ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
Av. Gen. Luiz de França Albuquerque, s/n – Jacarecica - Maceió - AL - CEP 57038640
Fone: (82) 3315-2680

Processo Administrativo n° 23010 - 717/2016
1. DO OBJETO
1.1. Aquisição de material, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste instrumento:

DESCRIÇÃO

UNID. QUANT.

TUBO PVC 15 JEI PBA, DIÂMETRO 50mm
METRO

1.104

METRO

4.380

METRO

390

(Exclusivo ME e EPP)

TUBO PVC ÁGUA, 20 JEI PBA, DIÂMETRO 100mm
(Cota 25% - Exclusivo ME e EPP)

TUBO PVC ÁGUA, 20 JEI PBA, DIÂMETRO 25mm
(Exclusivo ME e EPP)

1.1.1. Nos termos do art. 48, inciso I da Lei Complementar nº 123, de 2006

(atualizada pela LC n. 147/2014), a Administração deverá realizar processo
licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e
empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo
cujo valor seja de até
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de
natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para
a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte.
1.1.2.

1.1.3. O quantitativo do objeto desta licitação fica dividido da seguinte

forma:
1.1.3.1. O correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) da quantidade
quantid

do Item do objeto 02,
02, destinado à participação dos interessados que
atendam aos requisitos exigidos no edital;
1.1.3.2. Cota Reservada correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) da

quantidade do Item 03 do objeto, destinado à participação exclusiva das
Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, sem prejuízo da
sua participação na cota principal;
pr
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ITEM

DESCRIÇÃO

UNID. QUANT.

TUBO PVC 15 JEI PBA, DIÂMETRO 50mm
01

METRO

1.104

METRO

3285

METRO

1095

METRO

390

(Exclusivo ME e EPP)

02

TUBO PVC ÁGUA, 20 JEI PBA, DIÂMETRO 100mm
(Participação Ampla)

03

TUBO PVC ÁGUA, 20 JEI PBA, DIÂMETRO 100mm
(Cota 25% - Exclusivo ME e EPP)

TUBO PVC ÁGUA, 20 JEI PBA, DIÂMETRO 25mm
04
(Exclusivo ME e EPP)

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1 A presente aquisição tem como objetivo auxiliar a Companhia de
Saneamento de Alagoas – CASAL no esforço de expandir ou reabilitar a rede
de distribuição de água para as zonas rurais do estado de Alagoas.
3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
3.1 A natureza do objeto a ser contratado é comum nos termos do
parágrafo único, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002
4.. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
4.1. A natureza do objeto a ser contratado é comum nos termos do
parágrafo único, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002.
5.. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
5.1 O prazo de entrega dos bens é de 10 (dez)) dias úteis,
úteis contados do
recebimento da Ordem de Fornecimento, em remessa única. O local de
entrega para o item 01 (Município de Arapiraca-AL),
Arapiraca AL), item 02, 03 e 04
(Município
cípio de Santana do Ipanema-AL).
Ipanema
. O endereço com maiores detalhes
será encaminhado pelo gestor contratual.
5.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato,
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para efeito de posterior verificação de sua conformidade
especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

com

as

5.2.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não
ser realizada dentro do prazo fixado, reputar-se-á
reputar
como
omo realizada,
consumando-se
se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
5.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificações e quantitativos constantes no Edital e na
proposta, devendo ser substituídos
subst
no prazo de 2 (dois)) dias,
dias a contar da
notificação da Contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das
penalidades.
5.4 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a
responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes
resultantes da incorreta
execução do contrato.
6.. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
6.1. São obrigações da Contratante:
6.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus
anexos;
6.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
6.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições,
imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído,
reparado ou corrigido;
6.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações
Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

da

6.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus
anexos.
6.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos
assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução
do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.
6.3. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital,
Edita
seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos
e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
6.3.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme
especificações, prazo e local constantes
constantes no Edital e seus anexos,
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acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações
referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou
validade;
6.3.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma
u
versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada,
quando for o caso.
6.3.2. Responsabilizar--se
se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de
acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor
(Lei nº 8.078,
078, de 1990);
6.3.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado
neste Termo de Contrato, o objeto com avarias ou defeitos;
6.3.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas que antecede a data da entrega,
entrega, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
6.3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
li
6.3.6. Indicar preposto para representá-la
representá la durante a execução do contrato.
6.3.7.. A contratada deverá apresentar a Comprovação de aptidão para o
fornecimento de bens em no mínimo 50 %, do quantitativo do objeto
licitado, em características, quantidades
quantidades e prazos compatíveis com o objeto
da licitação, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas
jurídicas de direito público ou privado.
6.3.8. Termo de Garantia dos
do produtos,, de no mínimo 12 (doze) meses, a
partir da emissão da Nota Fiscal.
Fiscal
7.. DA SUBCONTRATAÇÃO
7.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
8.. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
8.1. 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
prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da
Administração à continuidade do contrato.
con
9.. CONTROLE DA EXECUÇÃO
9.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado
representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando
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em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e
determinando
o o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos
observados.
9.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros,
designados pela autoridade competente.
9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas
técnic
ou vícios
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art.
70 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas
t
as
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e
ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos
apontamentos à autoridade competente
para as providências cabíveis.

10.. DAS 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, a Contratada que:
10.1.1. Inexecutar
ecutar 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
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
rrogações de contratos celebrados com a administração
pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou
nos respectivos instrumentos contratuais;
10.1.9. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro
econômico financeiro
contratos celebrados
rados com a administração pública.

dos
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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,
2, 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
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
Administração em virtude de atos ilícitos
ilícit praticados.

contratar

com

a

10.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á
realizar
em
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à
Contratada, observando-se
observando se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de
1993, e subsidiariamente
te 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.
10.6 Certificamos para os devidos fins que as especificações contidas neste
n
termo de referência, não contém características, especificações ou
exigências
exclusivas,
excessivas,
impertinentes,
irrelevantes
ou
desnecessárias que possam direcionar o certame ou limitar ou frustar a
competição ou a realização do fornecimento de acordo
acordo com o previsto no
artº7,§ 5º da Lei Federal nº8886/93.
Maceió – AL, 27 de Maio de 2016.
Responsávell pela elaboração deste Termo:
Jaime Lins Lourenço
Mat. 20-5
Fiscal do contrato:
Victor de Medeiros Almeida
Mat.112-0

DE ACORDO:
Cláudio Alexandre Ayres da Costa
Secretário de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de Alagoas

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
Av. Gen. Luiz de França Albuquerque, s/n – Jacarecica - Maceió - AL - CEP 57038640
Fone: (82) 3315-2680

