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"Edital de pregão 'para 'a contratação de empresa
especializada na prestação diária de se'iviços de
limpeza, higienização, Idesinfecção e
conservação, interna e externa (inclusive
esquadrias e fachada) da Cámara Municipal de
Carazinho. !,,-, ,
. Tipo de julgamento: menor preço global.

CÃfll\AR.AMUNICIPAL DE CARAZINHO
Processo de Licitação, Pregão Presencial n'001/2015

Edital n'001/2015 .
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•
I

O Vereador PAULiNO DE MOURA, Presidente do Poder Legislativo (Cãmara
Municipal de Carazinho), no uso de suas atribuições, torna público, que às 09 horas,
do dia 27 do mês de fevereiro, do ano de 2015, a Comissão Permanente de Licitações,
designada pela Portaria n' 40/2015, e o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, designados
pela Portaria flº 4112015, reunir:sl?-ão na sala de reuniões da Câ~araMunicipal de
Carazinho, localizada na Av. FIÓres'da Cunha, no'.799, em Carazinho/RS, CEP 99500-
000, com a finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, objetivando
a contratação de.~empresa especializa-Clã na prestação de s~rviços:.deschtos no item 1,
processando-se essa licitação nos termosCda Lei Federal 0'10.520, de 17 e juiho de
2002, com aplicação subsidiária. da Lei Federal nQ 8:666,'de 21 de junho de 1993.

'''...... '.:, ...------./ / /
. /

" /
1 - DOOBJETO(, 4~ - _ .' '-;

- I 1..} .• .,. ~ ~__ _ [.... \t:.
1.1 Constitui objeto da presente -liCitação a'contr~taçãode empresa especializada para
a prestação diária de serviços de limpeza: higienização, desinfecção e conservação,
interna e externa (inclusive esquadrias e fachada) da Câmara Municipal de Carazinho,
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f 2'-' DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO:
...;: , .y

~.~. ~--_ ..-
2.1 ~'A'.licitante deverá se apresentar para credenciamento junto ao prég~eiro,
diretamente, por meio de seu representante legal. ou através de prõcurador
regularmente constituído, que devidamente identificado e credenciado, sera o único
admitido a intervir no procedimento licitat6rio, no interesse da representada.

, .. I
2.1.1 A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação

de documento de identidade. ." ...".. ,

sem fornecimento de materiais,- cOm ,8 dispósiçãO, de uma equipe de 2 (duas)
funcionárias, a serem executãdos em-regime de empreitada por preço global.

. ~~ ./- ".', '/.. ... .r.
1.2 Poderão participar do certame todos os interessados do" ramo de atividade
pertinente ao 'objeto da contratação'que preencherem as condições de habilitação
constantes deste edital. . ." ,

•

•
2.2 A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 2.1 deverá ser
apresentada fora dos envelopes. I,

~ ~'\_,

2.3 O credenciamento será efetuado da seguinte forma:
, \
• \ . I

a) se representada"diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou

•
assemelhado, deverá apresentar:, / / J ~

/ ".'. / / "8.1) cópia, do respectivo EstatutÇl ou Contrato Social em vigor", devidamente
registrado; ......J \ ~ ( ....../

~ ~0..;-
8.2) documento de,-eJeição de seus"'administ~adores, em se tratando de

sociedade comercial ou de soCiedade por ações; ~/ /"'- ' -' - ./
8.3) inscrição do ato. constitutivo, acompanhado .•...de prova de diretoria em

exercício, no caso de socí~d~?é ..Civil;.. ---- -(lS
'N\ / I '\. '.f () ~ •••

8.4) documento que conste expressartlenté os poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os
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demais atos inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionaméntà no País; ,.. (

•

•

8.5) registr~ comercial, se empresa individual.
I' /....., .• /,-+

.• "~o • / 'I
b) se-representada por procurador, deverá apresentar: ..~ ..../,~./ ~->,
b.1}; instrumento público ou particular de procuração, este com (ê;(firma do

outarg"ânte reconhecida, em que conste os requisitos minimos previstos' nó art. 654,
~ 1Q,~d6"Código Civil, em especial o nome da empresa,outorgante e de ,tódas as- . ~ . .
pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a
indicaçãode amplos poderes para dar lance(s)em licitação pública; 'ou '

I
b,2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da

licitante, comprov~ndo a existência dos"~ri,ecessãrios poderes para formulação de
propostas e para pratica de todos os demais atos inerentes ao ce'rtame." ~ I•.'", ..'",

I - Em ambos os casos (b:1 ê b.2),o 'instrumento de mandato deverá estar
acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da

empresa. . <'\_ [

11 - Caso o contrato social ou o estatutó determinem que mais de uma pessoa
deva assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de
qualquer uma invalida o documento para os fins deste procedimentõ licitatório.

/\'" />'"
2.4 Para exer~r os direitos deofért~r lances elou manifestar intenção de recorrer, é
obrigatória 3';presença da licitante óu.,c;te seu representante. em todas as sessões
públicas referentes à licitação. .....-..•.•..•..,:~' - ' ' ' ......../

" /:J:) > "

2.5 A ausência de.credencial11ento implica';ã~na-.aprese.lÍtação da 'proposta escrita e
sera considerada como renúnCia -tacita ao direito de .participar mi sessão de lances e
recorrer contra os atos'do.pregoeirô'-'- --~. ~ /

2.6 A empresa que preten~e utilizar dos benefici~evistos nos art, 42 á 45 da
Lei Complementar nQ123;d''',14'de>dezembro de 2006rdisciplinados nos itens 6,15 á..• , -..,. ""'.-'

6.18 e 7.3, deste edital, deverão aplesentar-declar'ação, firmada por contador, de que
se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte.
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I _ A não apresentação "da de~iàração'aéima"indicada implica na renúncia
tacita aos beneficios da le'i Complementar 'n;' 123:2006. •.

•~ '- .•• ../ " '-_. h '-1.- •
~ ....• ..'/ . ~

2.6.1 As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita
bruta até o limite de 3.600.000,00 (trés milhões e seiscentos mil.reais), gozarão dos
beneficios p'revistos nos art. 42 a 45 da lei ,Complementar 123, de 14 de dezembro de
2006, discipliniídos nos itens 6.15 a 6.18 e 7,3, deste edital, conforme o disposto no art.
34, da lei 11,488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresenteriíde9laração,
firmad,à,ppr contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima.~..

I~' ------ 'y
••.~j " to ~,

3 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:
•

I
Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item

7 deste edital, devera apresentar a sua próposta de preço e documentos de habilitação
em envelopes distintos, lacrados, não transparentes,' identificados, respectivamente,
como de nº 1 e nº 2, para o que se sugere a seguirité'inscr;çâo: I,- .

(

J

,
I---

A CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
EDITAL DE PREGÃO NO001/2015 .. ,
ENVELOPE NO01'. PROPOSTA --
PROPONENTE (Identificação completa)

\'\
À CÂMARA MUNICIPAl'-DE CARAZINHO / /
EDITAL DE PREGÃO N~ob1/2015 "
ENVEl.OPE NO02 - HABILITAÇ •••.O .
PROPONENTE (Identificação compieta)

~ ~> --.o~
4 _DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS'ENVElOPES:

.'-....,. . /
4.1 No dia, hora e local,.mencionados no preâmbulo-deste edital, na presença das
licitantes e demais pessoãs presentes. à. sessãó- públ_ic-ado pregão, o pregoeiro,
inicialmente, receberá os énvelópês ,contendo prõpastâsftnanceiras e documentos e
habilitação. - ~ ..•l " •. 1- ~-

•
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5 - PROPOSTA DE PREÇO:

•

•

4.2 Uma vez encerrado o prazopára a' emtrega" dós envelopes acima referidos, não
será aceita a participação -de"'nenhuma licitante retardatária.~'

. ~ ..•.._/ - ".. .•.
.~ . /:

4.3 O pregoeiro real.izará o credenciamento das interessadas,' as wiais deverão:.... ~- (""" -~{, ...
a) 'comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes pará formulação de

ofertas.8 lances verbais, bem como'para a .prática dos demais atos do certame;
.••...~.. , ~- .. \

•• _. ~ ~ I

, b) apresentar declaração de que cumprem os requisitos de habilitação, e

(
~ . . ,--. __ ....,

~_. ( ~ c) comprovar a situação de microempresa ou empresa de pequenó .porte,
quando for o caso. .'

I, .

5.1 A proposta. cujo prazo de validade é fixado pelá Administração em 60 (sessenta)
dias, deverá ser' apre,sentada em tólhas seqúencialmente numeradas e rubricadas,
sendo a última datada e assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida
em linguagem clara, sert:l rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter:

.' /\., I
a) razão social da "empresa; ".. ~, \

\\ I
b) proposta financeira, que não poderá ultrapassar o valor de R$ 6.000,00

(seis mil reais) "tnensais, rubricadas em todas as páginas e assinada na última, pelo
representante<legal da empres.a">mencionando .o preço global dos. serviços, objeto
desta licitaÇãà;..•..onde deverão estar '"inçluídos todos os custos com a mão-de-obra,

inclusive o BDI;<, ,~/ :::::-r.. . ~,.J

c) descrição do objeto da presente'''' licitação, em conformidade com as
especificações deste,Edital; e.,~'~~ ~/.-" -/""'"-' ~~.. /

d) declaração d~ "que nos preços propostos se encontram incluídos todos os
impostos, tributos, en~~g~s";~ociais, e ~quaisquer - outro~ encargos necessários à
perfeita execução dos serviços.~1 /. r'\ l-lO ~ ~.
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•

1 _ Serão considerados;.' pa~rafins dá julgamento, os valores constantes no
preço até, no máximo;" dúas casa"s decimais após a virgula, sendo desprezadas as
demais, se houver, tambem em eventual contratação.-- /,1:-/' +.-'.... ,,; .
5.2 Nos preços.propostos deverão estár incluídas, além do lucro, tbdas as despesas e
custo, como' por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza. e todas as
despesas d~retas ou indiretas, relacionadas com " fornecimento do obj~to-.da presente
licitação~;) . ..";:'\

I .••• t. 1;, '
, .! W ,

I : 5.2.1 Quaisquer tributos de qualquer natureza, custos e despesas dite!as ou
indiretas, entre outras despesas, omitidos da proposta ou incorretamente""':cotados,
serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos píeitos de
acréscimos a qualquer titulo. J' '. I

5.2.2 Os preços propostos e". os lances oferecidos são de exclusiva
responsabilidade da licitante, não ihe assistindo o. direito de pleitear alteração dos
mesmos, sob alegação de erro, omissão, ou qualquer outro pretexto., . , I

5.2.3 Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou
distrações na apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer
acréscimos ou solicitações de reembolsos e, indenizações de qualquer natureza, ou
mesmo durante a sessão de julgamento do proéedimento. I

,\ . I
5.3 A Proposta que não atender as exigências deste instrumento,J bem como alterar a
especificação da' proposta, ou ql,Je apresentar preços excessivos ou manifestamente
inexequíveis, .OLJ aquelas que ofertarem alternativas serão desclassificadas.

y'\.. ""............ .....• ./ . ,1\,
5.4 Fica permitida a visita técnica ....do "licitante à Câmara-Municipal de Carazinho,
mediante prévio ~agendamento, a fim de hajà' o 'conhecimento da área, das instalações
e das condições' ' locais em ".que os serviçõs'~serão _.prestados," bem como demais
esclarecimentos netessários 'à"formulação da propostàê à futura'execução do objeto .

.~ " -. /
" .. /

6 • DO JULGAM,ENTODAS PROpOSTAS: - ,"} •.•.••
, 1R '\ " n. , In ~0"

6.1 Verificada a conformidade com os requisitos-estabelecidos neste edital, o autor da
oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento)
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superiores àquela poderão fazer novos:"la~c~s,'ve-rbais e sucessivos,
itens subseqüentes, até a próclamação da vencedora .. ,•... _.'

na forma dos

II

I,
I

•

•

•.. . ,.
6.2 Não havendo. pelo menos. 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem
anterior, pode-rão os' autores das três melhores propostas oferecerem' novos lances,
verbais e súees'sivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos errl 'suas propostas
escritas. f' "', ,r- ~ lo: - .'

, ......•••'i ' ~ .,"
~ ". . ~.

6.3 No, curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos
itens:à"rifériores serão' convidadas, individualmente,- a. apresentarem novos'.' lances,
verbais. e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir da áu't6ra da
proposta classificada em segundo lugar, até a proclamação da ven~dora. ~

6.4 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado
sorteio para determinação da ordem de ofertá dos lances. I

. ,, ,
6.5 A oferta dos lances deverá ser -'efetuada. no ~momento em que for conferida a
palavra à licitante. obedecida a ordemprevistários Itens 6.3 e 6.4.

6.6 É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
: " ' ~ '- , I

6.7 Não poderà haver d~sistência dos lance~-jâ ofertados. sujeitando-se a proponente
desistente às penalidadescànstantes no item 13 deste edital. J.

\. '\ '
\ ~ .

6.8 O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro,
implicará na eX:clusão da licitante-da etapa competitiva e, conseqüentemente, no
impedimento.'déapresentar novos"lances, sendo mantido o último preço apresentado
pela mesma, que será considerado para-efeito. de ordenação das propostas.

6.9 Caso não Sej~'ofertado nenhum lance V~I,QáV!3ri~~ada a-~nformidade entre
a proposta escrita de, menor"-'preç9.unitário ~e.o yaiôf- estima,do para a contratação,
podendo o pregoeiro negociar diretamente cdrri~a proponente para que seja obtido

Ih '-o /'preço me oro , ....•..... ,..,. .

6.10 O encerramento fa :.~táj;::~bmpetitiva :;;;;.se~~ando, convocadas pelo
pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
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I

a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;
, I

b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;
"- ' I

c) afrontem qualquer dispositivo leg,al-vigente, bem como as que não
atenderem aos requisit~s do item 5:' , I

b) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços
manifestamente inexeqüíveis. J '.... I'

". \ ' ,.'.'
I _ inserção na ~r6P.osta que tenha por objetiyo modificar, extinguir ou criar

direitos da licitante ou do órg'ã9 Iicitador serão tidas .Gomóinexistentes, aproveitando-
se a proposta no~que for compatível com o instrumento convocatói-io

6.14 Não ~o considerad~~a,jUlgarií';';to das proposta~antagens não
previstas no-edital. ,,' ~ ' i...)

\ ••.•.••.•.r) /)
6.15 Encerrada a\sessão de. lances, será verificadafa ocorrência do empate ficto,
previsto no art. 44.'9 2", d"téi.,Çomplementar.n~j2:í, de 2006, sendo assegurada,'- ~ - - -" ,.
como critério do desempate, preferência de "contratação para as microempresas, as
empresas de pequeno porte-_eas cooperativas que atenderem ao item 4.3, "c", deste
editaL ('1 ~ - _.. ------\l..S

Il,."\7r~1;10~. _
6.15.1 Entende-se como empate ficto aquelas sltuaçoes em que as propostas

apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela

.. ~--
6.11 Encerrada a etapa competitiva e (,rdenadas as ..ofertas, de acordo com o menor
preço apresentado, o .pregoeiro verificará'a aceitabHidade da proposta de valor mais
baixo, comparando-a cóm ós valores consignados em plànilha de custos, decidindo
motivadamente a re~peito. /"", - ~.. :."';".~{.,>. . .
6.12 A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis.
Será d~claràdávencedora a licitante que"ófertar o menor preço unitário, desde que a. _ ~ .,t•. '

proposta tenha sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja~ ., ..
compati~el com o preço de mercado ..•..~;"r
6.13 Serão desclassificadas as propostas que: '.

•

•
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Pregão Presencial nO001/2015Processo Licitat6rio nO001/2015

•• o"~, ..•• ..•.
6.16 Ocorrendo o empate, na forma do-item anterior, proceder-se-a.da seguinte forma:

• y "...... : ••••••

.' '/
alA "microempresa, a empresa de, pequeno porte ou a coop"erativa detentora

da propo'stade menor valor será convocada para apresentar, no prazo.-de 5 (cinco)
minutos;<nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de -menor preço,
situação em que será declarada vencedora do certame. ~ , .

<: -.. ".".,.... -~~._-. .
.-I. b) Se a microempresa, a empresà de pequeno porte lou a coo"pã;ativa,

convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de
menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas,
empresas de pequeno porte ou cooperatiy~s remanescentes, que se enquadrarem na
hipótese do item 6.15.1 deste edital, a',apresentação de nova proposta, no prazo
previsto na alínea "a" deste item. -.I'~, .

,I. -;' '/,' ',~ -
6.17 Se nenhuma microempresa, empresa de.pequeno porte ou cooperativa, satisfizer
as exigências do item 6.16 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante
detentor da proposta originariamente de menor valor. r,

, . ~•.'\., t
6.18 o disposto nos itens 6.15 a 6.17, deste edital, não se aplica às hipóteses em que
a proposta de menor valor'.il)icial tiver sido apresentada por microempresa, empresa
de pequeno porte ou coopér~tiva. ,I

/" '. ,
6.19 Da sessão pública do pregão .será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem
prejuízo de' outros, o registro das licitantes. credenciadas, as propo$tas escritas e
verbais apresenta'das, na ordem de''classificaçãO, a análise da documentação exigida
para habilitação~e os recurs,?s interpostos. '-n l":"'0 ~ /6.20 A sessão pública não será-.sl:lsp~nsa, salvo motivo excepcional, devendo todas e
quaisquer informações',acerca do~objeto .~erem esclarecidas previamente junto ao
setor de Consultoria Jurídica .ou de Contabilidade desta Câmara Municipal, conforme
subitem 15.1 deste editaL">.,,; '.- -- - .l~

I ;{.I I" ,"\. ' IO ~\"
6.21 Caso haja necessidade de adiatnehtoda sessão pública, será marcada nova data
para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes
presentes.

cooperativa, sejam iguais ou súperiores :e~ até' 5% (cinco por cento) à proposta de,. .menor valor. ..•. ~ ~ J ~ft._ , • + '.o", ~ •

•

•
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7 - DA HABILITAÇÃO:

dentro do

•
•

7.1 Para fins"~de: habilitação neste ,-pregão, a"licitante deverá apresêntar,
envelope n~O~,os seguintes docu~entos de habilitação:

.•.. ".. ~ \ - •... '
_ '7.1.1 Declaração que atende ao disposto no artigo 7Q, inciso ')Ó(XIII, da

ConstituiÇão Federai, conforme o modeio do Decreto Federal nQ 4.358, de 5 de
setembro de 2002; --' ", ' .,

7,1,2 - HABiLITAÇÃO JURIDICA:
'.

a) registro comercial, no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciáis, e, no caso de sociedade por
ações, acompanhado de documentos'de eleição de seus administr~dores;
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c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJIMF);
..•." •.

d) decreto de autorizaÇão, em se" tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de .registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo 'órgão competente, quando a atividade assim o exigir; e,, ' ,

/ ., '~

e) DeciaraçãO de que não. pesa contra si, declaração de "inidoneidade que
tenha sido expedida por órgão' 'da'AdministraÇão Pública de qualquer esfera de
Governo. \,.... ......' - , /

7,1.3 - R~(;ULARID~!?~ FISCAL: <..:t;A / --,
'" "v.... ... _ ________/ ." /

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
....••.. ~,'

b) Prova de insérição~nà "cadastro de contrib~intes. estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domiciliO"6u~s-edeçta licitante,'per1ineil'tê ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto licitado; t --t ~ 1 "- \ ~ '. ~
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c) Comprovação' de regularidade com a, Fazenda Federal, mediante a
apresentação de Certidão expedida pela Receita Federal do Brasil; ,

.'

•,
g) Certidão Negativa de Débito para com o INSS, ou prova equivalente que

comprove regularidade de situação para com a Seguridade Social; e,
I

h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa" nos termos do Titulo VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nQ 5.452, de 1Q de maio
de 1943. '

d) Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Estaduáis;
#.~ J

, .." .
e) Certidão Negaliva de Débitos relativos aos Tributos Municipais;'
", , .

r f): Comprovação de regularidade com o Fundo de Garantia por. Tempo de
Serviçô (FGTS); _. -- -- ---,. '. .•

I •
i

7.2 Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser
substituída pelo seu Cértificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo
social comporte o objeto liCitado e o registro éadastral esteja no prazo de validade.

7.3 HABILITAÇÃO CONDICI~N",DA /
/ " . "'"

I - Havendo alguma "reJrição na comprovação da regularidade fiscal de
microempresa, empresa de pequeno.....porte ou cooperativa benéfidada pela Lei
nQ 11.488, de'15.de junho de 2007, a habilitação ficará condicionada a regularização
posterior. \" ~G. I -

" . C'
II - Declarada _,vencedo-ra~do _certame,"':'microempresa,' empresa de pequeno

porte ou cooperativa terá 'a ..prazo de 5 (Cinco) dias úteis, podendo ser prorrogado por
igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissão de eventuais certidões negativas, ou posifivas com efeito de certidão
negativa, • <'\ '\.i':! '\ ,\ u ' .

111- A dilação do prazo por mais dois dias úteis fica condicionada à solicitação
da licitante por escrito e mediante justificativa aceita pela Administração.
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•

•

7.3.2 A não regularização 'da documentação .. no prazo fixado no item 7.3.
implicará na inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 8.2,
sem prejuizo das penalidades previstas no item 13.1, alinea 'á, deste edital.. ..'

7.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
< >- #

a) Atestado da capacitação técnico-operacional,em nome da empresa,
fornecido',.por pessoa juridica de direito público ou privado, comprova'ndo que
executou, satisfatoriamente, contrato com objeto compatível com o ora licitado, em
caracter(sticas, quantidades e prazos. ~~. --- ~ ~ / •, ' ,

•
8 - DA ADJUDICAÇÃO:

. ,
8,1 Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o
menor preço será declarada vencedora, sendo,lhe adjudicado, pela autoridade
superior, o objeto do certame. ,',/ .', i

i
8.2 Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a
licitante e examinará as ,ofertas subseqüentes e qualificação das licitantes, na ordem
de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de u.ma que atenda ao
edital, sendo a respectiva 'licitante declaradà.'vemcedora, ocasião êm que o pregoeiro
poderá negociar diretame'ntei"'m a proponente para que seja obtido preço melhor.

\\" /. I
8.3 Encerrado o....julgamentodas propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a
vencedora e, a/seguir, proporcionàrá.as licitantes. a oportunidade parà,manifestarem a, . ". - .•.•
intenção de interpor recurso, esclarecenço. que a falta dessa .manifestação expressa,
imediata e motivada, importará na ~decadência .do direito de reéorrer por parte da

licitante. \' <-....b...-; , . /'
8.4 Não havendo manifestaÇãci:paraa interposiçãq d~curso,'ou após o julgamento
deste, se interposto, 6 .pregoeiro ~cóncederá. õ.p.razo de 3 "(três) dias úteis para a
apresentação de nova planilha de quantitativos e preços unitários para se adequar ao
novo preço total propostqpó.s ã sessão de lances ...-' \l-..~

; f{\ / I'- ' ,('\ ~
8.5 A licitante vencedora será a única -responsável por todos os encargos trabalhistas,
previdenciários, securitários, comerciais ou tributários de qualquer natureza gerados,
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,

'... .',
8.5.1 A licitante "'~encedora sera igualmente responsável por todos os danos,

perdas ou prejuízoS a que der causa, em consequência direta, do fornecimento do
objeto. #.4- •• '

/ " , j

'9 -DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

("9.1 (Tendo a licitante manifestado motivadamente,' na, sessão, pública do pregão, a
intenÇão de recorrer, esta terá o prazo de 3 (três) dias consecutivos para apre"sentação
das razões de recurso. 1

decorrentes do fornecimento do objeto desta liCitação, bem como aqueles oriundos de
transportes. .....; -- •.

•
I

I

9.2 Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem
como o registro de que todas as demais" liCitantes ficaram intimadas para, querendo,
manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 3 (três) dias consecutivos,
após o término do prazo da recorrente, proporciona"ndo-se, a toda~, vista imediata do
processo.

•
9.3 A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na
sessão pública do pregãd, são pressuposto~ d~ admissibilidade dos recursos.

. . I
9.4 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou. , ..
o ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua
decisão ou fazê-lo subir, àc.ompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a
decisão ser prbferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contàdo da subida do
recurso, sob pe'na de responsabiiidade daquele que houver dado causa' à demora.

.••. / . '........ ,.-- '. ,- . ,/

9.5 O acolhimento de recurso importará a- invalidação apenas d6s atos insuscetíveis
de aproveitamento.,," _ ~. /- .-' /" ~. //

,

10 - DOS PRAZOS E DA GARANTIA _
( ',~~:-. .' ~")•..:,

10.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Adniinistração, no prazo de 3 (três) dias,
convocará a vencedora para ãssinar 6 êontrato", sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
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•
\
,

11 - DO RECEBIMENTO:

.~\ . I
12.1 O pagamento será. efetuado no prazo de .10 (dez) dias úteis, a contar do
recebimento da f~tura aprov~da pelo servidor respo'nsavel pela fiscalização do contrato,
de acordo com o cronogra'~á,fís;co-financeiro. / I

/' '" '" ." ,12.2 Ocorre~do atraso no paga.m'erito, a Administração compensará~ contratada com
juros de 0,5% ao mês, pro rata, 'maiS--oJGP-M/FGV do período, ou outro índice que vier
a substitui-lo.'" / "'-':' . , )\ cr---.. .' .,
12.3 Serão processadas as ,retenções prevídenciárias; nos termos da legislação que
regula a matéria. ~ k -::::::, • ~./ /'.... //

13. DAS PENALIDADES: /
í' ---- ~/ •...

13.1 Pelo inadimplemento daá"'àbrigaçõés; S~j;'haco~ição de participante do pregão
ou de contratante, as licitantes, có'nforme ~a infração, estarão sujeitas às seguintes
penaiidades:

I
I

11.1 O prazo de inicio da execução dos serviços é de forma imediata, a partir da
elaboração do contrato. I

, • I
11.2 Verificada a desconfonmidade de algum serviço a licitante vencedora deverá
promover as correções necessárias no prazd .máximo de 5. (cinco) dias úteis,

"-. / .
sujeitando-se às penalidades previstas neste .edital. I, I

12 - DO PAGAMENTO:

"

10.2 O prazo de que trata o item antE,rior poderá. ser prorrogado, uma vez e pelo
mesmo período, desde que" seja requerido de forma motivada e durante o transcurso
do respectivo pra~o. *'".-' ~ .. .'

.;?
10.3 O prazo do Contrato será de 12 (dote) meses, contados da. assinatura do
contrato, p'odendo ser renovado por iguais 'períodos sucessivos, até o"limite máximo de
60 (sessenta) meses, confonme disposlá no inciso 11, do art. 57, da Lei 8.666/93,
medi?1ritetermo aditivo assinado pelas partes. ',, ,

li •

•

•
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•

a) deixar de apresentar, a docuni~ntãçã-oexigida no certame: suspensão do
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos e multa
de 5% sobre o valor estimado da contratação; ./,"

~' •• 0 ;' ~

b) manter comportamento t inadequado durante o pregão: ".afastamento do
certame e.suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo
de 2 (dois)alÍos;' "~j .:.~

t",,- ç) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): ..suspensão
do .direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 (cinco) anos e
multa~de10%sobreo valorestimadoda contratação: I T,_\

d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de 'correção durante a
execução e sem prejuízo ao resultado: a~v~rtência; .. ' ,

e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 7 (sete) dias,
após os quais será considerado como inexecuçãó contratual: multa diária de 0,5%
sobre o valor atualizado do contrato; . .

f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração p'elo prazo de 2 (dois) anos e multa de' 8% sobre o valor
correspondente ao montante não adimplido 'do/contrato;,

\
g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com

a Administração pelo prazo ;'de"3, (três) anos e multá de 10% sobre o valor atualizado
do contrato; j" '"",., ',,-

f"" ..••....•......•.• ' . /~
. , ~ ~ ,.. '

h) caus~r prejuízo materiar.-resultant~ diretamente .de execução contratual:
declaração de ilÍi.doneidade cumulada com"á suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração Pública pelo prazo de '4'(qualro) anos e muita de 12% sobre o
valor atualizado do Contrato ~:." ~/~,/

~ ~., /
13.2 As penalidades serãó-registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.r-~::----'_/ ,~.,
13.3 Nenhum pagamento 'ser'ál efetuado. pela ....Açtministração enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação finaflteirã.cjue for imposta ao fornecedor em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual.
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,14 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, .
Os recursos o~~-arri~ntáriOSpara o atendimento.das d~spesasdecorrentes da

presente licitação serão "suportados pela seguinte dotação do qrçãinento vigente:
.. /'\ . .

Órgão OeÔâma':" Municipal
Unidade 01: Câmara Municipal ' , ,. ,
Projeto Atividade: 010310001.2005 Manu/. Geral da Câmara Municipal' - .. \

p •• ~,

Dotação/E/em. Desp.: 3.3.9.0.39.00.00.00.00 Serviços Terceiros Pessoa Juridica
',. - ,I' .

,c- '. 15. DAS DISPOSiÇÕES GERAIS:

•
15.1 Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas
decorrentes de interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, à Câmara
Municipal de Carazinho, Setor de Consultõria Juridica ou de Contabilidade, sito na Av.
Flores da Cunha, nO.799, Carazinho/RS, CEP 99500-000, ou pelos telefones (54) 3330-
2322, no horário compreendido entre as 8h30min e 11h30min. '. - i
15.2 Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao
presente pregão enco'ntrar-sewão à disposição de todos os interessados no Município,
setor de Consultoria Juridica. ,',. I

;, .••. "

•
15.3 Ocorrendo decretaçãb ,de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a
realização de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será
transferida, automaticamente>para o primeiro dia útil ou de. expediente normal
subsequent;.áo ora fixado. .~~ ~

. ''\ '-. ~ " ,
15.4 Para agilização dos trabalhosi_..sdlicita-se que as licitantes façam constar na
documentação ó seu endereço, e-mail e os números de fax'e telefone.

15.5 Todos os d~mento~~Xi9;dos no pres~t~ento cor;~~catório poderão ser
apresentados em original, por quàlquer pro-cesso'de cópia autenticada por tabelião, ou
publicação em órgão dà ~imprensa oficial. Os documentos extraídos de sistemas
informatizados (internet)"ficarao -sujeitos à verificação da',autenticidade de seus dados
pela Administração. . 1 It '.\., 1" '.1') ~ \','

$"l.",LI'-

15.6 Os casos omissos do presente Edital serão solucionados pelo Pregoeiro.
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\•

.. /. " ~
15.8 O prêgoeiro, no interesse público, poderá sanar, relevar omissões ou erros
puramente> formais observados na doéumentação e proposta, desde. que não
contrariém'l a legislação vigente e não comprometam a lisura da liéitação, sendo
possí¥el :a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a

~. /. ~.
instrução do processo.•.-, .

15.7 A presente licitação poderá vir a ser revogada por razões de interesse público
decorrentes de fato supérveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou
em parte, por ilegalidade,' de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado. '

,
15.9 Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital:
I - Termo de Referência;
11 - Modelo de Proposta;
111 - Modelo Credenciamento;
IV - Minuta do Contrato;
V _ Modelo de declaração de plenoat~ndimento a.os:requisitos de habilitação;
VI _ Modelo de declaração de inexistência dê irregularidade quanto ao trabalho do
menor;
VII _ Modelo de declaração para microempresa e empresa de pequEmoporte;
VIIl- Modelo de Declaração de Idoneidade; e. I
IX - Modelo de atestado de.qualificação técriicà.

, I
15.10 Fica eleito o Foro '-da,Comarca de Carazlnho para dirimir quaisquer litígios
oriundos da licitação e do 'corít(1;1todela decorrente, com express?I renúncia a outro
qualquer, pounais privilegiadO"qu"e-seja. ' ~

~ ' o,. • ~

. ~.'
15.11 Cópias do ,edital e seus anexos'-podefão ser obtidas na página eletrônica da
Cãmara Municipal de Carazinho: hltp:llwww.éamaracrz.rs.gov.brl)

."" , ~. /
"" - Carazinho, 11 de fevereiro de 2015.
~. ./':'1-'. -'~~L,

.R\ ri ,\~~fi--
Paulino de Moura

Presidente da Câmara Municipal de Carazinho

•

•
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, -.
• •• _.-

•
Este proçesso foi analisado, sob o prisma jurldico- .
formal, e .se, acha aprovado por essa' assessona
jurldica, podendo ter regular prosseguimento.

" .. ., '4 '~. ~
" .•..., Valentin" erwig Tombini

r 'Procuradtrá Geral do legislativo,
,- 1 OAB/RS93.394

•• 0_1
•

, .

•

J". ~".,: .. 1'\
\ ~...,.
'"~. ..•\

•
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ANEXO I_. .
.'

'/

TERMO DE REFERÊNCIA' . •

, ,
/,/

i
Atender as necessidades diárias. da Câmara Municipal de Carazinho no que

tange aos serviços de limpeza, higienizáção, desinfecção e conservação, interna e
externa (inclusive esquadrias e fachada) da Cârnar,•.Munlcipal de Carazinho.

" . ~ ..•.,." ,

11- Justificativa:

I.Objeto:,. "
,q 1

A~pr.~~ente licitação tem CO~bobjetivo a contratação de empre;ã.~~peCializada
para {a 'prestação diária de serviços de limpeza, higienização, desi~fe:cçãO e
conse'rváção, interna e externa (inclusive esquadrias e,fachada) da Câmara .,Municipal
de .Garazinho, sem fornecimento de materiais. .. -- l " .. \

I

•

111- Prazo:

•

,
i
I

O prazo de vigência do contrato celebrado em virtude deste pregão presencial é
de 12 (doze) meses, contados da assinatuci"do contraio, podendo ser renovado por
iguais periodos sucessivos, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, conforme
disposto no inciso li, do art, 57, da Lei 8.666/93, mediante termo aditivo assinado pelas

partes. / . \.~ /. l
IV - Preço Mâximo ", '---., ' ~

\ . \ ...•..•_ ,i".- I.••••f ._ __. ~.,

O valor estimado para o objeto desle certame é deR$ 6.000,00 (seis mil reais)
mensais, conforme média apurada pela Câmara.Municipal. /

Propostas cujos preços:4ltrapassem esse vâlof. séÍ"ão desclassificadas.
''"''-- ..•. -::.... ~ _/ /

V - Descrição dos Serviços: /,/
r' ----- .- ...:..

Os serviços a serem êxecutãdqs serão o;;eguiii~S7
. '" I' I"" 1-"1.1 . -~. - '\ •.

1. Executar diariamente os serviços de limpeza, higienização, desinfecção e
conservação sem fornecimento de material, nas áreas internas e externas.
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•

•

2. Manter, em horário de funcionamento' normal da Câmara Municipal, dois
funcionários para ã execução de tarefas rotineiras inerentes à prestação dos
serviços; ~ .....•..,, • "

3. Selecionar e Ipreparar rigorosamente os empregadqs: que irão prestar os
serviçós, encaminhando prdfissionais>.idôneos, tendo' '.funções profissionais
legalmente registradas em suas carteiras de trabalho e em conformidade com a
CCT,da categoria; .•

4. "Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo ,máximo de 24
(.(vinte e quatro) horas, após notificação, qualquer empregado cOI;s!derado pela

I ~'Câmara Municipal"ter conduta inconveniente; - ~ - ~ -, ' ;,-
"5.1,Manter seu pessoal devidamente uniformizado, identificando-os através de

crachás com fotografia recente e cientificados acerca .da necessidade de
utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPls) - os quais serão
fornecidos pela Câmara Municipal; .,

6. Implantar de forma adequada, em .conjunto com a Diretoria Administrativa da
Câmara Municipal, a planificaçâo, execução e supervisão permanente das
tarefas, de forma a obter ulTla operação côrreta e eficaz, realizando-as de forma
meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem todas as
dependências objeto dos serviços; ~

7. Reportar-se, quando houver necessidade, à Cãmara Municipal para adoção de
providências pertinentes, com o objetivo de serem corrigidas eventuais falhas
detectadas;"' . ~ I

8. Assumir todas as \responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao
atendimento dos seus ,~mpregados acidentados ou com mal súbito, bem como
por qu~lquer dano ao".patrimônio público que possa .causar em razão da
prestação dos serviçós,tais como reposição de telhas .....quebradas, forros,
torneiras; ..canos, etc. "

9. Instruir s~us empregados quanto à prevenção de incêndio nas áreas da Câmara
Municipâl; ~' ~ - -

10.Exercer o controle SO,brea assiduidade 'e a pontu?ilidade de seus empregados;
11.Fazer seguro de seus .empregados com~risco de. acidentes de trabalho

responsabilizando-se, também, pel6s encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciàis ..resultantes da execução do contrato, conforme exigência
legal, sendo ob~igatória. a exibição. dos comp,rovantes de cumprimento desses
encargos, com autentiéação qan~ria que compróve' seu recolhimento; e,

12.Os serviços deverão ser executados de tal maneira que não interfiram no bom
andamento das rotinas funcionais da Câmara Municipal.
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VI- Equipe: ,
•

• 02 (dois) auxiliares de serviços gerais/limpeza ..'

•
••

•

VII - Dotação Orçamentária: /
# , I'
\ . ...., .•

Os recúrsos orçamentários para o atendimento das despesas deco~rentesda
presente licitação serão suportados pela seguinte dotação do orçamento vigente:, .. ~.-_ ..•
Orgão 01: Câmara Municipal ~
Unidade 01: Câmara Municipal I

Projeto Atividade: 010310001.2005 Manut. Geral da Câmara Municipal
Dotação/Et.ern. Desp.: 3.3.9.0.39.00.00.00.00 Serviços Terceiros Pessoa Jurídica

I

•
'"

•
,/

•
/
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ANEXO 11

,
'MOI:;ELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

, .

•

•

-
Razão Social: , , • .
CNPJ/CEI: . .
Telefone: .

- ,

Cidade/UF:
' .~>

Endereco:
. -

Fax: •
E-mail: I

Processo: 001/2015
Pregão 00112015 -
Presencial:

I

, .' "'. ' , " -

Apresentamos nossa proposta referentê ao Pregão Presencial 001/2015, cujo
objeto trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
limpeza, higienização, ".desinfecção e conservação, interna e externa (inclusive
esquadrias e fachada)' da Câmara Municipal de Carazinho, conforme descrição do
Edital e Termo de Referência. - .

- I
PREÇO GLOBAL MENSAL: ' I

,.. ••••••.••"" I .•••••

Forma de pagámento: Em até,,10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da fatura
aprovada pelo "servidor responsav~l-pe.la fiscalização do contrato, de. acordo com o
cronoaramafisicçl-financeiro..... --,; . '....-\ ,-":>

Declaramos que a validade desta proposta é de .60 (sessenta) dias a contar da
data de sua entrega.', -< ~ . /", - .•.. /

Declaro, sob as penas da lei, que esta empresa '"atende plenamente todos os
requisitos de habilitaçãõ e demais., condições - exigidas'~ para participar do Pregão
Presencial nO001/2015.. l:-.( .'i ..,. "'\.' , ~(1 - ,...•.....

..:t:' • ~ ~,.

A licitante declara, expressamente, que o preço contido na proposta acima inclui
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\

_____ , __ de ,.~_'_de 2015.

,

, ;, .. ,

todos os custos e despesas,..-tais como, impostos, pagamentos de funcionários,
encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, seguros, taxas, deslocamentos de
pessoal e quaisquer outras despesas que incidam ou venhám a incidir sobre o custo
direto ou indireto, sem qualquer encargo financeiro elou quaisquer ônus adicionais para
a Câmara rytúnicipal de Carazinho. ,-'" '

,~,y;-
-, ~

/ '•
(nome ou razão social licitante)

(nome completo de'seu representante legal)
..

(firma recon~eéidá)

'- ,

•
,
/

, .

,
I
~,

j

/
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" . ANEXO 111-, ..,
.-~- - .

<. "
.••,i'j ••.

,

CREDENCIAMENTO

/ ."
Pregão nO00112015

presente,

..

do

.•
~. + J

;
(, .
....".1

( .
1.~AtravéS

••

(. ,
•

\ '/~
o.' •..•.\

t t-'.
credenciamos o(a) - ,;; Sr.(a)
, portador(afda- Céaula de Identidade nO

e CPF n° I \ , a
participar da licitação instaurada pela Câmara Municipal de Carazinho/RS, na
modalidade de Pregâo Presencial, sob o nO 001/2015,: na qualidade de
REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-ihe plenos poderes para se pronunciar em
nome da empresa I CNPJ nO
___________ " bem como formúlar propostas e praticar todos os
demais atos inerentes ao certame. ~/ .• "- II,,,

•

•
____ , __ ' de I de 2015

'~. ~ / )
/ . (assinatura do dirigente da empresa) ""

/ "'- (nome do ,dirigente da empresa) _~"',........:\ J .~ / "l/

~

(firma reconhecida) "',---u / /'
~C::: _ ~ /

Obs.: Caso o contrato social ou o estatuto deferminemque mais de uma pessoa deva
assinar o credenciamento;. a-lalta .de qualquer umadeláf> invalida o documento para os
fins deste procedimenfo''/icitâtõtjo. ~ .~ -~. _~~ 1-~, ."' ~~

Este credenciamento deverá' vii :acor'n~(1hado.iobrigatoriamente, da documentação
exigida no subitem 2.3, do edital.
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ANEXO IV ' '

(" \',

, 1 CONTRATO N' /15 .,
!PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE LIMPEZA-E-C~ONSERVÃÇÃO NA CÃMARA

• MUNICIPAL DE CARAZINHO ' ,

. '
Modalidade: Pregão n' 00112015•

.'
,; .

Processo U6iíátório 001/2015
•o,,'

MINUTA DE CONTRATO
/ .. ./. ,

•

. .'A CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, pessoa juridica de direito público,
CNPJ n° 89.965.222/0001-52, com sede na Avenida Flores da Cunha, n'. 799, em
Carazinho/RS, CEP 99.500-000, Caraiínho/RS,._ representada neste ato por seu
Presidente em exercicio, Vereador PAULlNO' DE MOURA; inscrito no CPF
325.465.050-68, residente e domiciliàdo na Rua Antônio Pasin, n'. 390, nesta cidade,
nesse ato denominado, CONTRATANTE e de outro lado a Empresa
XXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n' XXXXXXXXXXXXXX, com contrato
arquivado na JUNTA COMERCIAL sob o n'. XXXXXXXXXXXX, em XXXXXXX de
XXXXXX de XXXXXXXXX, estabelecida na Cidade de XXXXXXXXXX, na Rua/Avenida
XXXXXXXXXX, n' XXXXXXX, neste ato representada pelo seu sócio proprietário, Sr.
XXXXXXXXXXXX, portador\do RG XXXXXXXXXXX e do CPF(MF) sob o n'
XXXXXXXXXXX,.doravante denominada de CONTRATADA, em'virtude do Edital do
Pregão Presencial nO001/2015" "têl!l entre si justo" e acertado o presente contrato de
prestação de-serviços, que se regE!.rá pelas cláusulas é condições adiante estipuladas:

.•• ...•••. ....•.•. •.
..•. ~ '. ' " .-" . /

CLAUSULA I • D~. OBJET~ ' c;:n /. .'
1.1 - O presente contrato tem:com objeto a contrataçãoi1e empresa especializada para" '. . ,-a prestação diária de serviços de limpeza-;,:higien-ização, desinfecção e conservação,
interna e externa (inclusive _13squadriase fachada) da Câmara Municipal de Carazinho,
sem fornecimento de mat~.dais,~com a disposição; ~~:.,uma equipe de 2 (duas)
funcionárias, conforme descriçào no Anexo I.-~Termo de-Referência - do Pregão nO

- - ~ . .• . I I _ .

001/2015, o qual é parte integrante dêste instrumento contratual.

CLÁUSULA 11- DA EXECUÇÃO DOS SERViÇOS
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•

. ., .
2.1 - Os serviços a serem prestados são os constantes do.Anexo I do Edital do Pregão
n' 001/2015 da Cãmara Municipal de Carazinho. quais sejam;, •

a. Executar diariamente os serviços de. limpeza, higienização, desinfecção e
cons~rvação sem fornecimentá de material, nas áreas intern"ase externas;

b. Manter.~em horário de funcionamento normal da Câmara Municipal. 2 (dois)
funcionários para a execução de tarefas rotineiras inerentes à prestação dos
.serviços; .- ~_.

c. f Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão _prestar os
I :séiviços, encaminhando profissionais idôneos, ---tendo- funções profissionais
.•. 'legalmente registradas em suas carteiras de trabalho e em conformida:de com a

CCT da categoria; •
d. Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo rnaximo de 24

(vinte e quatro) horas. após notificação; qualquer empregado considerado pela
Câmara Municipal ter conduta inconveniente; . '

e. Manter seu pessoal devidamente uniformizado, identificando-os através de
crachás com fotografia recente e cientificá"dos acerca da necessidade de
utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPls) - os quais serão
fornecidos pela Cãmara Municipal; ,

f. Implantar de forma adequada, em conjunto com a Diretoria Administrativa da
Câmara Municipal, a planificação, execução e supervisão permanente das
tarefas, de forma 'a qbter uma operação' correta e eficaz, reãlizando-as de forma
meticulosa e constànte, mantendo sempre em perfeitã ordem todas as
dependências objeto dós serviços; f

g. Reportar-se; quando houver necessidade, à Câmara Municipal para adoção de
providên.êias pertinenteS';--...com o objetivo de serem corrigidas eventuais falhas
detectâdgs; '......•..~ ~ '. /; ...

h. Assumir todas as responsabilidádes _e tomar as medidas. necessárias ao
atendimento dos seus empregados ácidentados ou "éom mal súbito, bem como
por qualqUer dano ao patrimônio público /que,; possa causar em razão da
prestação dós, serviços.i~tais como reposiçãô. de telhas quebradas, forros,
torneiras, canos', etc. -- ... /.'

i. Instruir seus empregados quanto à prevenção de inéêndio nas áreas da Câmara
Municipal; ( ;,~ ~~--- .-- ~ ,.,~

j. Exercer o controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus empregados;
k. Fazer seguro de seus -empregados .com risco de acidentes de trabalho

responsabilizando-se, também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, conforme exigência
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I', -" '. " •••. ~ • ~

3.4 _ A despesa correspondente à execuÇão do presente instrumento de contrato
correrão a conta da seguinte dotação orçamentária (orçamento vigente):
Órgão 01: Câmara Municipal i
Unidade 01: Câmara Municipal" i
Projeto Atividade: 010310001.2005 Manut.'Gêrat da Câmara Municipal
Dotaçâo/E/em. Desp.: 3.3, 9,f' 39.00.00.00.00 Serviços Terceiros Plessoa Jur/dica

\ \,
3.5 _O valor de.ser'itoserá re'ajust~do sempre que hôuver alteraçã'o do salário normativo
da categoria.~ profissional, quér decorrente, de / Lei, Decretos.,.lei, convenções
homologadas éntre os sindicatas'.patror'lal e -obreirá, dissídios coletivOs, ou alterações
no que se referem os encargos sociaisj-trábalhistas e fiscais., ! .••..,..I

3.6 _No preço t~al descrito estão incluído~ vQs cór;espond~tes á execução dos
serviços, custos e-.....despesas.;"":tais como, impo~tos','" pagamentos de funcionários,
encargos trabalhistas,'pr.evidenciáiios -e cõmerciâfs, seguros,/ taxas, deslocamentos de
pessoal e quaisquer outràs ..despesas que incidam ou. venham a incidir sobre o custo
direto ou indireto, não 'êãbendo'à.CONTRATADA~qualqüer encargo financeiro e/ou
quaisquer ônus adicionais. "'I !{,\Z J'\: 1\O # ".'

CLÁUSULA IV - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

legal, sendo obrigatória a exibição dos. éomprovantes de cumprimento desses
encargos, com.auténticaçãobaf1cária que com.prova.seu recolhimento; e,

I. Os serviço~ deverão ser executados de tal maneirã que não interfiram no bom
andamento d.as rotinas funcionais da Câmara Municipal../, .

\ L ,'.

CLÁUSULÁII1- DO VALOR E DAS CONDiÇÕES DE PAGAMENTO' ,•-~ -.,> ~ ~ - .'~- " / ~
3.1 -? preço total é de R$ X.xXX,XX (xxxxxxxx) mensal " ~ '

3,2 J 0 p'agamento será efetuado no prazo de _10 - (dez). dias, úteis, ~; é~ntar do
recebimento da fatura aprovada peio servidor responsável pela fiscalização do' contrato,
de acordo com o cronograma físico-financeiro. loi

. I
3.3 Ocorrendo atraso no pagamento, a Administração compensará a contratada com
juros de 0,5% ao mês, pro rata, mais o IGP'M/FGV do periodo, ou 'outro indice que vier
a substitui-lo. '

•

•
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4.1 _ Obriga-se a CONTRATANTE-a perÍ'nitir-ó acesso,de supervisores e técnicos da
CONTRATADA, desde,qúe 'devidamente identificados, aos,locais e recintos onde os
serviços ora pactuados serão 'prestados. . - . i {.' ~, , .,.

, ~ .,. ~. .•••.. .•••.' .. /1

4.2 _ E obrigação da CONTRATANTE efetuar, o pagamento mensal, das faturas de
prestação /de}erviços emitidas pela CONTRATADA, conforme pre'ços, e condições
adiante "pactuados. ••," ,-. :, .•

~I ~,
CLÁtJSúCA V - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA ~." ;, , '.J~- -----,'
5.1 '''São obrigações da CONTRATADA: --. \ •

a. Utilizar-se de funcionários devidamente uniformizados, treInados, equipados,
identificados e credenciados, para a realização dos serviços;":

b. Cumprir com todos os encargos fiscais decorrentes de sua atividade, bem como
com os encargos sociais e trabalhi~t~s dos seus funcionários;

c. Promover em livro próprio o registro de ocorrências Correspondentes às
irregularidades havidas nas dependências àbjéto do presente contrato;

d. Respeitar os regulamentos e normas intêrnas da CONTRATANTE. que desde ja
declara ter ciência e aceitar, durante o período de execução dos serviços
naquelas instalaçges, bem como as normas de segurança do trabalho e demais
legislações aplicáveis, sob pena de ensejar justo motivo .para rescisão deste
contrato; \ \ ' /. . I

e. Arcar com todos os \tributos, taxas, contribuições, encargos sociais e demais
despesas inerentesti execução dos serviços contratados; I

f. Responsabilizar-se pela contratação, treinamento e pagamento dos funcionários
utilizadÓs na execução .do_s-s~rviços; ...../ / ~

g. Emitir, mensalmente, nota. fisc~lJfatura de prestação de,..-.sérviços contra a
CONTRATANTE; ~'," " i, I

h. Entregar 'as faturas de prestação :dêServiços na 'sede' da CONTRATANTE,
conforme ~endereço..::mencionado no•.••.preãmbulá do presente contrato, com
antecedênciàminima -dê--O!?_(çinco)dias dO_vEúícimento;/

i. Substituir, dentro._do prazõ.'máximõde'03 (três) dias, a contar da solicitação,
qualquer funcionário ..•.que não se adapte -à' filosofia de trabalho da
CONTRATANTEôú cujãcondut~ seja considerada, inconveniente;

j. Manter atualizada~toaa,i:{documentação'relativa-""'àd-seu quadro de pessoal, bem
como os exames psicotécnicóS,' médic6s~ádmissionais e periódicos, exigidos por
lei;
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k. Executar os serviços de limpeza e conse"rvação, higienização e desinfecção sem
fornecimento de matedal, nas áreas internas e externas da CONTRATANTE;

I. Manter, em horário de funcionamento normai, da.' CONTRATANTE, dois
funcionários ,para a execução de tarefas rotineiras -inerentes à prestação dos
serviços;. ~ •

m. Manter seu pessoal devidamente'.uniformizado, identificando-os através de
crachás com fotografia recente e cientificando-os acerca da ..utilização dos
EqUipamentos de Proteção Individuai (EPi's); , ,\nJ Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao

{ :atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal súbito, ,bem como
j. se responsabilizar e ressarcir eventual dano ao patrimôniõ público' qúe' possa
causar em razão da prestação dos serviços, tais como reposição de telhas
quebradas, forros, torneiras, canos, etc. I

o. Exercer o controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus empregados; e,,
p. Os serviços deverão ser executados de tal maneira que não interfiram no bom

andamento das rotinas funcionais da CONTRATANTE. 1

CLÁUSULA VI - DA VIGÊNCIA

6.1 _ O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando-se em
__ 1_1 , e co"m término em __ /__ 1 , podendo ser renovado por
iguais períodos sucessivàs, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, conforme
disposto no inciso ii, do arl:' 57, da Lei 8.666/93, mediante termo aditivo assinado peias, .

~_" I
, / "_"" I

CLAUSULA~VII - DA RESCISAO " "~ -, ~
""........ I

7.1 - O presente. contrato poderá ser rescindido: ... /
a. Na ocorrência de qualquer das hipóteses, enumeradas no artigo 78 da Lei

Federal nO8.666/93,:cQm as formalidãdese 'consequênciás previstas nos artigos
79 e 80 da Leisupra. - '--'. . ~: ' /

b, Por ato unilateral do CONTRATANTE, nas hipóteses dos incisos I a XII, XVii e
XVIII, do art, 78, da Lei n° 8,666/93; ~ "

c. Amigavelmente, por acordo entre as partes;-redu.i:ido a termo no processo de
iicitação, desde que conveniente para o CONTRATANTE;

d. Judicialmente, nos termo.s da 'Iegislãção. '" ~

CLÁUSULA VIII - DAS PENALIDADES

AEV.Flol,es da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone/PABX: 54 3330.2322 - CEP 99500-000 CAR"INHO/RS
-mal: camaracrz@camaracrzrs b - /'"\'-.. gov. r www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001.52
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8.1- Pelo inadimplemento das obrigações, confo'rm~ a infração, estarão sujeitas às
seguintes penalidades: ;- •. / . 1: ~

a. Executar o contrato com irregularidades, passíveis. de correção durante a
execução e sem prejuízo ao resultado: advertência; '~' .. ~

b. Executar o contrato com atráso injustificado, até o limite de 7.(sete) dias, após
os' quais será considerado C9mo inexecução contratual: multa diária. de 0,5%
.so?ré o valor atualizado do contrato; ,.~\

c. I Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
•. ~Aciministração pelo prazo de 2 (dois) anos.e.multa.de 8% sobre'o valor
~ :rcorrespondente ao montante não adimplido do contrato; ~ ~.~_.•
d. Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a

Administração pelo prazo de 3 (três) anos e multa de 10% sobre o valor
atualizado do contrato; . • I

e. Causar prejuízo material resultimte diretamente de ex-ecução contratual:
declaração de inidoneidade cumulada com a sus'pensão dã direito de licitar e
contratar com a Administração Pública pelo' prazo de 4 (quatro) anos e multa de
12% sobre o valor atualizado 'dÓcontrato: ~

,
8.3- As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do Contrato.

8.4- As multas aplicadas na execução do contráto serão descontad'as do pagamento, a
critério exclusivo da CONTRATANTE e, quando for o caso, cobradas judicialmente.

\ '. }
8.5- As penalidades serão registradas no cadastro da CONTRATADA, quando for o

caso. / ~'-., ',,-'"'\ -.... .•....••.. ,...... .. /~~ ,
8.6- Nenhum ,p~gamento será efetuado pela~dministração enquanto pendente de

liquidação qualquer obrigação financeira ~que for. impostá ao fo'rnecedor em virtude
de penalidade "0\J inadimplência contratual. ~~., /" ...-• -....:.. _......... /1'

CLAUSULA IX - DOS ANEXOS DO CONTRATO /" /'
9.1 _ Fazem parte integrãnte deste instrumento de contrato, a PROPOSTA de preços
apresentada pela CONTRATADA,' bem como ó' Edital'correspondente e respectivos
anexos do Pregão Presencial nO001/2015 ..•..•.1 iL .••• '

9.2 _ Na hipótese de divergência entre este instrumento de contrato e o Edital
correspondente, prevalecerão as disposições contidas no Edital.
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CLÁUSULA X - DO FORb .- . .~.~-- .--;~'",
10.1 _ Para dirimi; quaisquer dúvidas. ou controvérsias decorrentes da execução deste
instrumento de con"trato, fica eleito "desde já 'o foro da Comarcâ dê.Carazinho, com
renúncia de~qualquer outro, por mais privilegiado que seja. . .•.

,~ ....- .~
,

(E, por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento de
Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e para ~um.só -fim, .juntamentfa ....com as
testemunhas abaixo. I . \ -

•
I
I

Carazinho, XX de XXXX de XXXX.

, -'

I

!
~/' ,

-.

--.'J .• 'r

~-, ~~~~

paulik de Moura
Presidente da Câmara Municipal

CONTRATANTE

. "\"'" .XXXXXXXXXXXXXXX
'CONTRATADA

<:1J
~

Nome completo:
CPF:
Assinatura:

Testemunhas:

•
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...
Nome completo: - ,CPF: ~ =--
Assinatura: ~_.~'_'_" ' '-<-' -,-'-

"

•
Visto Consúlforia -Jur;dica.

F '" v
r I
, ,

f -.1
•

/
,,

' .

..... /~

~~" ..

•
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ANEXOV'
_,o '. - • "

:, "I. ' ••

f •

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
" . - HÁBILrr AÇÃO - '.' _ ,. -

•••

, '
•~- .'.•

I \
(Razão Social da Empresa),

estabelecida na I
(endereço completo). inscrita no CNPJ/CEI sob n°. 1 , neste
ato representada por ' inscrito no CPF sob o
n', ~ , na qualidade de,"'representante/sócio/procurador, no
uso de suas atribuições legais, vem: DECLARAR, 'p'arafins de participaçao no processo
licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente aos requisitos de
habilitação. '. I

Declaro sob as p~nas da lei a inexist~ncia de impedimento legal para contratar
com a Administração Pública. • '. )

Por ser verdade a'ss"inaa presente. ./

\" ~ ~de de2015,< "'-,,~,/ ,~

/A d
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Editarn' 00112015
Prócesso n' 001/2015•

•

•

.•••••j '- - .••./
/ ~ ." ...•.~

~

' (Razão Social da Empresa) /
(liame do responsávellprocúrador)./
(cargõ'dóresponsávellpiócurador) /
(n°, do documento de identidade)

(, '----. ~ -:1 b ,(firma reconhecida)v..~
'1 "./.l " nu .
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ANEXO VI'

; .-',

\
......

'-i
MODELO "A": EMPREGADOR PESSOA JURIDICA,. "

('
, I

"
_ --- A _ 4;.,

DECLARAÇAO DE INEXISTENCIA DE IRREGULARIDADE QUANTO AO
, TRABALHO DO MENOR • •

/,. "

Pregão Presenciai nO001/2015• ••
DECLARACÃO

ReI.: Edital 00112015
,',

",
•

____________ ' irscrito no CNpJ n°. , por
intermédio de seu ,representante 'legal, sr(a) '
portador(a) da Carteira de Identidade nO. I 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 menorjde dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ~ão_emprega menor "de dezesseis anos. I'

. \, ,
Ressalva: emprega menor, 8parlir de quatorze anos,' na condição de aprendiz ( ).

('" "~"'" / /"0'-" __ ~ , de __ ~ de2015.

\,,"< >'
.,~ (representante leg~.
--, ~ ..-- Stl11 (firma reconhecida) \t=.

f'{.l'. ) .\ hl}

(ObseNação: em caso afirma Uva, assinalar a ressalva acima).
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ANEXO VII', ,
'. ) _ .."

•
.~ ! ~

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
_ r . ~

/

.f',. ,
Pregão Presencial n' 001/2015, .

, ,

'I -I.',, ,, -_-(nomeda-empresa), sediada na
__________________ (endereço éompleto) inscrita no
CNPJ/MF sob o número " DECLARA: sob as penas da lei,
que na presente data é considerada:

,
( ) MICROEMPRESA, conforme o inciso I, do artigo 3', da Lei Complementar n' 123,
de 14 de dezembro de 2006, .",.'. ..'.•..,

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme o inciso 11, do artigo 3', da Lei
Complementar n' 123, de 14 de dezembro de 2006 Declara ainda, que a empresa esta
excluida das vedações constantes do paragrafo 4', do artigo 3', da Lei Complementar
n' 123, de 14 de dezembro de 2006. ' - '

\

de 2015,Jde
,
\. "------'

" '"" ,\.," '\,
..•••••••.•.••••. /-"1 .

' ••••••••r •. ••• !

~, )

CONTADOR DA EMPRESA /
(n' d~Registro no órgão Competé~te - CRC)
. .."' ~. /!

..•••.... ,'-.... .//

r (a~sinatura do RepresentanbfLegal)
(nome Completo do Representante Legal)

, • 1(Carimbc{da Empresa)

•

(firma reconhecida)
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•

• -. ANEXO VIII- ,_ ..
, .'

•

•
A'

" MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE .;' ,
/!
..'"À~

À : ..J
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Edital nOXX
Processo Licitatório, Pregão Presencial nO XX

•
• •
\

da Empresa),

•

,,
(Razão Social,

estabelecida na ._"~"__ ~ _
(endereço completo), inscrita no CNPJ/CElsob n°, I , neste
ato representada por ", inscrito no CPF sob o
n0. , ria._..qualidad~de representante/sócio/procurador, no
uso de suas atribuições legais, vem: DECLARAR, para os fins de direito, que não
fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer
desuasesferas.. .'" !

Por ser a expressão\da verdade, firmamos o presente. j
\\
\~ • de J_, de 2015,

~,"~~> -"
'~/, (Razão SOci~preS~) . /)

(nome do responsávellprocuràdor) ,,'
(cargo'doresponsávellprocurador) /

~......... ./ ../'
"'. ' ...•••.(firma reconhecida) -" \-.
'\'~ tJ - . '" -,
'j ''1\ Z !'\ "lO - , .
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•
•

~-

. ,

•

•

/MODÉLO DE ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
. ,

/. ~
", "", .. ;/, .~

Atestamos para os devidos fins que a empresa .•
(nomê e CNPJ da empresa favorecida), eslabêlecida na ,-,
(endereço completo da empresa favorecida), tornece(u)/executa(ou) para esta empresa

" (nome e CNPJ da empresa eniitente), situ.ada na
(endereço da empresa emitente 'do atestado), o(s)

material(ais)/equipamenlo(s)/serviço(s), abaixo especificados:

I
1) Número do Contrato: (informar ó nO do contrato firmado entre as partes) ou
(notas fiscais). ,,-' \' !

2) Objeto do contrato: (descriçáó resumida). I

3) Período: ./ ./ a ./ ../. ' (informar o período
do contrato executado .. Se ainda vigente, preencher com a data de início e depois da
letra "a" incluir a palavra vigente)., !
4) Quantidade: (informar a quantidade fornecída ou do serviço prestado).
5) Valor do Contrato:\(informar o valor do contrato, mensal ou anual ou total do
fornecimento em caso de materiais/equipamentos). I

Atestary"l~,ainda, qué~s. . /,.. (forhe9imentoslserviços
estfío sendolforam executados)"s?ltisfa:toriamente, não existindo, em nossos registros,
até a presente- data, fatos que dêsabónem sua conduta e responsabilidade com as
obrigações aSSU~idas. ~.......

"-,."~ ----~' /'
---- - ~,' de de 2015.

~ -~--'-- -~------
",/

. ..•.•.•.... ,~ -

, . (nome completo do.declarante)
••.. (CPF docdeclarante)

(cargo do declarante)
(assinatura da declarante)
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Paulinode, Moura / )
Presidente da Câmara MuniCipal de Carazinho

~':.- ~ //
/~

,,-.. ---./ ,

, 1N.\Zr~l-lO ~\l.-'::1

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO'
SETOR DE LICITAÇÕES':' , -- .• " •

••, ..• •
'" /' '" . 'i~ .." . \ ./:- ..

PREGÂOPRESENCIAL N° 001/2015 . ,. ,
I'-.~'" ~.~ ••....-:.•.
':. :i ' \

()À CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, de acordo com' à 'legislação
vigente, torna publico' para conheéimento dos interessados, que no dia 27 de fevereiro
de 2015, às Oghoras, na sala de reuniões da Cãmara Municipal de Carazinho, 'sito na
Av. Flores da Cunha, nO. 799, reunir-se-ão a Comissão Permanente de Licitações, bem
como o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, para receber os envelopes de Habilitação e
Proposta do Pregão Presencial nO001/2015, que tem como objeto a contratação de
empresa especializada para prestação "diária de serviços de limpeza, higienização,
desinfecção e conservação, interna e externa (inclusive esqüadrias e fachada) da
Câmara Municipal de Carazinho,. sem fornecimento de 'materiais. O Edital e seus
anexos poderão ser "pbtidos na sede da "câmara Municipal localizada na Avenida
Flores da Cunha, n°. .199, na Cidade de Carazinho/RS, nas segundas-feiras das
8h30min às 12horas e das 13h30min às 17horas, e de terçá à seXta-feira, das 7horas
às 13horas; ou peio sitéwww.camaracrz.rs.gov.br. Telefone para contato: (54) 3330-

~ ' I: ' ,

2322. L1CITAÇAO: PregãoPresencial n°, 001/2015, Edital n°, 001/2015.

\~ . J
"\ / Caràzinho, 11 d~ fevereiro de 2015 .
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Processo licitatório nO00112015 Pregão Presencial nO00112015
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~VISO~~~G~O PRES~N' 001/2/0; 5

Objeto: a contratação""d~ empresa é"Speciâlizadã para prestação diária de serviços de
limpeza, higienização, desinfecção e conservação,,' interna e externa (inclusive
esquadrias e fachada) (da /Câmara. Municipal.de .Ca~azinho, sem fornecimento de
materiais. Recebimento das (Proposta.s , em '127.02:2015, às 09horas. Edital:
htlp:llwww.camaracrz.rs.gov.br/. Informações: (54) 3330-2322. 11 de fevereiro de 2015.
Processo Licitatório n' 001/2015. Pregão Presencial n' 00112015.
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CERTIDÃO

• I . .- . ~
Certifico que enviei o Aviso de Licitação acerca dO Pregão Presenciai

001/2015 pára o e-mail da empresa Diário, da Manhã (jornal de circulação
local), conforme fls. 14/15 deste processo, bem como afixei o respectivo aviso
no locál' de "costume desta Cámara Municipal. Certifico ainda que remeti a
integra',dá Edital para o Setor de Informática desta Casa, a fim dê'que o
mesmo seja disponibilizado no site: http://www.camaracrz.rs.gov.br. -...:
!I I

. Era o que me cumpria certificar.

k:
Valenma Berwig Tombini

Procuradora Geral do .Legislativo
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