados acordados;

17.6.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade
mínima exigida;
17.6.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do
serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
17.7.

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
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bancária para pagamento.
17.8.
Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. Não estando o
contratado cadastrado no SICAF, deverão ser consultados os sítios oficiais emissores de
certidões ou convocado o contratado a encaminhar documento válido que comprove o
atendimento das exigências de habilitação.
17.9.
Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua
notificação, por escrito, para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize sua situação ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa.
17.10. 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.

17.11. 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.
17.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize
sua situação.
17.13. 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.
17.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.
17.14.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional 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 Lei Complementar nº
123, de 2006.
18.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1.
O licitante ou adjudicatário que cometer qualquer das infrações administrativas
previstas na Lei nº 10.520, de 2002, e na Lei nº 12.846, de 2013, ficará sujeito, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às sanções nelas previstas, observado o Decreto nº 4.054, de
19 de setembro de 2008.
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18.2.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante ou adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº
6.161, de 2000.
18.3.
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.
18.4.
As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo
de Contrato.

19.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

19.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital, observado o horário de funcionamento do
órgão, a saber, das 08:00 às 14:00 horas.
19.2.
A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
licitacao@detran.al.gov.br e/ou licitacaodetranal@gmail.com, ou por petição dirigida ou
protocolada na sede do DETRAN/AL, localizada na Avenida Menino Marcelo, 99, Cidade
Universitária, Maceió/AL.
19.3.
horas.

Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro

19.4.
Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.
19.5.
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 internet, no endereço indicado no
Edital.
19.6.
As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.
19.7.
As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão
entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer
interessado.
20.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1.
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não
haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
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20.2.
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 fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
20.3.

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

20.4.
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.
20.5.
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.
20.6.
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.
20.7.
O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia e do interesse público.
20.8.
Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital.
20.9.
O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico
www.detran.al.gov.br, (área de licitações 2017/Pregão Eletrônico 2017) e também poderá
ser lido ou obtido na Avenida Menino Marcelo, 99, Cidade Universitária, Maceió/AL, nos dias
úteis, no horário das 08 horas às 14 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do
processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

20.10.
20.10.1.
20.10.2.
20.10.3.
20.10.4.
20.10.5.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II – Proposta de Preços;
ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato;
ANEXO IV – Declarações a serem apresentadas
ANEXO V – Formulário de dados da empresa .
Maceió (AL), 06 de outubro de 2017.
Lourenco Leirias Junior
Pregoeiro do DETRAN-AL
Matrícula 8739-4
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
1.
DO OBJETO:
1.1.
O Objeto deste Termo de Referência é a contratação de empresa especializada
para manutenção preventiva e corretiva da subestação elétrica instalada na Sede do
DETRAN AL;
2.

JUSTIFICATIVA:

2.1.
A nova sede do DETRAN/AL esta contemplada com uma subestação elétrica
principal de 13,8 kv, que por sua vez carece ser manutenida de maneira a preservar seus
componentes mantendo sua operacionalidade no que tange a distribuição de energia
elétrica nas dependências e blocos da Sede do DETRAN AL;
2.2.
Atualmente o contratante não dispõe de mão de obra especializada para
executar os serviços em tela, tendo em vista que o atual contrato 05/2014 de
manutenção predial contempla serviços de baixa tensão, não sendo compatível com a
presente demanda;
2.3.
A contratação de serviços desta natureza encontra guarida no Decreto AL nº
4.162/2009, que estabelece:
Art. 1º No âmbito da Administração Pública Estadual direta, autárquica
e fundacional poderão ser objeto de execução indireta as atividades
materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que
constituem área de competência legal do órgão ou entidade.
3.
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
3.1.
Serviços de manutenção preventiva, corretiva e ensaios na subestação elétrica
da sede da contratante contemplarão a implantação dos seguintes serviços
semestralmente, ou seja, a cada seis meses:
3.1.1.

Limpeza geral da subestação internamente (pisos, paredes, teto, grades);

3.1.2. Limpeza das buchas e barramentos de alta tensão reapertar as conexões
de barramentos, chaves seccionadas de média tensão, transformadores,
barramentos, muflas de entrada;
3.1.3. Medição de resistência de isolamento dos transformadores, barramentos,
muflas de entra, disjuntor geral, TC´s e TP´s;
3.1.4.

Inspeção de estado geral de conservação dos equipamentos e instalações;

3.1.5.

Ajuste nas hastes de acionamento das chaves seccionadoras;
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3.1.6. Lubrificação e ajustes nas manoplas de acionamento das chaves de média
tensão;
3.1.7. Ajustes para simultaneidade do acionamento dos contatos das chaves
seccionadoras;
3.1.8.

Revisão no funcionamento mecânico e elétrico do disjuntor;

3.1.9.

Troca de óleo isolante da câmara de arco do disjuntor de media tensão;

3.1.10. Medição de tensão de saída entre fases e terra do alimentador;
3.1.11. Verificar o nível de óleo isolante do alimentador;
3.1.12. Inspecionar iluminação interna da subestação;
3.1.13. Instalação de disjuntor de media tensão provisório;
3.1.14. Realizar análise de óleo isolante físico e clínico em laboratório;
3.1.15. Manutenção no disjuntor de média tensão, com eventual mão de obra
para remoção e instalação se necessário, disponibilizando reposição de
equipamento compatível e ou similar durante a manutenção, evitando interrupção
ou prejuízo ao funcionamento do sistema;
3.2.

Manutenção em cubículo de entrada:
3.2.1.

Limpeza de isoladores e buchas;

3.2.2 . Teste de isolação;
3.2.3.
3.3.

3.4.

3.5.

Reaperto das conexões.

Manutenção em cubículo do alimentador:
3.3.1.

Limpeza de isoladores e buchas;

3.3.2.

Teste de isolação;

3.3.3.

Reaperto das conexões;

3.3.4.

Ajuste e testes de funcionamento em chave seccionadora.

Manutenção em painel de distribuição.
3.4.1.

Medição de tensão na entrada do QGBT;

3.4.2.

Limpeza de isoladores;

3.4.3.

Reaperto das conexões;

3.4.4.

Ajuste e testes de funcionamento

Descrição dos equipamentos que compõem o sistema da subestação:
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ITEM EQUIPAMENTO
Quantidade
Descrição
Transformador de corrente 500
01
Transformador
kva/13,8 kv alta tensão, com
01
elétrico
número de série 108232
Transformador de corrente 500
01
02
Transformador
kva/13,8 kv alta tensão, com
elétrico
número de série 108233
Cubículo de entrada e medição
03
01
Cubículo de entrada
de energia
Cubículo de sistema de
04
01
Cubículo do
distribuição primário
alimentador
alimentador
Painel de distribuição de energia
05
04
Painel de distribuição
de centro de controle
de energia elétrica
componente do quadro de
distribuição
06
01
Disjuntor
Disjuntor de Média Tensão
Unidade Quantidade
a ser
registrada
07

Tratamento de óleo
dos transformadores
elétricos que
compõem a
subestação

Tratamento de óleo isolante nos Por litro 1.000 (mil)
transformadores do DETRAN, de óleo
litros
preferencialmente utilizando a tratado
método termo-vácuo, com
apresentação de profissional
habilitado, com os EPI´s,
emissão de relatório técnico das
inspeções e possíveis
recomendações, relatório com
análise cromatográfico e
físico/químico.

3.6. - Manutenções CORRETIVAS: As eventuais necessidades de manutenção
corretiva serão iniciadas com a lavratura, pelo fiscal do contrato, de Ordens de Serviço
– O.S. observando as seguintes condições:
a)
Caso haja pane em algum equipamento relacionado no item 3.2 deste termo, a
contratada deverá fazer o reparo sem repasse de ônus referente a serviço a contratante,
salvo se comprovadamente os danos ocorridos tenham sido provocados por fatores
externos e não em virtude de deficiente manutenção preventiva;
b)
As manutenções corretivas serão classificadas por grau de criticidade, podendo
ser de baixa criticidade ou de alta criticidade (urgências);
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c)
Ordem de Serviço: Deverão ser formalizadas e encaminhadas via e-mail ou por
meio de fax com registro de horário de chamado, registro do tipo de chamado
(criticidade), e descrição sumária da pane
d)
Para os chamados de baixa criticidade: horário de atendimento: das 07:00h às
18:00, de segunda a sexta-feira. Prazo para atendimento: máximo de 2 (duas) horas
úteis, contadas do registro do chamado;
e)
Para os chamados de alta criticidade (urgências): Horário de atendimento: 24
horas por dia. Todos os dias da semana. Prazo para atendimento: máximo de 2 (duas)
horas contadas do registro do chamado.
4.
ESTRATÉGIA DE CONTRATAÇÃO
4.1.
O objeto deste certame será contratado através da modalidade licitatória
PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço global, instituído pela Lei 10.520 de
17.07.2002, regulamentado pelo Decreto nº. 1.424/03 e, subsidiariamente pela Lei nº.
8.666/93.
5.
DA PROPOSTA
5.1
A proposta de preços deverá ser confeccionada em papel timbrado, conforme
modelo em anexo e deverá conter:
5.1.1
Identificação do proponente;
5.1.2
Preços mensal e anual dos serviços. Todos os preços devem ser
expressos em moeda corrente nacional, em algarismos, neles incluídas todas as
despesas de impostos, mão-de-obra e demais itens indispensáveis ao perfeito
cumprimento do objeto deste Termo de referência, durante todo o período de
vigência;
5.1.3
Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa dias), contados
de sua apresentação.
6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
6.1.
Para a Habilitação, a Empresa detentora da melhor proposta, deverá apresentar
os documentos a seguir relacionados:
6.2.

Relativos à Habilitação Jurídica:
6.2.1.
No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
6.2.2. No caso de sociedade empresária: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus representantes;
6.2.3. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva;
6.2.4. 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;
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6.2.5. No caso de Empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:
decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido por órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

6.3.

Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
6.3.1.
Prova de regularidade com a Fazenda Federal e quanto à Dívida Ativa
da União, admitida à certidão positiva com efeito de negativa ou outra equivalente
na forma da lei;
6.3.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal, do
domicílio ou sede da Empresa;
6.3.3. Prova de regularidade perante a Seguridade Social (INSS) e perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
6.3.4. Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal da sede da licitante.
6.3.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas.

6.4.

Relativos à Qualificação Técnica:
6.4.1. Certidão de registro de pessoa jurídica no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, em nome da empresa, com
validade na data de recebimento dos documentos de habilitação, emitida pelo
CREA da jurisdição da sede da licitante;
6.4.2. Apresentação de pelo menos um atestado fornecido por pessoa jurídica
de direito público ou privado contratante do serviço, devidamente registrado no
CREA, em nome do profissional de nível superior legalmente habilitado
(Engenheiro Eletricista ou Engenheiro Eletrônico), integrante do quadro
permanente da licitante, em que fique comprovada a sua responsabilidade técnica
na execução das tarefas de manutenção de subestação elétrica com capacidade
mínima de 500 KVA (transformadores de distribuição).
6.4.2.1. Certidão de Acervo Técnico (CAT) do profissional da contratada;
6.4.2.2. Será admitida a apresentação de atestados em nome de mais de um
profissional do quadro permanente da empresa;
6.4.2.3. Será considerado integrante do quadro permanente da empresa o
profissional que for sócio, empregado em caráter permanente ou responsável
técnico da empresa perante o CREA. A comprovação de que integra o quadro
permanente da empresa será feita: caso sócio, por meio do contrato social e sua
última alteração; caso empregado permanente da empresa, por meio do Contrato
de Trabalho por Tempo Indeterminado ou de qualquer documento comprobatório
de vínculo empregatício previsto na legislação da regência da matéria; e, caso
responsável técnico, pela certidão de registro de pessoa jurídica no CREA;
6.4.2.4. Os profissionais detentores dos atestados apresentados em atendimento
ao subitem anterior deverão participar, necessariamente, como responsáveis
técnicos pela execução dos serviços.
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6.4.3. O(s) atestado(s) deverá(ão) ser datado(s) e assinado(s), devidamente
identificado(s) com o nome e cargo exercido pelo signatário na entidade/empresa,
bem como dados para eventual contato, estando às informações sujeitas à
conferência pelo Pregoeiro.
6.4.4. Será facultada ao Pregoeiro e sua equipe de apoio realização de
diligências para aferir a veracidade das informações constantes no(s) atestado(s)
apresentado(s), nos termos do parágrafo 3º do Art. 43 da Lei 8.666/93.
6.5. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:
6.5.1.
Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação
judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor
da sede da Empresa, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na
própria certidão, ou, na omissão desta, expedida com até 30 dias contados da data
da sua apresentação;
6.5.2. É facultado ao DETRAN/AL, para aceitação dos documentos de
habilitação, promover diligências para confirmar a veracidade das informações
prestadas.
6.5.3. O não cumprimento de diligências ensejará a inabilitação do proponente.

6.6. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:
6.6.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação
judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo
distribuidor da sede da Empresa, ou de seu domicílio, dentro do prazo de
validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida com até 30
dias contados da data da sua apresentação;
6.6.2. É facultado ao DETRAN/AL, para aceitação dos documentos de
habilitação, promover diligências para confirmar a veracidade das informações
prestadas.
6.6.3. O não cumprimento de diligências ensejará a inabilitação do proponente.
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. Caberá à CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigações, além
daquelas específicas no item 3:
a)
Executar diretamente o objeto da contratação, conforme o estabelecido neste
termo de referência e seus anexos, sem transferência de responsabilidades, sendo proibida
a subcontratação, exceto nos laudos técnicos de qualidade do material de reúso previstos
neste termo;
b)
Manter o desempenho da subestação, obedecendo normas técnicas dos
fabricantes com emprego de materiais de primeira qualidade e específicos aos serviços,
observando orientação do contratante, quando for o caso, de forma a manter o perfeito
estado de funcionamento dos mesmos;
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c)
Os profissionais detentores dos atestados apresentados em atendimento ao
subitem anterior deverão participar, necessariamente, como responsáveis técnicos pela
execução dos serviços. SOMENTE SERÁ ADMITIDA A SUBSTITUIÇÃO POR
PROFISSIONAIS QUE DEMONSTREM TER A MESMA APTIDÃO TÉCNICA
EXIGIDA.
d)
Realizar sem ônus de qualquer natureza, eventual manutenção corretiva na
subestação periodicamente contemplada com a manutenção preventiva, após abertura de
chamado via e-mail ou telefone em até 2 (duas) horas;
e)
Responsabilizar-se por eventuais substituições de equipamentos como válvulas,
registros, tubulações areia, tijolos e reparos em fibra de vidros que sejam necessários.
f)
Comunicar ao contratante, por escrito, os nomes de seus funcionários, que
estarão responsáveis pela execução dos serviços, bem como, comunicar, de imediato, o
desligamento de técnicos que atuam na contratação;
g)
Manter os executantes dos serviços de manutenção devidamente identificados,
cartão plastificado, com nome do técnico, função e nome da contratada devendo os
empregados alocados nos serviços contratados utilizarem os epi´s compatíveis as
atividades da natureza deste contrato;
h)
Responder integralmente por perdas, danos ou avarias que vier a causar ao
contratante ou a terceiros, em razão da ação ou omissão dolosa ou culposa sua ou dos
seus prepostos, independente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver
sujeita;
i)
Assumir total responsabilidade pela segurança dos métodos, operação,
continuidade e estabilidade dos serviços objetos da contratação;
j)
Afastar imediatamente do atendimento aos serviços objeto deste termo de
referência, técnico ou preposto da empresa, que tenha dado motivo a advertência escrita
pelo DETRAN por comportamento inconveniente e/ou incompatível com o exercício das
funções que lhes foram atribuídas;
k)
Atender com presteza aos chamados do contratante formalizados durante o
período de contratação;
l)

Corrigir as falhas detectadas e comunicadas formalmente pelo fiscal do contrato;

m)
Apresentar, mensalmente, junto com a nota fiscal dos serviços, relatórios
técnicos de todas as manutenções realizadas no mês;
n)
Apresentar ART do responsável técnico pelo contrato acompanhado da primeira
fatura,
o)
Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de
acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e
referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não
têm nenhum vínculo empregatício com o contratante;
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p)
Fornecer a seus técnicos todas as ferramentas e instrumentos necessários à
execução dos serviços, bem como produtos e/ou materiais indispensáveis à limpeza ou à
manutenção dos equipamentos, sendo responsável por sua guarda e transporte.
q)
Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações locais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;
r)
Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e
municipais direta ou indiretamente aplicadas ao objeto do contrato;
s)
Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e
qualificação exigidas para a contratação, principalmente a qualidade mínima exigida pela
legislação vigente da água para reúso.

8.
8.1.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
A Contratante obriga-se a:

a)
Expedir nota de empenho;
b)
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
c)
Exercer o acompanhamento e a fiscalização do contrato, por servidor
especialmente designado;
d)
Atestar a execução do objeto do presente ajuste por agente indicado acima;
e)
Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do objeto deste
ajuste, inclusive permitir o livre acesso dos responsáveis da CONTRATADA às
dependências da CONTRATANTE, desde que devidamente identificados;
f)
Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições de preço e
prazos estabelecidos neste instrumento;
g)
Aplicar as penalidades por descumprimento do contrato.
9. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
9.1.
A execução das obrigações contratuais integrantes desta licitação será
fiscalizada pelo FISCAL DO CONTRATO, nesta o servidor MARCOS ANTÔNIO DA
SILVA PEREIRA 862975-7 com autoridade para exercer, como representante da
Administração do DETRAN/AL e em caso de férias, ausência e impedimentos será
substituído pelo servidor Márcio Feitosa Barbosa, Chefe de Manutenção Predial;
9.2. Ao Fiscal do Contrato compete, entre outras atribuições:
I.
II.
III.
IV.

Confeccionar cronograma de execução em conjunto com um representante da
empresa contratada;
Emitir O.S. – Ordem de para os serviços solicitados;
Fiscalizar a execução do contrato, objetivando garantir a qualidade desejada;
Solicitar à Autoridade Competente aplicação de penalidades, por
descumprimento de cláusula contratual;
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Solicitar à contratada e seus prepostos, ou obter da Administração,
tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento do
contrato;
Comunicar ao representante do fornecedor sobre o descumprimento de
cláusula contratual;
Acompanhar e atestar o recebimento dos produtos, indicando as ocorrências
de qualquer incidente;
Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que
atendidas as obrigações contratuais;
Atestar e encaminhar notas fiscais ao setor competente para autorizar
pagamentos.
A ação da fiscalização não exonera a contratada de suas responsabilidades
contratuais.

10.
DO PAGAMENTO
10.1.
Mensalmente, a contratada deverá emitir nota fiscal contemplando os serviços
de manutenção preventiva efetivamente executadas no período.
10.2.
O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota
Fiscal pelo fiscal do contrato.
10.3.
A nota fiscal deverá conter o detalhamento dos serviços executados, e ser
apresentada acompanhada da(s) O.S. de manutenções corretivas realizadas no período,
bem como dos documentos relacionados abaixo:
a)
CND – Certidão Negativa de Débitos para com a Previdência Social expedida
pela Receita Federal do Brasil;
b)
CRS – Certificado de Regularidade de Situação do FGTS, expedido pela Caixa
Econômica Federal;
c)
Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, expedida
pela Receita Federal do Brasil;
d)
Certidão de Regularidade junto à fazenda Municipal;
e)
CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhista, expedida pela Justiça do
Trabalho.
10.4.
Eventuais pendências nos documentos citados no subitem anterior deverão ser
regularizadas pela Contratada. A não regularização poderá ensejar a rescisão contratual.
10.5.
A nota fiscal/fatura deverá conter a descrição dos serviços, quantidade, preços
unitários e totais originais, conforme proposta apresentada, além do número da NOTA
DE EMPENHO;
10.6.
A apresentação de Nota Fiscal com incorreções implicará na sua devolução à
Empresa Contratada para regularização, devendo o prazo de pagamento ser contado a
partir da data de sua reapresentação;
10.7.
Considera-se para efeito de pagamento o dia da entrega da O.B. na unidade
bancária.
10.8.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não
tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite
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prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por
cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de atualização financeira = 0, 000164384, assim apurado:
I = (TX/100)
365
TX = Percentual da taxa anual = 6%.
I = (6/100) = 0,000164384
365
10.9.
A compensação financeira prevista nesta condição será objeto de faturamento
após a ocorrência.
11.
DA VIGÊNCIA, GARANTIA E REPACTUAÇÃO
11.1.
O prazo de vigência e de execução deste Contrato é de 12 meses consecutivos,
contados a partir da sua respectiva publicação no DOE/AL, podendo ser prorrogado de
acordo com o artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.
11.2.
O contrato poderá ser reajustado, após o interstício de 12(doze) meses contados
da data da assinatura do contrato, com base no Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo – IPCA, do IBGE, mediante requerimento formal da contratada. .
11.3.
Como garantia integral de todas as obrigações assumidas, a empresa vencedora
prestará a garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
Contrato, conforme o disposto no art. 56, § 1º, da Lei nº 8.666/93. Essa garantia poderá
ser prestada em uma das seguintes modalidades:
a)

caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;

b) fiança bancária;
c)

seguro garantia.

11.4.
Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, a
Adjudicatária obriga-se a fazer a respectiva reposição, no prazo máximo de 05 (cinco)
dias úteis contados da data em que for notificada pelo DETRAN.
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11.5.
A garantia somente será restituída à Adjudicatária após o integral cumprimento
das obrigações contratuais.
11.6.
Se a garantia a ser apresentada for em títulos da dívida pública, deverá ser
emitida sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação
e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
11.7.
A Adjudicatária deverá apresentar a garantia no prazo máximo de 30 (trinta)
dias a contar da data de assinatura do instrumento contratual.
12.
DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1.
A Administração poderá, garantida a prévia defesa e o contraditório, no prazo
de 05 (cinco) dias úteis, aplicar as seguintes sanções à CONTRATADA, de acordo com
o Decreto Estadual Nº. 4054/2008:
a)
ADVERTÊNCIA, por escrito - sempre que forem observadas irregularidades
de pequena monta para os quais tenha concorrido;
b)
MULTA, calculada sobre o valor global do contrato e deverá ser aplicada pelo
ordenador de despesas do Órgão ou outra autoridade competente nos termos da lei;
c)
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA, de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, Empresas Públicas,
Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente
pelo Estado de Alagoas;
d)
DESCREDENCIAMENTO ou PROIBIÇÃO DE CREDENCIAMENTO no
Sistema de Cadastramento de Fornecedores do Estado de Alagoas;
e)
DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade.
f)
As sanções administrativas acima referidas poderão ser aplicadas sem prejuízo
daquelas criminais definidas em Lei.
g)
A multa aplicável será de: 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de
atraso, na entrega dos serviços ou de material, calculado sobre o valor correspondente à
parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento), correspondentes
a até 30 (trinta) dias de atraso;
h)
0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso na entrega dos
serviços ou de material, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor
correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional e a critério do órgão ou
entidade interessada, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;
i)
5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo de entrega ou início da
prestação dos serviços, calculados sobre o valor total do contrato ou da Nota de
Empenho.
j)
15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, em entregar total ou
parcialmente o material ou em concluir o serviço, calculados sobre o valor
correspondente à parte inadimplente;
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k)
15% (quinze por cento) pela rescisão da avença, calculados sobre o valor total
do contrato ou da Nota de Empenho;
l)
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.
m)
Se a multa aplicada for superior ao valor dos seus créditos a Contratada
responderá pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) ou equivalente, podendo ser cobrada judicialmente.
n)
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 dos serviços ou de material,
se dia de expediente normal no órgão ou entidade interessada, ou do primeiro dia útil
seguinte.
o)
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.
p)
Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na entrega dos serviços ou de
material, a Nota de Empenho ou contrato deverá ser cancelado ou rescindido, exceto se
houver justificado interesse público em manter a avença, hipótese em que será aplicada
multa.
q)
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 Estado de
Alagoas, sendo aplicadas nos seguintes prazos e hipóteses:
r)
Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da Advertência, a contratada
permanecer inadimplente.
s)
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.
t)
Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a contratada: Praticar atos ilegais ou
imorais visando frustrar os objetivos da contratação; For multada, e não efetuar o
pagamento.
u)
O descredenciamento ou a proibição de credenciamento no sistema de
cadastramento de fornecedores do Estado de Alagoas 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 Estado de Alagoas, sendo aplicadas, por igual período.
v)
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.
w)
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 aplicada.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2017 - PROCESSO Nº 5101-11730/2016 - DETRAN/AL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVEVENTIVA E CORRETIVA DA SUBESTAÇÃO DO DETRAN/AL

Página 32 de 51

Fls.: ____________
CPL/DETRAN

GOVERNO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA – SSP/AL
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS – DETRAN/AL
14 – DA VISTORIA
14.1 - Fica facultado à visita técnica às áreas a serem manutenidas, o proponente que
optar pela não realização da visita, subjetivamente aceitará todas as condições
apresentadas neste termo com assinatura de termo de responsabilidade no anexo II.
15 - DA CLASSIFICAÇÃO DE BENS COMUNS
15.1 O objeto deste certame poderá ser contemplado através da Lei Federal 8.666/93 e
suas alterações, da Lei Federal 10.520/02, Decreto Federal nº 5.504/05, Decreto
Estadual nº 1.424/03 e demais decretos correlatos na modalidade a ser adequada, do tipo
menor preço.
16. DA SUBCONTRATAÇÃO
16.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
17 - DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA:
17.1 É 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 prejuízos à execução do objeto pactuado e haja a
anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
18. DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1 O CNPJ do DETRAN/AL é 04.302.189/0001-28.
18.2 A licitação objeto deste Edital poderá ser revogada total ou parcialmente, sem que
caiba indenização aos licitantes em consequência do ato, nos termos do art. 49 da Lei
8.666/93.
18.3 Ao contratado poderá ser acrescido ou diminuído o objeto do fornecimento dentro
dos limites estabelecidos no Art. 65 da lei 8.666/93.
Maceió/AL, 09 de janeiro de 2017
Responsáveis pela elaboração deste Termo:
Marcio Feitosa Barbosa
CHEFE DE MANUTENÇÃO PREDIAL
De acordo,
JOSÉ DOUGLAS SANTOS DE LIMA
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO
ANTÔNIO CARLOS GOUVEIA
DIRETOR PRESIDENTE
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ANEXO I (DO TERMO DE REFERÊNCIA)
MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS
I – DO PREÇO PROPOSTO
A proposta de preços apresentada pela empresa participante do certame deverá conter:
Razão social, endereço, CNPJ, telefone, email, nome do banco, conta corrente e agência.
Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias, contados de sua apresentação.
Preços em moeda corrente nacional expressa em algarismo e por extenso, conforme abaixo:
DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E TRATAMENTO
DE ÓLEO.
ITEM

01 a 06

DESCRIÇÃO
Manutenção preventiva e corretiva da subestação
elétrica da Sede do Departamento Estadual de
Trânsito de Alagoas - DETRAN/AL localizado na Av.
Menino Marcelo 99 – Cidade Universitária –
Tabuleiro dos Martins, nas condições definidas no
edital e seus anexos.

VALOR
SEMESTRAL

VALOR ANUAL
R$

R$ XXXX,XXX

SUBTOTAL DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (X 02)
R$ XXXXXXX, XXXXX
PREÇO POR
LITRO
TRATADO,
ESTIMADO EM
1000 LITROS R$

07

POR LITRO DE
Tratamento de óleo
ÓLEO TRATADO
isolante nos
transformadores do
DETRAN,
preferencialmente
Tratamento de óleo dos utilizando a método termotransformadores
vácuo, com apresentação
elétricos que compõem de profissional habilitado,
a subestação
com os EPI´s, emissão de
relatório técnico das
R$ XXXXX,XX
inspeções e possíveis
R$ XX,XX
Para o estimado
recomendações, relatório
Por litro de óleo. em 1000 litros
com análise cromatográfico
de óleo.
e físico/químico.

SUBTOTAL DO TRATAMENTO DE ÓLEO DOS TRANSFORMADORES
R$ XXXXXXX, XXXXX

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE PREÇOS
(MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA + TRATAMENTO DO ÓLEO
DOS TRANSFORMADORES)
R$ XXXXXXX, XXXXX

*Discriminar os valores das tabelas acima para entrega ao Pregoeiro
(valor global da proposta – manutenção preventiva/corretiva e tratamento de óleo).
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A licitante DECLARA:
1) que estão incluídas nesta proposta comercial, as despesas com todos os materiais,
impostos, taxas, encargos sociais, encargos fiscais, desembaraço aduaneiro, encargos
previdenciários, bem como transporte, de seus funcionários e quaisquer outras despesas
que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação;
2) que está 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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ANEXO II (DO TERMO DE REFERÊNCIA)

DECLARAÇÃO DE VISTORIA AO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Declaro em atendimento ao previsto neste projeto básico, que eu,
____________________________, portador(a) da CI/RG nº. ___________ e do
CPF nº___________, representante do licitante ___________, estabelecida no
endereço ________________________________________________, como seu(a)
representante legal, para os fins da presente declaração, que vistoriei onde serão
executados os serviços objeto dessa contratação, tomando plena ciência das condições e
grau de dificuldade existentes.

Local e data
___________________________________________
Assinatura e carimbo
(Representante da empresa)
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ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS

***VIDE ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA
(MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS)
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ANEXO III – MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO (...) Nº (...)/(20...), QUE
ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE ALAGOAS,
POR INTERMÉDIO DO DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS –
DETRAN/AL), E A EMPRESA (...) PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

CONTRATANTE: O Estado de Alagoas, por intermédio do Departamento Estadual de Trânsito
de Alagoas – DETRAN/AL, inscrito no CNPJ sob o nº 04.302.189/0001-2 e com sede na Av.
Menino Marcelo, 99, Cidade Universitária, Maceió/AL, representado pelo Diretor Presidente,
Sr. Antonio Carlos Gouveia, inscrito no CPF sob o nº (...).
CONTRATADA: A empresa (...nome...), inscrita no CNPJ sob o nº (...) e estabelecida na
(...endereço...), representada pelo seu (...cargo do representante legal...), Sr. (...nome...),
inscrito no CPF sob o nº (...), de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por
(...procuração/contrato social/estatuto social...);
Os CONTRATANTES, nos termos do Processo nº 5101-014684/2014, inclusive Parecer
CGJ/DETRAN-AL nº (...), aprovado pelos Despachos DP/DETRAN-AL nº (...), e em observância às
disposições da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, e da Lei nº 8.078, de 1990 –
Código de Defesa do Consumidor, celebram o presente Termo de Contrato, mediante as
cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de empresa
especializada para manutenção preventiva e corretiva da subestação elétrica
instalada na Sede do DETRAN AL, que serão prestados nas condições
estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº (...)/2017 e na proposta nele
vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
1.2. Objeto da contratação:

Item
(...)

Especificação
(...)

Unidade
(...)

Quantidade
(...)

Valor unitário
(...)
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2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E EXECUÇÃO
2.1. Este Termo de Contrato tem prazo de vigência e execução de 12 (doze) meses, contados
da data de publicação do extrato contratual no Diário Oficial do Estado, a partir de quando as
obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis, sendo prorrogável na forma do Art. 57,
Inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
2.2. A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O valor mensal da contratação é de R$ (...) (...por extenso...), perfazendo o valor total de
R$ (...) (...por extenso...).
3.1.1. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à
Contratada dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos 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.
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento do Estado de Alagoas, para o exercício de 2017 (fls.123), na
classificação abaixo:
Gestão/Unidade: 41512/410512
Natureza da Despesa: 3.3.90.39
Recursos: 0291 (Recursos Próprios)
Classificação Programática: 06.122.0004.2001.0000
PTRES: 190080
PI.: 002270
4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às
despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.
5.CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1.O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 dias, contados da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos serviços executados e os
materiais empregados, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta
corrente indicados pelo contratado.
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5.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que
trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art.
5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
5.3. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias, contado
da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir.
5.4. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados e aos materiais empregados.
5.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura 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.
5.6. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada,
sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
5.6.1. Não produziu os resultados acordados;
5.6.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade
mínima exigida;
5.6.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço,
ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

5.7.Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.
5.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
5.8.1. Não estando o contratado cadastrado no SICAF, deverão ser consultados os sítios oficiais
emissores de certidões ou convocado o contratado a encaminhar documento válido que
comprove o atendimento das exigências de habilitação.
5.9. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua
notificação, por escrito, para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize sua situação ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa.
5.6.3.
Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal
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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.
5.6.4.
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.
5.6.5.
Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize
sua situação.
5.6.6.
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.
5.6.7.
Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.
5.14.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional 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 Lei Complementar nº
123, de 2006.
6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE
6.1. O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno
mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela
variação do IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo do IBGE.
6.2.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a
partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
6.3.Competirá à Contratada exercer, perante o Contratante, seu direito ao reajuste, sendo
que, se não o fizer de forma tempestiva e, por via de consequência, prorrogar o contrato ou
deixar expirar o prazo de vigência, ocorrerá a preclusão do seu direito ao reajuste.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
7.1. A Contratada, na assinatura deste Termo de Contrato, prestou garantia no valor de R$ (...)
(...por extenso...), na modalidade de (...), correspondente a 5 % de seu valor total.
7.1.2.As condições relativas à garantia prestada são as estabelecidas no Edital.
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8. CLÁUSULA OITAVA – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO
8.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela Contratada e os materiais
que serão empregados são aqueles previstos no Termo de Referência e na proposta.
8.2. A execução dos serviços será iniciada a partir do recebimento da Ordem de Execução.
8.3. Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de até 2 (duas) horas após visita
preventiva mensal ou corretiva do técnico especialista, pelo responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua
conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.
8.4. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos,
refeitos ou substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem
prejuízo da aplicação de penalidades.
8.5. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço
executado e materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo
circunstanciado.
8.5.1. Na hipótese de não se proceder à verificação a que se refere o subitem anterior dentro
do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia
do esgotamento do prazo.
8.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1. São obrigações da Contratante:
9.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
9.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos
à autoridade competente para as providências cabíveis;
9.1.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
9.1.4. Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso
de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão
para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista;
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9.1.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições
estabelecidas no Edital e seus anexos;
9.1.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida
pela Contratada.
9.2. São obrigações da Contratada:
9.2.1. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios
necessários, na qualidade e quantidade especificadas no Termo de Referência e em sua
proposta;
9.2.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
9.2.3. Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração;
9.2.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990),
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
9.2.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
9.2.6. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de
crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o
caso;
9.2.7. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que
adentrarão o órgão para a execução do serviço;
9.2.8. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade à Contratante;
9.2.9. Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito no Termo de Referência;
9.2.10. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da
Administração;
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9.2.11. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada
relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de
função;
9.2.12. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços;
9.2.13. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
9.2.14. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
9.2.15. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do
contrato;
9.2.16. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de
2002, e da Lei 12.846, de 2013 e do Decreto Estadual/AL nº 4.054/2008 a Contratada que:
10.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência
da contratação;
10.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
10.1.3. Fraudar na execução do contrato;
10.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
10.1.5 Cometer fraude fiscal;
10.1.6. Não mantiver a proposta;
10.1.7. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar contrato
administrativo;
10.1.8. Obtiver vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou
prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei,
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no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;
10.1.9. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com
a administração pública;
10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às sanções previstas Lei nº 8.666, de
1993, da Lei nº 10.520, de 2002, e da Lei 12.846, de 2013, observado o Decreto nº 4.054, de 19
de setembro de 2008.
10.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a
Contratada que:
10.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
10.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
10.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de
atos ilícitos praticados.
10.4. 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 nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 6.161, de 2000.
10.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

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

11.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com ou 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.

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
Contratada o direito à prévia e ampla defesa.
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11.4. A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:

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

11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
11.5.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES
12.1.É vedado à Contratada:
12.1.1.Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
12.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da
Contratante, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES
13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de
1993.
13.2. A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes Contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS
14.1. Os casos omissos serão decididos pela Contratante segundo as disposições contidas na
Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002, e nas demais normas de licitações e contratos
administrativos, além de, subsidiariamente, as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 –
Código de Defesa do Consumidor, e normas e princípios gerais dos contratos.
15.CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO
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15.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no
Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
16.CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO
16.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato
será o da Comarca de Maceió – AL.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo Aditivo foi lavrado em 2 vias de igual
teor, o qual, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contratantes.

Maceió (AL), em (...) de (...) de 2017.

___________________________________________
CONTRATANTE (DETRAN-AL)
___________________________________________
CONTRATADA (EMPRESA)
___________________________________________
GESTOR/FISCAL DO CONTRATO

___________________________________________
TESTEMUNHA - CPF Nº

___________________________________________
TESTEMUNHA - CPF Nº
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ANEXO IV – DECLARAÇÕES A SEREM APRESENTADAS

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

(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, 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

(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, 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 ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
Ref.: (Identificação da licitação)
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante),
declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de
maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da
licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou
de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou
não da referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não
será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer
outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do
objeto da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer integrante do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS – DETRAN/AL
antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-la.

____________________, em ___ de ______________ de ________
________________________________________________________
(representante legal do licitante, com identificação completa)
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ANEXO V – FORMULÁRIO DE DADOS DA EMPRESA
Dados da empresa
Razão social:
CNPJ:
Endereço
CEP:
Fones:
Fax:
Email:
Site internet:

Dados do representante da empresa
Nome:
Cargo:
Nacionalidade:
Estado civil:
Profissão:
Endereço:
CEP:
Fone:
Fax:
Email:
Cart. Ident. /órgão
exp.:
CPF:
Banco:
Agência:
Conta:
Empresa optante pelo SIMPLES?
( ) Sim

( ) Não
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