
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

CARTA CONVITE N° 016/2012 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2012.
PROCESSO 018/2012

CÂMARAMUNICIPALDE CARAZINHO
EDITALDE CONVITEN" 016/2012
TIPOMENOR PREÇO

Edital de convite para
aquisição de equipamentos de
informática para gabinetes e
departamentos administrati- -
vos.

O VEREADOR ERLEI ANTONIO VIEIRA, PRESIDENTE DO
LEGISLATIVO,no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei n.o
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, torna público para o
conhecimento dos interessados que às 9:00 horas, do dia 26 de dezembro de
2012 a Comissão Permanente de Licitações designada pela Portaria n.o 024.2012 se
reunirá na sala de reuniões da Câmara Municipal com a finalidade de receber
propostas para aquisição de equipamentos de informática.

1. OBJETO DA LICITAÇÃO:

1.1 Constitui objeto da presente licitação a aquisição de aqUlslçao de 03
computadores com sofware operacional, 03 estabilizadores e 03 impressoras
monocromáticas.

2. DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOSE DAS PROPOSTAS
As empresas que desejarem participar desta Carta Convite estarão

condicionadas e obrigadas à apresentação, na sede do ente licitador, até o dia e
hora mencionados no preâmbulo deste instrumento, de 02 INVÓLUCROS
indevassáveis e lacrados, distintos e numerados, sendo que a documentação e as
propostas devem ter todas as folhas numeradas seqüencialmente, sem emendas
nem rasuras, sendo a proposta em papel timbrado do Licitante com rubrica do
responsável pela sua elaboração em todas as folhas.

FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS INVÓLUCROS:

I - Invólucro N". 01 - HABILITAÇÃO
Terá na parte externa as seguintes indicações obrigatórias:
À cÂMARAMUNICIPALDE CARAZINHO
EDITAL DE CONVITE N.o016/2012
INVÓLUCRON° 01 - DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE (NOMECOMPLETO DAEMPRESA)
FONE/FAX/E-MAIL
DATAABERTURA: / / HORA: .
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II - Invólucro W. 02 - PROPOSTA FINANCEIRA
Terá na parte externa as seguintes indicações:
Ã cÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
EDITAL DE CONVITE N.o 016/2012
INVÓLUCRO N° 02 - PROPOSTA FINANCEIRA
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESAI
FONE/FAX/E-MAIL
DATA ABERTURA: / / HORA: .

Não serão recebidos os invólucros apresentados após o horário determinado para
seu recebimento.

2.1. REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO:
2.1 A Licitante deverá se apresentar na data da entrega dos envelopes, para
credenciamento junto a Comissão de Licitações, com apenas um Representante
Legal, ou através de Procurador regularmente constituido, que devidamente
identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento
licitatório, no interesse da representada.
2.1.1 A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de
documento de identidade ou Carteira Nacional de Habilitação.
2.1.2 O credenciamento será efetuado da seguinte forma:
ai Se dirigente, proprietário, sócio, ou assemelhado da empresa Proponente deverá
apresentar cópia do respectivo estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, ou Inscrição de Firma Individual - FIou Registro de Empresário-RE,
devidamente registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura, e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame.
Obrigatória a apresentação de documento de identidade ou Carteira Nacional
de Habilitação.
bl Se representante legal, deverá apresentar instrumento público ou particular de
procuração, ou Termo de Credenciamento, conforme Anexo 1 deste Edital,
outorgado pelo(s) representante(s) legal (is) da licitante, com a firma(s)
reconhecida(s), na forma da Lei, comprovando a existência dos necessários poderes
para manifestações, firmar declarações, desistir ou apresentar razões de recurso,
assinar Ata e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. Deverá ser
acompanhado do ato de investidura do outorgante como dirigente da empresa.
Obrigatória a apresentação de documento de identidade ou Carteira Nacional
de Habilitação.
Observação: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma
pessoa deva assinar o Termo de Credenciamento para o representante da empresa,
a falta de qualquer uma inválida o documento para os fins deste procedimento
licitatório.
2.1.3 A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada
junto com envelopes de habilitação e autenticados.

2.2 DO INVÓLUCRO N° 01- "HABILITAÇÃO"

2.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério

da Fazenda (CNPJ/MF); (j @)
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2.2.2 Prova de inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes relativo ao
domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto da licitação;
2.2.3. Declarações conforme modelos (AnexosVlI e VIII);
2.2.4 Cópia do Contrato Social da Empresa, devidamente registrado, com todas as
alterações ou contrato consolidado;
2.2.5 No caso de Sociedade Anónima ou Associação Civil, estatuto da empresa,
com suas alterações acompanhadas da ata de eleição dos atuais diretores;
2.2.6 Cópia dos documentos de identidade e CPF dos gerentes e/ou diretores;
2.2.7 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -
FGTS; ,
2.2.8 Prova de regularidade relativa ã Previdência Social (INSS);
2.2.9 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal;
2.2.10 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual;
2.2.11 Certidão Conjunta de dêbitos relativos a Tributos e Contribuições Federais
administrados pela Secretaria da Receita Federal e, quanto à inscrição em Divida
Ativa da União junto à Procuradoria Geral da Fazenda Federal (PGFN);
2.2.12 A empresa que pretender se utilizar dos beneficios previstos nos art. 42 a 45,
da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens
4.3 do "Julgamento das Propostas e da Adjudicação", deste Edital, deverão
apresentar, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração,
f"l1"111adapor contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de
pequeno porte. (Anexo11)
2.2.13. As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita
bruta atê o limite R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), gozarão
dos beneficios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, disciplinado no item 4.3 do "Julgamento das Propostas e da
Adjudicação" deste Edital, conforme o disposto no art. 34, da Lei n° 11.488, de 15
de junho de 2007, desde que tambêm apresentem, declaração, firmada por
contador de que se enquadram no limite de receita referido acima. (Anexo1Il)
2.2.14 Comprovação de Opção emitida atravês do site Secretaria da Receita Federal,
em caso de enquadramento no Simples Nacional. (Anexo11)
2.2.15 A Licitante deverá apresentar, ainda, declaração de que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação (AnexoIV)
2.2.16 A Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte, bem como a Cooperativa,
que possuir restrição em qualquer dos documentos de Regularidade Fiscal, terã sua
habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a
sua regularidade em 02 (dois) dia úteis, a da Sessão em que for declarada como
vencedora do certame. .
2.2.17 O prazo de que trata o item anterior poderã ser prorrogado uma única vez,
por igual periodo, a critêrio da administração, desde que seja requerido pelo
interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
2.2.18 Ocorrendo a situação prevista no item 2.2.16 a Sessão do Edital será
suspensa, podendo a Comissão fixar, desde logo, a data em que se dará
continuidade ao certame, ficando as licitantes jã intimadas a comparecer ao ato
público, a fim de acompanhar o julgamento de habilitação.
2.2.19 O beneficio de que trata o item 2.2.16 não eximirá a Microempresa, a
Empresa de Pequeno Porte e a Cooperativa, da apresentação de todos os
documentos, ainda que apresentem alguma restrição.
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2.2.20 A não regularização da documentação, no prazo, implicará na inabilitação
da licitante, sem prejuizo das penalidades previstas no item 9.3 "Das Disposições
Gerais" deste Edital.
Nota 1: A Certidão que não contar com validade expressa, será considerada válida
por 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
Nota 2: Os documentos que não forem emitidos pela internet ou documentos
emitidos pela empresa devem ser autenticados. A autenticação de documentos
realizada pela Câmara será feita pelo Diretor de Expediente ou pela Comissão
Permanente de Licitação e Julgamento até um dia anterior ao da abertura do
Certame Licitatório.
Nota 3: Todos os documentos expedidos pela empresa serão subscritos por seu
representante legal, com identificação clara de seu subscritor.
Nota 4: A falta de qualquer dos documentos solicitados neste edital implicará na
inabilitação da licitante.

2.3 DO INVÓLUCRO N° 02 - "PROPOSTA FINANCEIRA"
2.3.1 A Proposta de Preços deverá ser apresentada de acordo com o modelo
constante do Anexo VI deste Edital, em papel timbrado ou com carimbo da
empresa, datilografada ou impressa por qualquer processo eletrõnico, sem rasuras,
ressalvas ou entrelinhas, redigida em linguagem clara, em lingua portuguesa,
sendo, a última folha, assinada pelo representante legal da empresa proponente e
as demais rubricadas pelo mesmo.
2.3.2 Constará na Proposta de Preços:
2.3.2.1 A Razão Social completa da empresa, endereço atualizado, número de
inscrição no CNPJ, telefone/fax/e-mail, nome da pessoa indicada para contato e
nome e dados da pessoa autorizada á assinar o contrato.
2.3.2.2 Descrição sucinta dos equipamentos (AnexoVI);
2.3.2.3. No referido preço deverão estar considerados a incidência tributária,
seguros, licenças, impostos, taxas e demais encargos, que eventualmente, incidam
sobre a operação, inclusive frete.
2.3.2.4 Prazo de Validade da Proposta, de, no minimo, 30 (trinta) dias, a contar da
data limite prevista para entrega das propostas.
2.3.3 As mercadorias deverão ser entregues na Câmara Municipal de Vereadores,
sem custo adicional de frete, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data
da homologação do presente certame
2.3.4 O objeto licitado deverá ter a garantia total de O 1 (um) ano.

3. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES
3.1 No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das
licitantes e demais pessoas presentes à Sessão Pública, a Comissão receberá, em
envelopes distintos e devidamente fechados, as Propostas de Preço e Documentos
de Habilitação, envelopes n° O 1 e 02, não sendo mais admitido o recebimento de
proposta de interessado retardatário;
3.2 A Comissão de Licitações realizará credenciamento dos interessados, os quais
deverão comprovar poderes para prática dos atos deste certame;
3.3 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderão ser habilitadas, ainda
que apresentem restrições quanto à Regularidade Fiscal, nos termos do Art. 43, da
Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, desde que comprove até a data da
"~in"'m" doc=,m<O,nu"mndiç"d, re,"',,""d, nop""noo g'"<Õ'i~
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4. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DAADJUDICAÇÃO
4.1 Esta licitação é do tipo Menor Preço, tendo como critério de julgamento das
propostas o Menor Preço Ofertado por item.
4.2 Será verificada a conformidade das Propostas apresentadas com os requisitos
estabelecidos no Edital, sendo desclassificadas aquelas que estiverem em
desacordo.
4.3 Em caso de empate entre as Propostas será assegurada preferência às
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos dos Art. 44 e 45, da Lei
Complementar n° 123, de 14/12/2006.
4.4 Constatado o atendimento pleno das exigências do Edital, será declarada a
Proponente vencedora do certame a que oferecer o menor preço por item.
4.5 Da Sessão lavrar-se-á Ata circunstanciada na qual serão registradas
ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pela Comissão e as Licitantes
presentes.
4.6 A Sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e
quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao
CAMARAMUNICIPALDE CARAZINHO,conforme item 9.11 das Disposições Gerais
deste Edital.
4.7 Caso haja adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para
continuação dos trabalhos, devendo ser intimadas as licitantes.

5. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
5.1 Decairá do direito de impugnação dos termos do Edital, aquele que não se
manifestar em atê 02 (dois) dias úteis, antes da data prevista para abertura da
Sessão, apontando as irregularidades que o viciaram.
5.2 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 02
(dois) dias para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes
desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que
começarão a correr do têrmino do prazo do recorrente ou da ciência do recurso
apresentado.
5.3 A falta de manifestação, conforme acima especificado, importarã na decadência
do direito de recurso e a adjudicação do objeto ao vencedor.
5.4 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que
praticou o ato recorrido, a qual poderã, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, devendo,
neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado
da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver dado
causa à demora.

6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
6.1 A Licitante que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente
Edital, ficará sujeita às penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n°
8.666/93, respeitando os principios do contraditório e da ampla defesa.

_ e ~
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7. DO PAGAMENTO
7.1 O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após a apresentação de
fatura/documento fiscal hábil, e aprovado pelo servidor responsável pelo
recebimento das mercadorias.
7.1.1 A Nota Fiscal deverá ser emitida pela licitante vencedora com a mesma
inscrição no CNPJ apresentada nos documentos de habilitação e proposta de
preços.

8. ENCARGOS GERAIS DA LICITAÇÃO:
8.1 A apresentação dos envelopes por parte da licitante interessada implica a total
concordância com as condições do edital desta licitação.
8.2 Os direitos e compromissos aqui praticados, não poderão ser cedidos ou
transferidos, por delegação total ou parcial, seja a que titulo for.
8.3 A Licitante que vier a ser contratada, ficará obrigada a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos e/ou supressões do valor inicial contratado,
por conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo Artigo 65, 13 1°,
da Lei 8.6666/93.
8.4 As despesas decorrentes desta licitação serão cobertas com recursos próprios.

9. DISPOSIÇÕES GERAIS:
9.1 Para as Proponentes que se enquadram na Lei Complementar n° 123/2006,
como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e Cooperativa, será observado o
regime diferenciado em conformidade com os artigos 42 a 45.
9.2 A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público,
devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de
indenizar (Art.49 da LeiFederal n° 8.666/93).
9.3 PENALIDADES:
9.3.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do
edital ou de Contratada, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas ás
seguintes penalidades:
a) Deixar de Manter a Proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão
do direito de licitar e contratar com a CAMARApelo prazo de até 02 (dois) anos e
multa de 10%sobre o valor estimado da contratação;
b) Descumprimento de qualquer obrigação assumida: Multa de 8% (oito por
cento) sobre o valor estimado da contratação, e suspensão do direito de licitar e
contratar com a CAMARApelo prazo de até 02 (dois) anos;
c) Inexecução total do objeto: Multa de 10% (dezpor cento) sobre o valor estimado
da contratação, cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a
CAMARA,pelo prazo de até 02 (dois)anos.
9.4 As penalidades serão registradas no cadastro da Contratada, quando for o caso.
9.5 O valor das multas aplicadas na execução do contrato será descontado do
pagamento, a critério exclusivo da CAMARAe, quando for o caso, cobrado
judicialmente.
9.6 Na aplicação das penalidades previstas neste instrumento contratual, a
Contratante considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem
como os antecedentes da Contratada, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as
suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, "caput", da Lei nO
8.666/93.
9.7 Ocorrendo prejuízo à CAMARA,por descumprimento das obrigações pela
CONTRATADA, as índenizações correspondentes gO devidas,
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independentemente de cobrança judicial ou extrajudicial, reservando-se à CAMARA
o direito de aplicação das demais sanções previstas neste Contrato.
9.8 O envelope de documentação que nào for aberto ficarà em poder da Comissão
pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a
licitante retirã-Io após aquele periodo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de
inutilização do envelope.
9.9 São anexos deste Edital e dele fazem parte integrante:
a) Anexo I - Termo de Credenciamento;
b) Anexo ll- Declaração de Enquadramento Microempresas e EPPs e Optante pelo
Simples Nacional;
c) Anexo III - Declaração de Enquadramento Cooperativas;
d) Anexo IV- Declaração de Cumprimento Requisitos de Habilitação;
e) Anexo V - Termo de Referência;
f) Anexo VI - Modelo de Proposta de Preço;
g)Anexo VII - Declaração Modelo "A";
h) Anexo VIII - Declaração de Idoneidade.
9.10 PUBLICIDADE:O aviso deste Edital, e os demais atos relativos a publicidade
do certame, conforme o caso, serão publicados no mural de publicações no àtrio
da CAMARAe no site www.camaracrz.rs.br.
9.11 INFORMAÇÕES:Câmara Municipal de Carazinho, Avenida Flores da Cunha
799 - Carazinho - RS, fone (54)3330-2044 das 08:00h às 11:45hmin e das
I3h:30min às I7h:30min nas segundas feiras e de terça a sexta-feira das 07:00h às
13:00min ,e www.camaracrz.rs.gov.br.

/
Vereador Erlei Ant

Presidente

o-RS, 13 de Dezembro de 2012.

Este edital encontra-se examinado e
aprovado pelo Departamento Jurídico:

Geni Fáti a Pl n da Silveira
Assesora Jun lca da Mesa Diretora
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CARTA CONVITE XXXX/XXXX
ANEXO I

TERMO DE CREDENCIAMENTO
VÁLIDA SOMENTE COMO MODELO

Outorgante: .
Outorgado: .
(empresal, com sede (endereçol, inscrita no (CNPJ/MF nO),neste ato representada,
na forma estatutária, por seu(s) representante(s) legal(is), ao [mal assinado(s),
nomeia(m) e constitui(em) seubastante procurador, o(a) Sr. (a)
..................................... (qualificação), residente e domiciliado à
..................................... , portador(a) do Documento de Identidade
n0 , emitido pela , inscrito no CPF/MF sob o
nO , alo) qual outorga poderes específicos para representar a
contratação de empresa para (objeto), licitação n° 1 , junto à Câmara
Municipal de Carazinho, especialmente para manifestar intenção de interpor
recurso ou declinar do direito de fazê-lo, enfim, praticar todos os atos inerentes
a(o)referido(a) Modalidade, podendo, ainda, requerer, impugnar, desistir, acordar,
discordar, transigir, receber, dar quitação, bem como assinar qualquer tipo de
documento ou instrumento, que for necessário ao fiel cumprimento deste mandato .

................................ , de de .

Assinatura do Outorgante
Doc. de Identidade
Cargo na Empresa
OBS: Este documento NÃO deverá ser incluído nos envelopes de Proposta e
Documentos de Habilitação, devendo ser entregue diretamente à Comissão de
Licitações quando solicitado.

. ({- @
Av.Floresda Cunha,799 - CaixaPostal:171 - FonePABX:(54) 3330 2322 - CEP99500-000 - CARAZINHO- RS
e-mail:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ:89.965.222/0001-52
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CARTACONVITEN°XXX/XX
ANEXOU

DECLARAÇÃODE ENQUADRAMENTODE MICROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENOPORTE
VÁLIDASOMENTECOMOMODELO

A empresa..................................................... inscrita no CNPJ sob n°
................ / , através de seu representante legal,
Sr.(a) , CPF nO , cargo na
empresa (Sócio ou Diretor) , DECLARAsob as penas da Lei, que cumpre
os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nO 123, de 14 de
dezembro de 2006, e está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos
artigos 42 ao 49 da referida Lei, e que perante o SIMPLES NACIONALestá de
acordo com a opção abaixo: ( ) Optou e está enquadrada no regime tributário do
Simples Nacional, conforme comprovante em anexo(emitir através do site da
Secretaria da Receita Federal www.receitaJazenda.gov.br)
() Não Optou e não está enquadrada no regime tributário do Simples Nacional.
Por ser expressão da verdade, firmo a presente .

................................... , de de 2011.

Assinatura do representante legal acima qualificado e do Contador, com carimbo
da empresa. (se procurador, anexar cópia da procuração autenticada ou o original,
para que se proceda à autenticação por servidor da Administração).
(as empresas não enquadradas como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, não anexarão a presente Declaração).
OBS: Este documento NÃO deverá ser incluído nos envelopes de Proposta e
Documentos de Habilitação, devendo ser entregue diretamente à Comissão de
Licitações, quando solicitado.

Av.Floresda Cunha,799 - CaixaPostal:171 - FonePABX:(54) 3330 2322 - CEP99500-000 - CARAZINHO- RS
e-mail:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ:89.965.222/0001-52
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ANEXom

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE COOPERATVA
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A empresa..................................................... inscrita no CNPJ sob n°
................ f. , através de
seu representante legal, Sr.(a) , CPF n°
................................... , cargo na empresa (Sócio ou Diretor) , DECLARA
sob as penas da Lei, que atende o disposto no artigo 34, da Lei n° 11.488, de 15 de
junho de 2007, e está apta a usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 á 45 da
Lei nO 123, de 14 de dezembro de 2006.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente .

................................... , de : de 2011.

ssinatura do representante legal acima qualificado e do Contador, com carimbo
da empresa. (as cooperativas não enquadradas no limite estabelecido , não
anexarão a presente Declaração).
OBS: Este documento NÃO deverá ser incluido nos envelopes de Proposta e
Documentos de Habilitação, devendo ser entregue diretamente à Comissão de
Licitações, quando solicitado.

~ @
Av.Floresda Cunha.799- CaixaPostal:171- FonePABX:(54)33302322- CEP99500-000- CARAZINHO- RS
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CARTA CONVITE N° XXX/XX
ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

VÁLIDA SOMENTE COMO MODELO

A empresa..................................................... inscrita no CNPJ sob nO
................ f. , através de
seu representante legal, Sr.(a) , CPF n°
................................... , cargo na empresa (Sócio ou Diretor) , DECLARA
sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos para sua habilitação no
presente processo licitatório.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente .

................................... , de de 2011.

Assinatura do representante legal acima qualificado, com carimbo da empresa.
OBS: Este documento NÃO deverã ser incluído nos envelopes de Proposta e
Documentos de Habilitação, devendo ser entregue diretamente à Comissão de
Licitações, quando solicitado.

e. ~
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CARTA CONVITE XXX/XXXX
ANEXO V

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

ITEM 01 . 03 COMPUTADORES
Processador:
Intel Core 13 2100 3.1 Ghz
Placa Mãe:
Vídeo onboard
Saida de vídeo analógica (VGA)
Suporta até 8GB de memória
4 canais SATA3Gb/s providos pelo southbridge (Intel ICH7)
1 canal PATA 100 provido pelo southbridge (InteIICH7) suporta até 2 periféricos
ATAPII PATA
Conexões: 3 analógicas (Alto Falantes Frontais, Linha de Entrada e Microfone)
Conexões: Uma porta RJ-45
Velocidade: Gigabit (lOflOO/1000Mb/s)
Padrão: USB 2.0
Conexões: 8 portas (sendo 4 portas no painel traseiro)
- Painel I/O Traseiro:
1 x Serial
4 x USB 2.0
1 x PS/2 para mouse
1 x PS/2 para teclado
1 x VGA (video onboard)
1 x RJ-45 (rede onboard)
3 x 3,5mm (áudio onboard)
Memória: 4 GB DDR2;
HDD: SATA11500 GB 7200 RPM 16 MB;
DVD: GRAVADORDVD/RW 22x SATA;
MONITOR: MONITORLED 18.5" WIDESCREEN PRETO;
KIT GABINETE:
GABINETE4 BAIAS FONTE ATX450W PRETO;
TECLADOABNTUSB PRETO;
MOUSE ÓPTICO USB PRETO;
CAIXADE SOM USB PRETO;
LEITORDE CARTAO:STICK/STICK DUO/SD/MMC/SMC/CF PRETO;
SOFTWARES:
Licença de Sistema Operacional MS-WINDOWS7 PROFESSIONAL de 64 bits
(atualizado);
Licença de Pacotes de Programas MS-OFFICE que contenham (atualizado):

- Editor de Textos;
- Planilha Eletrõnica;
_Criação para Apresentação de Trabalhos;
_Criação de Publicação e materiais de Marketing;
_Gerenciador de Contatos, e-mails.

A,. Ck>~ d. C-o 799-C.;~1',,,.,, 171- Coo. PAS" (54)3"" 2322 - CEP 995OO<lo~~jfdo - RS
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ITEM 02 - 3 (Três) Impressoras Laser Monocromática HP Laserjet Pró
PI102w;
Características:

- Tecnologia de impressão: Laser
- Resolução da tecnologia de impressão: FastRes 600, FastRes 1200
- Volume de páginas mensais recomendada: de 250 a 1500 páginas
- Rede sem fio 802 b/g/n embutida
- Painel de controle: 3 LEDs indiéadores (Sem fio, Atenção, Pronta), 2
botões (Sem fio, Cancelar)
- Gramatura de mídia recomendada: 60 a 105 g/m2 (16 a 28 lb)
- Tipos de mídia aceitos: Papel (laser, sulfite, fotográfico, áspero,
vellum), envelopes, etiquetas, cartão, transparências, cartões-postais
- Tamanhos de mídia aceitos: carta, oficio, executivo, cartões-postais,
envelopes (no. 10, Monarch)
- Impressão em frente e verso manual (suporte a driver fornecido)
- Velocidade mãx. impressão p&b (ppm): até 19 ppm
- Resolução de impressão - p&b: até 400 x 600 x 2 dpi (600 dpi de
saída efetiva)
- Memória interna: 8 MB
- Ciclo de trabalho: até 5000 páginas
- Cor: Preto
- Tensão/Voltagem: bivolt

ITEM 03: 3 (Trés) Estabilizadores bivolt Comsaídas 110v com potência para
ligar os equipamentos descritos nos itens 1 e 2;

2. CONDiÇÕES GERAIS:
2.1 Os valores devem ser cotados em moeda corrente nacional.
2.2 As mercadorias devem ser entregues na Câmara Municipal sem adicional de
frete com emissão da nota fiscal especificando a garantia total minima de O 1 ano
para todas as mercadorias.
2.3 Pagamento: Em até 10 (dez) dias após a entrega das mercadorias e devida
conferência pelo Setor de Informática e Diretoria de Expediente da Câmara
Municipal.
2.4 Validade da Proposta: Não inferior a 30 (trinta) dias, a contar da data da
abertura dos envelopes.

Carazinho-RS, 13de Dezembrode 2012.

As especificações do objeto e demais
condições deste Termo estão
examinadas I[~oresponsável
Em./j/01-1)1GuUhOr t ~
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CARTA COmnTEN° XXX/XX
ANEXO VI

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Razão Social:
Endereço Completo:
CNPJ N°:
Telefone/ Fax:
E-mail:
Nome e Cargo da Pessoa indicada para Contato:
Nome e dados da Pessoa autorizada para assinatura do contrato/pedido de
compras:
Ref.: Carta Convite N° /12
MODALiDADE:CARTACONVITE

À
Camara Municipal Carazinho.
Prezados Senhores:
Apresentamos a V.Sas., a nossa proposta para fornecimento de equipamento de
iformática conforme o Termo de Referência anexo ao edital. Cumpre-nos informar-
lhes que examinamos os documentos de licitação, inteirando-nos dos mesmos para
elaboração da presente proposta.
Em consonância com os referidos documentos, declaramos:
1. Que o prazo de validade da presente proposta, contados a partir da data limite
de entrega do conjunto proposta ê de 30 (trinta) dias;
2. Que todas as despesas com a preparação e apresentação da .presente proposta
correrão unicamente por nossa conta; -
3. Que a apresentação desta proposta considerou pleno conhecimento das
condições estipuladas no edital e seus anexos, bem como, o local de entrega do
referido fornecimento;
4. Que o prazo de entrega do objeto desta licitação será de 10 dias.
5. Que concordamos com as disposições contidas na Licitação Carta Convite n°
.... / 20 12 e reconhecemos o direito da Câmara de aceitar ou rejeitar todas as
propostas sem que assista qualquer direito indenizatório.
6. Produto, descrição/especificação de cada item inclusive marca com
garantia especificada na proposta.

Local e Data

Assinatura do Proponente

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 171 - Fone PABX: (54) 3330 2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO - RS
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CARTA CONVITE N° XXX/XX
ANEXO VII

DECLARAÇAo MODELO "A"
VÁLIDA SOMENTE COMO MODELO

Ref.: (identificação da Licitação)
A Empresa , inscrita no CNPJ nO
........................................................ , por intermédio de seu representante legal
o(a) Sr(a) , portador (da) Carteira de Identidade nO
........................... e do CPF nO , DECLARA, para fins
do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nO 8.666/93 de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro' de 1999, que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. ( )
Nota: em caso altemativo, assinalar a ressalva acima.

data

representante legal

e. ~
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CARTAcomnTE N°XXX/XX
ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
VÃLIDA SOMENTE COMO MODELO

A empresa através de seu representante legal,
Sr. (a)
........................................................ , CPF , cargo
na empresa, (Sócio ou Diretor) , DECLARA,para fins
de direito, na qualidade de proponente da licitação instaurada pela Camara
Municipal de Carazinho, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar com o Poder
Público, em qualquer de suas esferas, bem como de que comunicaremos qualquer
fato ou evento superveniente a entrega dos documentos de habilitação, que venha
alterar a atual situação quanto à capacidade júridica, técnica, regularidade fiscal e
idoneidade econômico-financeira.
Por ser expressão da verdade, firma a presente .

........................ , de de 2012.

Assinatura do representante legal acima qualificado e carimbo da empresa.
(se procurador, anexar cópia da procuração autenticada ou com o original para
que se proceda à autenticação por servidor da Administração)
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