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O Vereador PAULlNO DE MOURA,.Presidenle do Poder Legislativo (Câmara
Municipal de Carazinho), no uso de suás'atribuiÇões, torna público, que às 13h30min,
do dia 12 do mês de março do ano de 2015, a Comissão Permanente de Licitações,
designada pela Portaria nº 40/2015, e o Pregó"i'o e a Equipe de Apoio, designados
pela Portaria nº 41/2015, reunir-sEf-ão na"-sála de reuniões da Câmara Municipal de
Carazinho, localizadá na Av. Flores da Cunha, n'. 799, em Carazinho/RS, CEP 99500-
000, com a finalidade de receber propostas e documentos de hábilitação, objetivando
a contratação de empresa especializada na_prestação de serviços descritos no item 1,
processando-se essa licitação nos termos.da Lei Federal nº 10.520, de 17 e julho de
2002, com aplicação súbsidiària da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993

','" / (
1 • DÓ OBJETO \,,~, ." ~

/ ':--' "-... " - . , /'.
1.1 Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada na
prestação d'e sérviços de monitoramento-életrôni~o de sistema de alarme 24 (vinte e
quatro) horas p'àra a Câmara Municipal de CaràzjiÍho,~a serem,executados em regime
de empreitada po! preço globaL _, ~~:?' "/""- -.. . ~

1.1.1Incluem-se-nps serviços: .'

a) Monitoram!t~:"e~~; desi~teníá:de :~~e 24 (vinte e quatro) horas,"'-,; ,_'o / - ..••' .~. T..I"

através de 02 (duas) centrais, 'Iocalizadas'no 'prédio da Câmara Municipal e anexo,
situados na Av. Flores da Cunha, n'. 799, em Carazinho/RS, CEP 99500-000;

a. 1) O alarme instalado no estabelecimento da licitante terá um
controle que permite ficar ligado 24 (vinte e quatro) horas nas centrais da Câmara
Municipal, através do telefone/backup de celular ou sistema via rádio e de forma que
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ao ser disparado o alarme, por qualquer motivo, seja acionado o dispositivo na referida
central.

8.2) A licitante devera proceder a vistoria completa nos equipamentos
de segurança instalados, bem como complementar eventual falha existente. Caso haja
necessidade de reparos e troca em virtude do mau uso dos equipamentos, as
despesas correrão as custas do responsável.' • ~_..•

b) Atendimento' de~ ocorrencias que eventualmente acontecerem nas
instalações da Câmara MuniCipal e seu anexo; " r '. ~I ' ~

~b.1rNáscasos de acionamento do sistema, 'é de. responsabilidade da
licitante o encaminhamento à sede dá Câmara Municipal e seu/anéxo, de uma viatura
com pessoal treinado para o atendimento da ocorrência, que "támarão as medidas
necessáriãs,'e indicadas para a situação, observando-se, ainda, eventuais instruções
dadasp~léfCâmara;' ~'.(;:~,~

" .1 b.2) A licitante' manterá permanentemente equipes técnicas e
Á . ~ • _,

atendentes de piantão 24 (vinte e quatro) horas.que,em.caso de acionam.ento do
alarme se deslócarão imediatamente até as instalações da Câmara Municipal, a fim de
veri.ficar o motivo e realizar as devidas vistorias; l"

b.3) A Câmara Municipal autoriza a licitante, na ausência dos
responsáveis, acessar seu equipamento por "modem", a fim de' regularizar situações
críticas e de manutenção; .'~ l

bA) O pessoal atendente atuará na área externa e interna do imóvel,
sob as condições que se expõe: .' ,'.: 1

i) Area externa: Para ac~sso da:~rea externa da propriedade da Câmara
Municipal, será entregue à licitante uma cópia da chave do portão ou portas externas,
responsabilizando-se 'esta civil e criminalmente pela custódia e guarda da mesma ou,
caso não deseje a chave, o acesso somente ocorrerá com a presença do preposto ou
pessoa indicada pela Câr:nara:\','.>' J

ii) Area intema>O atendente da licitante somente ingressará no imóvel da
Cãmara Municipal acompanhado do preposto ou pessoa indicada. pelo úitimo;

b.,5) A licitànte,~e obriga a prestar assistência técnica permanente para
eventuais defeitos no sistema capendo a esta o /serviço de mão de.obra, sendo que
eventuais trocas de aparelhos ~eletrônicos e complementos ou ....mudanças nos
equipamentos'Correra às custas da.Câmara; / I ••••.../

'"-/ b:6) A Cãmara Murliéipal" indicará no mínimo .•..03 (três) pessoas~ '- -. ~ .
responsáveis pelo imóvel, que deverão obrigatoriamente possuir telefone e chave do
mesmo e respon'derão pelome.smo na ausência,- s~ndó cientifiéados das ocorrências
verificadas por acionamento do.sistema, ou.em.casô de emergências;

b.7) Em<-c?so de arrombamentos ou qualquer ou furto no imóvel da
Câmara Municipal, a equipe ..da licitante que hj ..coIJlPªtecer terá como obrigação
comunicar os órgãos 'públicos, de ~segurança. -.""7 Póllcia-c Militar e Polícia Civil _
aguardando o seu comp~reêirTiêni9.:.ó~uiSÓI~mento do local, para as providências de
praxe, além de comunicar imediatamente o responsável ou o seu substituto
previamente designado; e,
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c) Instalação de equipamentos para o monitoramento eletrônico do sistema
de alarme 24 (vinte e quatro) horas, quando houver necessidade de substituição dos já
existentes.

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. >' "_.,: '.,. ",

~ • 1:-_-~ .••...

" ' . ',f •. &

...• ~' ~'. , /"
2 -DA REPRESENTAÇÃO'E DO CREDENCIAMENTO' -1/'
~~~.. .1" _;;.>,

2.1 A (Iiéi.tante deverá se apresentar para credenciamento junto>ao pregoeiro,
diretamente, por meio de seu' representante legal, ou através ~.dé}procurador
regulàrrriente constituído, que devidamente identificado e credenciado,"'será o único
admitido a intervir no procedimento Iicitatório, no interesse da representada/,~,.. - - .. .
("'I',
~ t 2.1.1 A identificação será realizada, exclusivamente, através da ap'resentação
de documento de identidade, I
2.2 A documentação referente ao credenciàmento de que trata o item 2.1 deverá ser
apresentada fora dos envelopes. ,". -I

, ,
2.3 O credenciamento será efetuad'o da seguinte forma:

a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou
assemelhado, deverá ,~p:esentar: -::> j

81) cópia do .respectlvo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrado; " \ ~" /

\\ ",
8.2) .9ócumento de ....eleição de seus.,ádministradores, em se tratando de

sociedade cómercial ou de sociedade por açõés;/ /) \
' ," "'-.. "'"", ~ ( ,
. ..~ ~ .•... ./

8.3) -inscrição do ato constitutivo, .....acompanhado de. prova de diretoria em
exerci cio, no c"so de sociedade civil; ~ /1

4'\ d \, t ~" t t' d" d' 't8. I ocumen o que cons e..e~pressamen e os po eres para exercer Irei os e
assumir obrigações em ~decorrência de tal investidura-.é para prática de todos os
demais atos inerentes •..àb'" certame, em se tratando~.de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionâmento: nQ'Pais;' ~ ~ -(' ~ •.-.

"T{.\,/j"ll/#
a.5) registro comercial, se empresa individual.

b) se representada por procurador, deverá apresentar:
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b. 1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do
outorgante reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654,
~ 1º, do Código Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de todas as
pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a
indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou" ...........•.• ~ ~" .r.- .-""

b.2) carta de .•credenciamento '.outorgado, pelos representantes legais da
licitante, comprovahd9.' a -existência dos necess"ãrios',póderes para formulação de
propostas e para práti6a-<detodos os demais atos inerentes a'ocertame.

". . r/"' '-'" ~'v''''/
1-' 'Em ambos os casos (b,1 e b,2), o instrumento de mandato deverá estar

acompinhàdo do ato de investidura,:do outorgante como represé,tante legal da
empresa/ ( (~<\

"""::'j ~ \,~

C...~" 11- Caso ?_~n~rato_~oc'ialou o estatut?~et~riTI~nemque mais de~;,i.J~!1pessoa
deva assinar a carta de credenciamento 'para o representante da empresa~-a falta de
'q(falquer uma invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.

I
2.4 Para exercer os direitos de ofertar lánces e/ou manifestar intenção de recorrer, é
obrigatória a presença da licitante ol) "de 'seu representante em todas as sessões
públicas referentes à licitação," I

,.. ",-, ~ I
2.5 A ausência de credenciamento implicará nã' apresentação da proposta escrita e
será considerada como renúncia "iàcita ao~direito de participar na sessão de lances e
recorrer contra os at~~.,do pregOeiro,. . I
2,6 A empresa que prs!ender se utilizar dos benefícios" previstos nos art, 42 à 45 da
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6,15 à
6,18 e 7,3, deste edital\deyerão apresentar declaração, firmadá por contador, de que
se enquadra como microem'presa ou empresa de pequeno porte-o

I -::4n~0-aprese~~da, decl~raç(;. aci'~a indicãda~Plica na renúncia
tácita aos be~eficios da Lei Coniplenientain,' ..123-2006 / (.~ J

'-" ~ ....~. / ',>
2.6.1 À~cooperativas que tenharii~auferiqo, no/ano calendário anterior, receita

bruta até o limite~e 3,600,~00,00 (três miihôes e)3eiscentos inii reais), gozarão dos
beneficios previstos.nos art. 42'à.45da Lei.Coriíplementar123, de 14 de dezembro de
2006, discipiinados n(lSitens 6.15 à 6.18 e 7.3, deste edital, conforme o disposto no
art. 34, da Lei 11.488,_de -15 de junho de 2007;-de~de que também apresentem
declaração, firmada por. éo'ntadàr,~de que seenquadrám'no limite de receita referido
acima, ' 'ItA/.L\ H\..J • -'

3 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
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Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item

7 deste edital, deverá apresentar a sua proposta 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 seguinte inscrição:

•. ./~ .., .

~, - ~.~
A CÃMARA MUNIC(PAL DE 'CARAZINH'O ., '.
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015' ,
ENVELOPE NQ01 - PROPOSTA
PROPONENTE (Identificação completa)
'. .,- .

\

, ~/. '.", .,
<Á CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

( EDITAL DE PREGÃO PRESENCJAL NO003/2015
,""ENVELOPE NQ02 - HABILITAÇAO
., :. PROPONENTE (Identificação completa)

I
4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

I
4.1 No dia, hora e local, mencionados'no preãmbulo deste edital, na presença das
licitantes e demais pessoas presentes à sess,ão pública do 1pregão, o pregoeiro,
inicialmente, receberá os envelopes conterldo '-p~opostas financeiras e documentos e
habilitação.'., .> <' I

I
4.2 Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não
será aceita a participaç,ão de nenhuma licitante retardatária. !

~" .:..- -... ,
., \, ~-". I

4.3 O pregoeiro realizará 'O credenciamento das interessadas, as quais deverão:

a) comprovar, ~rJ,eio de instrumento prÓprio, pOderJs,para fomnulação de
ofertas e lançés verbais, bem, como para a práticá ~osdemais atos 'd~certame;

/~ ""'~ - /1.
b) apresentar declaração ele.que cumprem os requisitos de ,habilitação; e
'. , <' ' c-r--, /, ')

c) comprovar a situação de microempresa ou empresa de pequeno porte,
quando for o caso. ,~, . ~ ,/

~ --":', ~..., /
5-PROPOSTtDEPREÇ~ ~~

. AI) ,".' ''''.','1''\ _ l". . _5.1 A proposta, cUJoprazo de'vallda.de eJlxado.pela AdmlnJstraçao em 60 (sessenta)
dias, deverá ser apresentada em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas,
sendo a última datada e assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida
em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter:
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a) razão social da empresa;

b) proposta financeira, que não poderá ultrapassar o valor de R$ 95,00
(noventa e cinco reais) mensais, rubricadas em todas as páginas e assinada na
última, peio representante legal da empresa, mencionando o preço global dos
serviços, objeto desta licitação, onde deverão estar incluídos todos os custos com
material, mão-de-obra,. inclusive o Bbl';~. ,,:",

~ ~' .. ~,. - / .
' .•••• "' ." r ';- ~

c) planilha de quantitativos e custos unitários, se fór o caso;

d) (d~scri~~ do objeto 'da 'pres;;;'te iicitação, e:' 'c~~(à'rmidade com as
especifiéações deste Editai; e, < l.;.

i "".'/ I , / \
' '.... - ~ ~••....
' .~e) declaração de que nos preços propostos se encontram incluidos todos os

imp.~sJos, tributos, encargos sociais, e quaisquer ~outros ~encargos necessários à
peitei!a execução dos serviços. .". I "\'".
.•.~-f •

I - Serão considerados, para fins de julgamento, os v'alores constantes no
preço até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as
demais, se houver, também em eventual 'contratação,

. . I
5,2 Nos preços propostos deverão estar incluidos,-além do lucro.ltodas as despesas e, ."
custo, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as
despesas diretas ou 'indiretas, relaCIonadas com o fornecimento do objeto da presente
licitação. . \., I.

5.2,1 Qualsquer'"tnbutos de qualquer/natureza, custos e despesas diretas ou
' " ,'., I

indiretas, entre outras '-despesas, omitidos da proposta ou incorretamente cotados,
serão considerados comà~inclusos nos preços, :não sendo: aceitos pleitos de
acréscimos a qualquer titulo. /"".,. '"

/- ',,- / "
5.2.~/Os preços pràpo5to~ e os ...Iances oferecidos ...são de exclusiva

responsabjl!.da~e ~da licitante, nãb,J~.e'~,assistindoo direito :de pleitf3ar alteração dos
mesmos, sob alegação de erro, omissão, ouqual,quer outro pretexto.

5.2.3 N~,serão admitidas, poste~t{<.áíé'gaçÕes d~enganos, erros ou
distrações na apresentação dãs:propo.stas comerciáÍs, comqjústificativas de quaisquer
acréscimos ou solicita'ções de reemboisõs' e indenizações de qualquer natureza, ou
mesmo durante a sessão"d~ julga!!:!~nto do proc~q{mento.:,,",-\

(. - -- - 'U ~'.:.f.l ... " . , "..,~ '\ _ '\---
5.3 A Proposta que não atender af?~xigênçias deste instrumento, bem como alterar a
especificação da proposta, ou que apresentár preços excessivos ou manifestamente
inexequíveis, ou aquelas que ofertarem alternativas serão desclassificadas,
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6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

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)
superiores àquela pOderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos
itens subsequentes, até a proclamação da vencedora .

. ..._~ ~-' . .
.{'--~ ~I.r _.. .,' .,,_

6.2 Não havendo, ..pelo menos; 03 (três) ofertas nás condiÇões definidas no subitem
anterior, pOderão 'os"'autõres das três melhores propostas oferecerem novos lances,
verbais e sucessivos, quaisquer quê sejarn..os preços oferecidos'"em suas propostas
escritas. -:::' ~ 'I .,;:,~.~

(", ~/~ .•. - :...~;:..
6.3 No 'curSa da sessão, os auto~és das propostas que atenderem aás'requisitos dos
itens <anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances,
verbí:i"is....e sucessivos, em valores distintos e decrescentes,. a partir dá; autora da
próposta classificada-erifsegundo lugar, até a proclamação da vencedora. \ -.•.•;;:.,.~ I
6.4 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado
sorteio para determinação da ordem de :!erta dos lances. [

, I
6.5 A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a
palavra à licitante, obedecida a ordem prevista nos :itens 6.3 e 6.4~

" "'...... ./',,~ "o. I
6.6 É vedada a ofert~de lance com' vista ao empate. I

, I
6.7 Não pOderá haver. desistência dos lances já ofertados, 'sujeitando-se a proponente
desistente às penalidades constantes no iteriH 3 deste edital. J\\ . ., .
6.8 O desinteresse em aprf?sentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro,
implicará na exclusão dà\licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no
impedimento de"apresentarno~os lances, sendo 'mantido o último preço apresentado
pela mesma"que será conside"tado'p~ra efeit9 de ordenação das pro;p6stas.

i " ""- ...•....../ .,. .. ( .I' '1' ,/ ./ I \,.

6.9 Caso não seja ofertado nenhum lànce verbal; s~rá verificada a"conformidade entre
a proposta escrita de menor preço unitáiib~e""6. \falor~'f:!stimado.para a contratação,
podendo o pregoeiro negociar ..diretamente comã ,proponente'para que seja obtido
preço melhor. ~ ""'-...~ _' ~_ //'

6.10 O encerramento da "'etapa competitiva dar-se-:á,,'quando, convocadas pelo
pregoeiro, as licitantes ~"ní.festare"m seu deS:tnt~r~ss~êrT;,apresentar novos lances ..'1l1'(4Zi"üt \..). '
6.11 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor
preço apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais
baixo, comparando-a com os valores consignados em planilha de custos, decidindo
motivadamente a respeito.
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c

6.12 A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis.
Será declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a
proposta tenha sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja
compatível com o preço de mercado .

.. ~~. ~-~."" ,\ ~'-,6.13 Serão desclassificadas as propostas que:
.~~"..... ,.. ,/' ..

a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;
...,,' . ~"~ ,

....' ,/........ ..•. ... '/ ..
b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;
<:~~'". ~-~

/ .c), afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como ."as que não
atenderem aos requisitos do item 5; . t .

t ...•... .
"I '.

(: oi d) contiverem opções 'de preços alternãtivos ouque ~apresentarÊtrn preços
manifestamente inexequíveis. '\

•,
J - inserção na proposta que tenha por objetivo modificar, extinguir ou criar

direitos da licitante ou do órgão licitador serão tidas como inexistentes, aproveitando-
se a proposta no que for compatível com'~ instrumento convocatório

.", I
6.14 Não serão consideradas,.'para julgamérito das propostas, vantagens não
previstas no edital. ' , . I

I
I6.15 Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto,

previsto no art. 44, ~2º, da Lei Complementar nº 123, de 2006, sendo assegurada,
como critério do dese'm'p~te, preferência de contratação para as microempresas, as
empresas de pequeno 'p,ortee as cooperativas que atenderem ão item 4.3, ~c", deste
edital. . \~ " . , f""

6.1!i;/Entende-se como empate ficto "quelas situações em q~e as propostas
apresentadas ..•.pela microempresà.,e peta'empresa de pequeno porte, bem como peja
cooperativã,.sejàm iguais ou superib'"fés em até.5% (cinco por cento) à proposta de
menor valor. \. '--- (, Ii

", ~A'.'-'::::. '. , / /
6.16 Ocorrendo o empate, na'lorma. do item anterio'r, proceder-se-á da seguinte forma:"'-... //

a) A microempresa; a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora"', - -, . ,,' , .",.-
da proposta de menor ,yalor será convocada .para apresentar, no prazo de 5 (cinco)
minutos, nova proposta, inferiór 1~q~elà'tcõnsiderãdã, até então, de menor preço,
situação em que será declarada vencedora do certame.

b} Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa,
convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de

Processo Licitatório n°. 00412015 Pregão Presencial nO.00412015
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menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas,
empresas de pequeno porte ou cooperativas 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.

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone/PABX: 54 3330.2322 b CEP 99g~~~0~9- ;6~~~~~0~~~i
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov. r . . .

j,,", ~.,
'- ~ " /

6.21 Caso haja nec~ssidadede aáiamento 'd'a sessão pública, seirá marcada nova data
para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes
presentes. !

" .,

,
6.20 A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e
quaisquer infoffilações acerca do objeto serem esclarecidas :previamente junto ao
setor de Consultoria Juridica ou de Contabilidade desta Cámara Municipal, conforme
subitem 15.1 deste edital. ,",

Pregão Presencial n°. 004/2015

. - j
7 - DA HABILITA?AO I

,'" ,
7.1 Para finscde habilitação, neste pregão, a Hc'itante deverá apresentar, dentro do
envelope nº~02,os seguintes documentos de habilitáção: / ...,\,-...~\ .•..•..~ '"):. /' . /" /

7.1:1'Declaração que atende ao-disposto no artigo 7~, inciso XXXIII, da
Constituição Fe,deral, conforme o modelo, do'..Qecreto Federal' nº 4.358, de 5 de
setembro de 2002; <:-~_ ~. /, " ..: . /

7.1.2 - HABILlTAÇAO JURiDICA: /
.•••..•. r'." ,

~ ~..~ .~~.,-.•..•.
a) registro comercial, no caso 'de empresa individual;

'I",'1/T\ lllJ - -
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

6.17 Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer
as exigências do item 6.16 deste edital, será deélárâdo vencedor do certame o licitante
detentor da proposta originariamente de menor valor: ~

.. .,....- . . " ..•
~ . ,+ , . /'

6.18 O disposto nOs itens 6.15 a 6.17, deste edital, não se aplica ás.hipóteses em que
a proposta de menor valor iniciál tiver sido apresentada por micróempresa, empresa
de pequEmo porte ou cooperativa. .... ~....,.-, , .

/ ., " ~..~
,- ~~-

6.19 :0.8 sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem
pr~juízo de outros, o registro das licitantes credenciadas,. as propost~s' ~scritas e
Verbais apresentadãs, na ordem de classificaçãõ:""""aanálise da documentaÇão exigida
para habilitação e os recursos interpostos. '~
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I
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II

I
I

I
I

I
I
I

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,

• I ' • ~ .• . "

e) declaração. d~ que', não pesa contra'" si,'"declaração de inidoneidade que
tenha sido expedida por órgão -da Administração Públiéa de quaiquer esfera deGoverno. •.~ .

.~. /' ~.. /

7.Ú-REGULARIDADEFISCAL; '\ •. ;;'
("' ..~ : ~ ...•

~~ ,~) Prova de inscrição n~/cadastro de contribuintes estadual ~~ ,~.unicipal. se
houye-r,.relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compàtível com o objeto licitado; - 1;•......

,- 7 ---- --1 ~....•
!-;.b) Comprovação de regularidade com a Fazenda 'Federal, ~ediante a
apresentação de Certidão expedida pela Receita Federal do Brasii;

r,
c) Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Estaduais;

, I
. id) Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Municipais;

'''j- /"J. ,._- I
e) Comprovação de reguláridade éôm o Fundo de Ga'rantia por Tempo de

Serviço (FGTS); I
I

" . I
f) Certidão Negativa de Débito pará. com o INSS. ou prova equivalente que

comprove regularidade 'd.e,~ituaçãopara com a Seguridade Social;' e,

\ " . I
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,

mediante a apresentação ...de.-....certidão negativá, nos termos do Título VII-A da
Consolidação 'das Leis do Trabalho,' ªprovad~pelo Decreto-Lei n-º5,452, de 1º de maio
d 1943 '", " .' , (
e . \ ~ _ .~ .

~'( ~ . /
7.1.4 Decla.ração de viª'toria dos locais onde s.erão executados os serviços, bem

como das centrajs"elétricas"'da~" Câmara. Mun"iCipâl, realizada em dias úteis, das
08h30min às 12horas~devidamente assinada pelo Servidor-responsável pelo local onde
se realizará os selViços, expeq)da em data até 02 (dois) dJas úteis anteriores ao dia da
realização deste Pregão'{Modelõ0'Anexo X). _.~ "1':"\

"l!'(AZi'\llO' ~
7.2 Para as empresas cadastradas no Município, a documentação pOderá ser
substituida pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo
social comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade.

Processo Licitatório nO.004/2015
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7.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

. 54 3330 2322 . CEP 99500.000 . CARAZINHO/RSAv Flores da Cunha 799 - Caixa Postal: 440 - Fone/PABX. . b CNPJ' 89 965 222/0001-52
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I - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa beneficiada peja Lei
nº 11.488, de 15 de junho de 2007, a habilitação ficará condicionada a regularização
posterior.

Pregão Presencial nO.004/2015

,•
F ~ _ __ •• + , .. ~ .•• ,...

11- Declarada ._y~ncedora do certame, microempresa, empresa de pequeno
porte ou cooperativa terá' o prazo de 5 (cinco) dias úteis, podendo ser prorrogado por
igual período, para à regularização ..da documentação, pagamento ôu parcelamento do
débito, e emissão de eventuais cêrtidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativat4;. , . lo.. \,~

( . . (\
, .~.

r --~ 111- A dilação do prazo por mais dois dias úteis fica condicionada-à solicitação
da liCitante por escrito e mediante justificativa aéeita pela Administração. ';r.' -, I .
!j. 7.3.2 A não regularização da doc~mentaçãO, no prazo fixado n~ item 7.3,
implicará na inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 8.2,
sem prejuízo das penalidades previstas no item 13.1, alinea a, deste edital.,

.. '~,
a) Atestado da capacitaç,ão técnlco-op'eracional, em j nome da empresa,

fornecido por pessqa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
executou, satisfatoriamente, contrato com objeto compatível com o ora licitado, em
caracteristicas, quantidades e prazos. I

" " "; I. . ,
7.5 O envelope de documlmtação que não focaberto ficará em poder do pregoeiro pelo
prazo de validade da pràpà~ta, devendo a licitante retirá-lo, após aquele período, no
prazo de 5 (cinco) dias, sob.pena de inutilização do envelope e seu conteúdo./ . "-', /' / ~

8 • DA'ADJUDICAÇÃ~,> . ../ / • <.;....... - .
8.1 Constatad~ b atendimento das eXigênC~s 1)0 'ital, ~ I~itante que ofertar o
menor preço sé"rá declarada vencedora, sendo-lhe!"'.adjudicádo, pela autoridade
superior, o objeto dd"c,ertame.••••..~:~ ~ ,. //

"""", /'
8.2 Em caso de desatendimento às exigências habilitàtórias, o pregoeiro inabilitará a

-f-" '--, _" "o' ,

licitante e examinará aS'.ofertas ,subsequentes t;!-qualificação das licitantes, na ordem
.. ~ ~ " r: .-',T... ' <-

de classificação e, assim, sucessi~arlJente, até',à apuração de uma que atenda ao
edital, sendo a respectiva licitante declarâda vencedora, ocasião em que o pregoeiro
poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.
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8.3 Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a
vencedora e, a seguir, proporcionará as licitantes a oportunidade para manifestarem a
intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa,
imediata e motivada, importará na decadência do direito de recorrer por parte dalicitante.

02322 CEP 99500.000 . CARAZINHO/RSAv Floresda Cunha 799 - Caixa Postal:440 - Fone/PABX:54 333 . govb', CNPJ:89.965.222/0001-52. , b wwwcamaracrz.rs..E~mail:camaracrz@camaracrz.rs.gov.r .
!
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~

. '~., ..•
.•••..• J ,\ .. _~

8.4 Não havendo man.ifestação para a interposição de recurso, ou após o julgamento
deste, se interposto, o -pregoeiro concederá o prázo d,"- 3 •(três) dias úteis para a
apresentação de nOÍlaplaniiha de quantitativos e preços unitários para adequar.se ao
novo preço total proposto após a sessão dé.l~nces. . ..•,- . .' ,

~ I'
/.. ....• ., •.. ; .••..... ,.., . .,

" 9 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS ••. \~>~f ,,' . ,~'
9.1~Téhdo a licitante manifestado motivadamente, na ,sessão ,pública do pregão, a
int~nção de recorrer, êsta terá o prazo de 3.(três) dias consecutivos para apfesentação
das-razões de recurso. ! •

I9.2 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 recúrso no prazo- de 3 (três) dias consecutivos,
após o término do prazo da recorrente, proporcio.riando-se, a todas, vista imediata do
Processo '\ <' '", .-.'";. . r. ", I
9.3 A manifestação expressa da intenção de interpor recurso 'e da motivação, na
sessão pública do prega0, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.

' ., [, . .
9.4 O recurso será dirigido à autoridade sup~erior,por intermédio daquela que praticou° ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (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 5 (cinco) dias úteis, contado da subida do
recurso, sob péna de responsàbilidàde daquele .que houver dado causa'-à demora.

' '0-., "'-. ~.. r , /
9.5 o acolhimento de recurso importará a, invalidação apenas dos, atos insuscetíveis
de aproveitamento. ~ ~' //

""~---~- ~ //
10 - DOS PRAZOS~ DA GARANTIA /

10.1 Esgotados todos os~'az~;:recur~ais,a. .Admr;:;;~jr;~~ no prazo de 3 (três) dias,
convocará a vencedora para- ,ãssfnar~o~.Contrato,)s.ob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sançÕes previstas neste edital.
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10.2 O pra~ode que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez e elo
dmOersemspoePet,nOdo,desde que seja requerido de forma motivada e du;ante o transc~rsoc IVO prazo.

.',

12 - DO PAGAMENTO

2322 CEP 99500-000 - CARAZINHOIRS
Flores da Cunha 799 - Caixa Postal: 440. Fone/PABX: 54 3330'5'90

V
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, - '.'
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10.3 O prazo do contrato será de 12 (doze) meses, contados da assinatura do
~ontrato, podendo ser renov~d<?.po~iguais períod?s sucessivos, até o limite máximo de

O (sessenta) meses, .confo!me disposto no inciso li, do art, 57, da Lei 8,666/93,
medIante termo adItivo assinado pelas partes. . _~ ~ ..,. '•..~ .', ., ~ .
10.4 O termo inicial do contrato co)'tará a partir de sua assinatura, ,"

~" .
~ '11! DO RECEBIMENTO' •
, ,~

11.f'. () prazo de início da execução dos serviços é,de ,forma imediata,' á:partir da
assmatura do contratõ., '
l.i \
1 ,

11.2 Verificada a desconformidade de algum serviço a licitante vencedora deverá
promover as correções necessárias no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis,
sujeitando-se às penalidades previstas Qeste edital.

I12.1 O pagamento será efetuado até o dia 05 (cinco) do mês subsequente ao do
serviço prestado, , I
12.2 Ocorrendo atraso n~\pagamento, a A~~;nistração compensará a contratada com
juros de 0,5% ao mês, piora/a, mais o IGP.M/FGV doperiodo, ou' outro índice que vier

a substitui-ia. / \~"'." . /~ I ~ . _

12.4 Serão processadas as retençoes prevldenclanas nos termos ".da,leglslaçao que
regula a matéria.\. .~ ....-,_./ , :.. .J

\..J< <::D ,/ )
13-DASPENALIDADE~ __ ~ "/

13.1 Pelo inadimPle~todas~çõês, séJa'na condiçãt;;"e participante do pregão
ou de contratante, as licitãntes, conforme a infr~_ção;"'-estarão sujeitas às seguintes
penalidades ( '1R~I" \~l{)~~.,

a) deixar de apresentar a documêntação exigida 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;
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b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do
certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazode 2 (dois) anos;

2322 CEP 99500-000 - CARAZINHO/RSAv Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone/PABX: 54 333°5' 90
V
br CNPJ: 89.965.222/0001-52

. br wwwcamaracrz.r..E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov. .

c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão
do direito de I/citar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 (cinco) anos e
multa de 10% sobre o valor estimado -da contratação;-

-t " . .••.• ' 'fi,'. . .
. . . .,'~.

d) executar o .contrato com irregularidades, passfveis' de correção durante a
execução e sem 'prejuízo ao resultado: advertência; "-" [ ~; ~

7 , ,
.•.. '" .,.

.e)executar o contraIo com atraso injustificado, até o Iimited~e:7.(sete) dias,
após .os"qLÍãis será considerado -Como inexecução contratual: multa diária de 0,5%
sobré'o:valor atualizado do contrato; _ ,1- ....-... '~~/
,:,;".i f) inexecução parCial do contrato:' s.usPensãõ do di~it~lde liCjtat~";ontratar

com_~.a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 8% sobre o valor
correspondente ao montante não adimplido do contrato; ~

I
g) inexecução total do contrato: si.!spensão 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

h) causar prejUizo materiáf resultante diretamente de execução contratual:
declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito- de licitar e contratar
com a Administração Pública pelo prazo de 4 (quatro) anos e multa de 12% sobre o
valor atualizado do ccritra~~. .:,: J

13.2 As penalidades serãb registradas no cadastro da tontratada, quando for o caso.

\" '.'"13.3 Nenhum pagamento ser.á'\etetuado pela Administração enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação .financeira que for. imposta ao fornecedor em virtude de
penalidade ou inadimplência conti)tu.~ •...' - _. /- I .•..../

\..I <\ <:b / ,>
14 - DA DOTAÇÃO O~Ç~ENTÁ~ //'" --::::::.;...;:.: . - -- ,/
Os recursos orçamentários para o atendimento das despesas decorrentes da

presente licitação serão stP?rtacto~l~ seg~ 90taÇã9 _~~orçamento vigente:
. . ..1.~, .. ,_ .r" ~"
Orgão: 01 Cãmara Muriicipalde Verlladores
Unidade: 01 Cãmara Municipal"-' ..
Projeto/Atividade: 01031000012.005 - Manutenção Geral da Cãmara
Elemento Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 Oul. Servo Terc.Pessoa Juridica
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1

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 ge Consultoria Juridica ou de Contabilidade, sito na Av.
Fiores da Cunha, n°. 799, Carazinho/RS; CEP 99500-000, ou pelos teiefones (54) 3330-
2322, no horário compreendido entre as 8h30min e 11h30min ..

',- , - .' . ~•
15.2 Os questlónamentos recebidos e às" respectivas respostas. com relação ao
presente pregão encontrar-se-ão"'"à disposição de todos os intere~sados na Câmara
Municipal, setor de Consultoria Jurídica. ~ ~./ ~.~

"'-.....?, ., <

S ,\ ~ t _
15.3,tlcorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que. impeça a
realização de ato do certame na data marcada"a.,data constante deste~edjtal será
tran~férida,automaticamente,para o primeiro dia útil ou de expedie'nte normal. . .sUbs~quente ao .ora fixado.

I
15.4 Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na
documentação o seu endereço, e-ma;1e~osnúmeros de fax e telefone.

I

15.5 Todos os documentos exigidos no presente i6~trumento conv~catório pOderão ser
apresentados em original, por qualqiJer processo de cópia autenticada por tabelião, ou
publicação em órgão da imprensa oficial. Os documentos eXlraidos de sistemas
informatizados (internet) ficarão sujeitos à verificação da autenticidade de seus dados
pela Administração. . I

"
15.6 Os casos omissos do"presente Edital serio solucionados peloi Pregoeiro.

\\ J
15.7 A presente licitação pOderá vir a ser revogada por razões de interesse público
decorrentes de fa-to superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou

/ " ". ,
em parte, porAlegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer
escrito e devfdàrrH~ntefundamentaC1o.....->,. " .../

\"/ -- ./~ )
15.8 O pregoeiro, no interesse público, póderá~ sanar, relevar. omissões ou erros
puramente formais observados na documentação~é propqsta, desde que não"" "- - ,- .' "contrariem a legislação vigente-~e~.não. comprométam a lisura da licitação, sendo
possivel a promoção de \diligência destinada a esclarecer ou a complementar a
instrução do processo. (-:-------, _ . __ .---\\.';-:l

.-,1 r...J ~ ' •. ~ ....•. ~,1-", ,
15.9 Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital:
I - Termo de Referência;
II - Modeio de Proposta;
111 - Modelo Credenciamento;
IV - Minuta do Contrato;
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Este processo foi analisado, sob o prisma jurldico-
formal, ,e se acha aprovado por essa assessoria
jurfdica, podendo ler regular'-prosseguimento,

.'" / 11:./.\
....~ /' -~v7a7Ie~nt~-j9-T-Om-b-jn-j--

~ ~ Procuradora Geral Legislativo<. '. r" ~ OAB/RS 93.394

~.'•.
" ,

flk4':'1J iJ'-t "-
'I ;"'''~LPaulin(ideMoura
", Presidente aà' Câmara~Municipal de Carazinho" I

.',iio. ,. ( / )

v - Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação;
VI - Modelo de declaração de inexistência de irregularidade quanto ao trabalho domenor;

VII - Modelo de declaração para microempresa e empresa de pequeno porte;
VIII - Modelo de Declaração de Idoneidade;
IX - Modelo de atestado de qualificação técnica; e,
X - Certificado de Vistoria.' ,..•.,'~ ~I . ---.. /_.- .. , .

~ • '01:', ,- .', ,l ••.••.-~ ..•
•..••.. ;'/1 A

15.10 Fica eleito o '~Fórà'-'da Comarca de Carazinho para" dirimir quaisquer litígios
oriundos da licitàçã6 •...e do contrato -dela decorrente, com expréssa renúncia a outro
qualquer, por mais privilegiado quê seja.. . .•..;/< :

h~';;... l./,
15.11 Cópias do edital e seus an'exos pOderão ser obtidas na Página1'etrônica da
Cã~a;~~uniciPal de Carazinho: http://www.camaracrz.rs.90v.br/~ •• ;J

I ;/ - " 1 \,,,,
~", f .•

Carazinho, 23 de fevereiro de 2015.

I
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

I.Objeto: ..,

.,
", -~

111• Prazo:

.- . .~ .'
A presente licitação tem como objetivo. a" contratação de empresa

especializada na prestação de serviços-de monitoramento" -életrônico de sistema de
alarme 24 (vinte'é quatro) horas, para a Câmara Municipal de Carazinho,

~'"".. ~ ~,~"'~
'1 ~ ':..F" - Jú'st~ficativa: , t- ~

•~. 4~( ..• ' - .. -
:-> .•..Atender as necessidades da Câmara Municipal"de'Carazinho no queHange ao

c6ntrole de movimentações em horários não .permitidos, e aviso "de atitude"elou ações
suspêitas, 1

I
I I

O prazo de vigência do contrato celebrado ~m virtude deste pregâo presencial é
de 12 (doze) meses, contados da-assinatura do"'contrato, podendo ser renovado por
iguais períodos sucessivos, até o ~Ifmite m'áximo de 60 (sessenta) meses, conforme
disposto no inciso 11,do art. 57, da Lei 8.666/93, mediante termo aditivo assinado pelas
~~&' I

.. J' ,IV - Preço Mâximo: '.' '.' I

\\,
O valor máximo estimadp para o objeto deste certame é de R$ 95,00 (noventa e

cinco reais) mensais, conforme média apurada pela Câmara Municipal.
Propos~aS"cujos preços"ultr"àp~ssem esse valor serão desclassificadas., "--,, ." "

V • Descriçã<;>d~Serviços: '-''->~:1J.''.' ';~-'
Os serviços? serem executados ser~ sêguintes: /'... '-':.:;; .•,.:,.. ~ /" .

1. Monitoramento eletrônico de sistema de â"larme 24 (vinte e quatro) horas, através
de 02 (duas) centrais, locàlizadas no prédio da Câma"raMunicipal e anexo, situados na
Av. Flores da Cunha, n°. 799, em Carazinho/RS, CEP 99500'000;

1.1 o alarme instalado,:no' estabelecimérito"Oa'"licitante terá um controle que
permite ficar iigado 24 (vinte e quatró) 'horas 'nacentrai da Câmara Municipal, através
do telefone/backup de celular ou sistema via rádio e de forma que ao ser disparado o
alarme, por qualquer motivo, seja acionado o dispositivo na referida central.
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1.2 A licitante deverá proceder a vistoria completa nos equipamentos de
segurança instalados, bem como complementar eventual falha exislente. Caso haja
necessidade de reparos e troca em virtude do mau uso dos equipamentos, as
despesas correrão as custas do responsável.
2. Atendimento de ocorrências que eventualmente acontecerem nas instalações da

Câmara Municipal e seu ane~o;. J '. - •• ~ ~ .~.

2.1 Nos casos de acionamento do sistema é de responsabilidade da licitanle
o encaminhamento.à sede da.Câmara Municipal" e.seu a"nexo, de uma viatura com
pessoal treinado para' ó atendimento da ocorrência, "que.' tomarão as medidas
necessárias e indicàdas para a situâção, observando-se, ainda:, eventuais instruções
dadas pela Câmara; i ,

:.2.2 'A licitante manterá ,permanentemente equipes técnicas, e ~atendentes de
plantão ::.24

Y

(vinte e quatro) horas que em caso de acionamento' ..dp:'alarme se
desl.ocarão imediatamente até as instalações da Câmara Municipal, a fim 'é:tE~.verificaro
mo~i:vo'e'realizar as devidas vistorias; __ ~._ _ ~?_.
J ~ ,T 2.3 A Câmara Municipal autoriza a licitante, na ausência dos res,f)Qnsáveis,
aces~ar seu equipamento por "modemn

, a fim de regularizar situações críticas e de
manutenção; i

2.4 O pessoal atendente atuará na área externa e interna do imóvel, sob as
condições que se e,xpõe: ':\' I

i) Area extema: Para acesso da área externa da propriedade da
Câmara Municipal, será entregue à licitante uma'cópia da chave' do portão ou portas
externas, responsabilizando-se est.!.Fcivil e.,criminalmente pela custódia e guarda da
mesma ou, caso não deseje a chave, o acesso somente ocorrerá com a presença do
preposto ou pessoa indicada pela Câmara; I

ii) Área.lntema: O atendente da licitante somente ingressará no imóvel
da Câmara Municipal acompanhado do prepóslo ou pessoa indicada pelo último;

2.5 A licitante': se obriga a presfél'r assistência técnicà permanente para
eventuais defeitos no siste'm,a cabendo a esta o serviço de mão 'de obra, sendo que
eventuais trocas de apàrelhos eletrônicos e complementos r ou mudanças nos
equipamentos ~ç:orreraas cu~t~,S'-d~C~ma:a; ,; ~ _., .

2.6 A Câmara Mumcrpa,l mdlcara no mlnJmo 03 (tres) pessoas responsáveis
pelo imóvel,' q'ue, deverão obrigáto~iàmente possuir telefone e chave do mesmo e
responderão .pelo 'mesmo na ausência;'sendocientificados das ocorrências verificadas
por acionamentÓ.,do sistema, ou em caso dê emérg~ncias;//

" . ., -- '2.7 Em caso de arrombamentos ou qualquer-ou furto/no imóvel da Câmara
Municipal, a equipe dC! licitante-"que lá comparecer.têrá como óbrigação comunicar os
órgãos públicos de segurança - Polícia Militar e Polícia Civil - aguardando o seu
comparecimento ou isolamento do [ocal, para as~prô_videncias de praxe, além de
comunicar imedjatamentê~o- respônsável ou o s.eu.subsfit~to previamente designado; e,
3. Instalação de equipamentos :pára ~o~,.mon'itoramento eletrônico do sistema de

alarme 24 (vinte e quatro) horas, qúàndo. h'ouver necessidade de substituição dos já
existentes.

VI - Dotaçâo Orçamentâria:
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Os recursos orçamentários para o atendimento das despesas decorrentes da

presente licitação serão suportados pela seguinte dotação do orçamento vigente:

Órgão: 01 Câmara Municipal de Vereadores
Unidade: 01 Câmara Municipal' ", _
Projeto/Atividade: Ó1031000012,005 ~'Maii'utenção Geral da Câmara
Elemento Despesa: 3,3,90,39,00,00,00 Oul. Sêrv,'Terc,Pessoa Jurídica

,T _. _ ,"

.' /

,.
'- ,"

1 :,, ,

.-:. ,
\

..
,..

" /

I,:>
< "j

')
,,
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MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

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

Cidade/UF: " . - -, -
Endereco: • . ,,

,~

Fax: - ,
-' -

E.mail: /." c' i

Proc~sso: 003/2015 . ~/> \
Pregão- , 003/2015 . , •
Pre~.en'cial: . .,
,, .,-~

~ ~., Apresentamos nossa proposta referente ao Pregão Pres~ncial 003/2015, cujo
objeto trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
monitoramento eletrônico de sistema de alarme 24 (vinte e quatro) horas, conforme
descrição do Edital e Termo de Referência, '

05 (cinco) do mês
I

o dia,Forma de pagamento: O paganiento será efetuado até
subseouente ao do serviço prestado,

'P••R••E"'Ç"'O----GcoLO=BA=-L••M'"E~N"'S:-;;ACOL-:---------0, .'C'._-~---:----------,

•., •. '".,

. . . I
Declaramos que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da

data de sua entrega. \ - .' I
Declaro, sob as peri'as da lei, que esta empresa atende plenamente todos os

requisitos de habilitação "',s"-demais condições exigidas para lparticipar do Pregão
Presencial n' 9°3/2015, "-.'" '"

A licitante declara, expressamente, que.Q preço contido na proposta acima inclui
todos os custôs e despesas, tais "-tomo, impostos, pagamentós de funcionários,
encargos trabalhistas, previdenciário!fe comerciais, seguros, taxas,'-deslocamentos de
pessoal e quaisquer outras. despesas quê" incidam' ou..Jyenham a incidir sobre o custo
direto ou indireto, 's~m qualquerencargo financeiroe/oü quaisquer ônus adicionais para
a Câmara Municipal de Caraziflho";, - ........-----: ••.. /

'--..' de. • de 2015.'-...... .-" -------
(,~",--.-- ,-~~:l~
Ilo( '\ j'T" '\ {) - ~..••
(nome ou razão social licitante)

(nome completo de seu representante legal)

(firma mconhecida)
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•
Através .,' do presente" credenciamos'/,.. .o(a) Sr.(a)

A / \, portador(a) da Cédula de Identidade n'~.". e CPF n° '. , a
participa, ..dá licitação instaurada peia Cãmara Municipal de Carazinho/RS, na
modalidade de Pregão Presencial, sob o n' 003/2015, na qualidade de répresentante
legal; outorgando-lhe plenos poderes para se pronunciar em nome ~dá-' empresa

".J ,_.. ,- ....~ - ..'iCNPJ •...• n'
f~ bem como formular propostas e praticar' todos osdemais atos inerentes ao certame. i

I

I:IRAZUIHO.RS

, ,/,

Pregão Presencial n°. 004/2015

""o ••••

"
-~'~'--" - de de 2015.

,

CREDENCIAMENTO

Pregão Presencial n~003/2015
~.- .

•
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I

I

I
'. (assinatura do dirigente da empresa) I
. (nome do dirigent."da empresa) I
\\\~rmareconheClda)" / "-

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

.'(. 'ço-, ..)
Obs.: Caso o contrato socla(o!l o estatuto deterrmnem.que mais/de uma pessoa deva
assinar o credenciamento, a fiiltELde qualquer uma.de/âs invalidá o documento para os
fins deste procedimentô Iicitat6rio. _.'. . /

Este credenciamento deverá _~vir acompanhado obrigatoriamente, da documentação
exigidano subi/em2.3, do'edi/al.---_ . . - -' R":'

"J R\/! '\ :\0 ~•
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MINUTA DE CONTRATO

. -.,
Modalidadé: Pregão Presencial n'. 003/2015,r" _~.'+.Processo licitatório n'. 003/2015

,.
~ CONTRATO.N' /15 ... / •

PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DÊ MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA
/.~ - DE ALARME 24 (VINTE E QUATRO) HORAS
:" ., "'! ," - ".

:IA CÂMARA MUNiCIPAL DE CARAZINHO, pessoa juridica de direito púbiico,
CNPJn' 89.965.222/0001-52, com sede na Avenida Fiores da Cunha, 'n'. 799, em
Carazinho/RS, CEP 99.500-000, Carazinho/RS,- representada neste ~to; por seu
preSidente em exercicio, Vereàdor PAUL/NO DE MOURA, inscritõ no CPF
325.465.050-68, residente e domiciliado 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 /0 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 Presenciai n' 003/2015, têm entre si justo e acertado o -presente contrato de
prestação de serviços, que se regerá pelas ~Iáusulas e condições adiante estipuladas:

CLÁUSULA I - DO OBJE+O: . )

1.1 O objeto do contrato ~ '} prestação de serviços' d~ monitoramento eietrônico de
sistema de alarme 24 (vinte e quatro) horas, através de 02 (duas) centrais, localizadas
no prédio da CONTRATANTE e"seu'a~exo, situados no endereço acima mencionado.

"\.'"\ "-.. ' ..•_." .' ~_ .. ..J
1.1.1 Está)ncluido na prestaçã(j<:Joserviço o atendimento-de ocorrências que

eventualmente aéontecerem nas instaiaçôesda. CONTRATANTE. /
• \. <e--. _ --..?" /

CLAUSULA 11- DO LOCAL DAf'RESTAÇAO DE SERViÇOS:
''''-.. . ,./

2.1 Os serviços serão execut~dos na sede da CONTRATANTE, com a instalação dos
devidos equipamentos p;:fi"a o mà.nitoramento eletr,é)nicó ,d~sistemade alarme 24 (vinte
e quatro) horas (quando neééss~riaa/substitUiç!o de"eqúipamento já existente), o qual
será observado pela central da CONTRATADA'

. -'

2.1.1 Nos casos de acionamento do sistema, a CONTRATADA encaminhará a
sede da CONTRATANTE uma viatura com pessoal treinado para o atendimento da
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ocorrência, os quais tomarão as medidas cabíveis, observando, sempre, eventuais
instruções por parte da última.

CLÁUSULA 111 - DOS SERVIÇOS:

3.1 A CONTRATADA fornecerá os seguiméntos serviços:
. ~... . ..' ". . ~.

I.~ ~>••• _/ :~

3.1.1 O alarme instalàdo - no estabeieciménto" da •CONTRATANTE terá um
controle que permlté'ficariigado 24 (vinte quatro) hora~ Íl'" central da CONTRATADA,
através do telefone/backup de celular ou' sistema via rádio "é;d€. forma que ao ser
disparado o~alarm"e, por qualquer motivo, seja"acionado o dispositi\Íó .n"a"referida central.

/" ..~ ,-' ~....~;~
.,3,1.2' A CONTRATADA 'manterá permanentemente equipes.:técnicas e

atendentes de piantão 24 (vinte e quatro) horas que em caso de acionamento do
alarme"se deslocarão imediatamente até as instalações da CONTRATANTE,.a fim de
ve~ifiCár o motivo a- rea-lizar as devidas vistorias. . I \• I

, • 3.1.3 A CONTRATANTE autoriza a CONTRATADA! na ausência dos
responsáveis, acessar seu equipamento 'por "modem", a fim de regularizar situações
críticas e de manutenção. "... i

I

3.1.4 Nos casos de acionamento do --sistema,'. é de :responsabilidade da
CONTRATADA o envio imediato àS'.instalaçÕes aà CONTRATANTE de uma viatura e
pessoal treinado para o atendirTlento da.' ocorrência, que tomarão as medidas
necessárias e indicada.s para a situação, observando-se, ainda, ,eventuais instruções
dadas peia CONTRATANTE. ,

.. ',-
o ,

3.1.5 O pessoal àtE!ndente atuará na área externa e interna do imóvel, sob as
condições que se expõe: .\ ~ . J,

a) Área externa: Para a';;esso da área externa-da propriedade dà CONTRATANTE,
será entregue a CONtRATADA uma cópia da chave do ,portão ou portas
externas;responsabilizandô"se esta civil e criminalmente pela"custódia e guarda
da mesma.~'ou, caso não desejê a chav€:" o acesso somente ocorrerá com a
presença 89 preposto ou pessoa indicàdapelà CO,NTRATANTE.

b) Área interna" O atendente da CONTRATADi\sõlÍ1ente ingressará no imóvei da
CONTRATANTE acompanhado do preposto'6u pessoa indicada pelo último." - •.•.../
3.1,6 A CONTRATADA se obriga a prestar assistência técnica permanente para

[ ". ,_.':.... .eventuais defeitos no sistema cabendo a esta o serviÇ<)::demão de obra, sendo que
eventuais trocas de apàré'lhos~.êIetr9niêos>e~l.compiementos ou mudanças nos
equipamentos correra as custas da CONTRATANTE.

3.1.7 A CONTRATANTE indicará no minimo 03 (três) pessoas responsáveis pelo
imóvel, que deverão obrigatoriamente possuir telefone e chave do mesmo e

Processo Licitat6rio nO.004/2015
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responderão pelo mesmo na ausência, sendo cientificados das ocorrências verificadas
por acionamento do sistema, ou em caso de emergências.

CLÁUSULA IV - DA VISTORIA E REPAROS:

4.1 A CONTRATADA deverá proceder a vistoria completa nos equipamentos de
segurança instalados,.,. bem .. como"'.complementar" a •.falha existente. Caso haja
necessidade de reparos e troca em virtude do mau uso.dos' equipamentos, as despesas
correrão as custas dô responsável. ~'... .,

. ,.. .~' " ...." ~. ./.'

CLAUSULA V - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENtO iE DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: , . ,

'-'o '" ~ ~ '"r- " ~ .•.~
5.1 Pelos serviços contratados a CONTRATANTE pagará a quantia de XXXX mensais,
até ó diá 05 (cince) do mês subsequente ao do serviço prestado... ' .•...., . I',. -. ...
5.2"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-lá. I
5.3 As despesas deste contrato ~~;Çerão por conta das I seguintes dotações
orçamentárias: • "-.'

.\.. j',,--
--.. J' ,"

Órgão 01 Câmara Municipal de Vereadores' .
Unidade 01: Câmara Municipal i
Projeto/Atividade: 01031000012.005 - Manutençâo Geral dá Câmara
Elemento Despesa: 3,3:90.39.00.00.00 OueServ. Terc.Pessoa Juridica

CLÁUSULA VI - DAS D"~POSIÇÕES GER~IS:. )\" .
6.1 No caso de.ocorrer dis~'aro de alarme em virtude de descuido da CONTRATANTE,
a mesma deverá informar imediâtamente à ..CONTRATADA o fato,~ a fim de evitar
deslocamentos"desnecessarios dé via"tur.a dá CONTRATADA até o lo"~al. Caso não haja
a comunicação, .sera faturada à parte-'üma.taxa,adicionaf .de valor, equivalente a 10%
(dez por cento) da mensalidade vigente, potvistá r~álizada. '/,,~- ~ /
6.2 É da responsabilidade da CONTRATANTE,"quaÍldo deixar o imóvel, o acionamento
do sistema de alarme. '~ /

':-', ....•. _ ............•~•..•
6.3 A CONTRATADA nâo sel':,esponsabiliza'caso.ocorra qualquer defeito na linha
lelefõnica. • • .1'1;\ /.. J \ U•.J
6.4 Em nenhuma hipótese a CONTRATADA dará cobertura para locais e ou atividades
ilícitas, antiéticas ou que não condizem com as regras de moral e bons costumes
geralmente aceitos,
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II

I

6.5 A falta de energia elétrica no imóvel por período superior ao da cobertura da bateria
exime a CONTRATADA da responsabilidade por eventuais danos e perdas
ocasionados a CONTRATANTE.

6.6 Em caso de arrombamentos ou qualquer ilícito em que houver subtração ou mesmo
eventos de qualquer natureia,-a CONTRATADA nãO"se .responsabilizara pela sua falta,
salvo se constada que a negligênCia, imprudência ou impéricia da CONTRATADA deu
causa ou auxiliou, de'"alguma forma, a conduta ilícita de tel'eeir.o: .. •. " ~

''';~ . '" . . .•..
./ .f '. /

6.7 Em caso de arrombamentos'ou qualquer ou furto no imovel da CONTRATANTE, a
equipe ~ãCONTRATADA que lá comparecer terá como obrigação comunicar os órgãos
públicos;cté segurança - Policia Militar e Policia Civil - agúardãndo o seu
compàrecimento ou isolamento do local, para as providências de pràxe, além de
comun"ic"ar imediatamente o responsável ou o seu substituto -previamente designado.

':- "' - - ~ '".
,. :.. I "-

CLÁUSULA VII - DA VIGÊNCIA, RENOVAÇÃO E RECISÃO DESTE CONTRATO:. ,
7.10 prazo do contrato será de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato,
podendo ser renovado por iguais períodos 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. ,",

..•..~ . '~, , ,
7.2 A prestação dos.serviços de monitoramento terá início quando da assinatura do
contrato. I
7.3 No caso de rescisão antecipada por iniciativa do CONTRATANTE fica este obrigado
a avisar a sua intenção pór escrito, com prazo de 30 (trinta) dias. I

,\ .' I
7.4 Em caso de. rescisão; a,parte que der causa ao encerramento antecipado do
contrato deverá-ressarcir a outra o valor de 2% sobre cada mensalidade faltante.

/ ", .'/ ,,'/ - .••••..• '., / ~
7.5 O não pagamento de uma mensalidade até 30 (trinta) dias 'corridos após o seu
vencimento, '-implicará na suspensão '"útomática dos serviços peiaCONTRA TADA, até
que o CONTRATANTE pague a mora. ......." /

.'\,,~ ~h /
CLÁUSULA VIII- DAS PENALIDADES: ~", ,/

'-..... "
8.1 Pelo inadimplemento das.obrigações a CONTRATAqA estará sujeita ás seguintes
penalidades: ( •~ D---- _.. ll- ) ti ..,

"l,'q/T\l' ,~-
a) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a

execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
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b) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 7 (sete) dias,
após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5%
sobre o valor atualizado do contrato;

, 3330 2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RSAv Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone/PASX. 54 rs'gov br CNPJ' 89 965.222/0001-52
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I9.1 - Fazem parte integrante deste instrumento de contrato, a PROPOSTA de preços
apresentada pela CONTRATADA, bem como o Edital correspondente e respectivos
anexos do Pregão Presencial n' 003/2015. '-' . I
9.2 - Na hipótese de divergência entre este instrumento de contrato e o Edital
correspondente, prevalecerão'as disposições contidas no Edital. , ".....

CLÁUSULA }<'{~A RESCIS)~ ' • -- /' / • /' \,
'\ J:~~ / J ,-_'

10.1 Este contrato poderá ser rescindido: <:::1:) . . ,-'
a) Por ato ~ilateral da Administração nos casos1ôs incisos I a XII e XVII do art,

78 da Lei n' 8.666/93; >~__ .---::;:.; /.••. ~- .-- /'

b) Amigavelmente;-...por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo
administrativo; e .~ ~ ..;,

c) Judicialmente, neStermos da legislação v.igente~~
" Jt'-U:j"H~) "

CLÁUSULA XI - DO FORO: •

c) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração peio prazo de 2 (dois), anos e multa de 8% sobre o valor
correspondente ao mo.ntante-não adimplido do contrãto; ...

~.~ .,~:;.- .'/ ..•.
d) inexecúçãô totá, do contrato: suspensão do diréito .de licitar e contratar com

a Administração pelo prazo de 3 (três) ános e multa de 10% sobrá o valor atualizado
do contrato; I' _•.••

~?~~ , ~
'#1, "/_....

.!.e} causar prejuizo material resultante diretamente de execução~contratual:
declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração Pública pelo prazo de 4 (quatro) anos e.multa de 12% sobre o
valor âtualizado do contrato. . I ", '
~l \
8.2 As penalida~es serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

. I8.3 Nenhum pagamento sera efetuado. pela Administração enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual. .::"/ f..-", ~-"- ~," ..•• /

CLÁUSULA IX - DOS ANEXOS Déi CONTRA TO:

Pregão Presencial nO. 004/2015Processo licitatório nO. 004/2015
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11.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Carazinho para dirimir eventuais dúvidas
oriundas do presente instrumento, em prejuízo de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

E, por assim estarem certos e contratados, .as partes firmam o presente contrato
em 03 (três) vias de igual.tacre forma," juntamente côm as testemunhas abaixo, para os
regulares fins e efeitos de direito. .. . . ...' " "'! .

';. ". , .' . ,} .
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1,'/

'"." ..
\

I

I
I
;

I
I
I,
I
I
'\.
? .
,J

"/
J

. /. -~
Carazinho, X)(deXXXX de XXXX.\/)

. \
~t ,

/

/

/

Paulinode Moura I

Presidente da Câmara Municipal
CONTRATANTE

Testemunhas:

XX)()(XXXX)()(XXXXX
'CONTRATADA

,.
..•. ,"

Nome complelo:_
CPF: /
Assinatura: / '\"..

•....J '"

Nome completo:'\. i:.:--..
CPF:, "-~_ ~ •.•
Assinatura:...... ./

VistoConsultoriaJUrídiCr~i l"1~~~

Processo Licitatório n°. 004/2015
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

, , ,

, '. ,
" \,

•-

Pregão Presencial nO. 004/2015

\\ (Razão Social da Empresa) I
(nome do responSável/procurador) '"

/ (càrgo'do responsável/procurador) .r" '"

'....... (n', dOd"curr;ento de identidade) • ~ j

; '-"' /"""--.. ")
" (firma reconhecida) /

'~<~.~- ~ //
/

,/.•.••.....•. _/

r' -- -- ~'l'".1 R\ Z 'I'\1:o ' \"'".

A • ' •
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Edital n' 00312015" "
Processo, Pregão Presencial n' 00312015 "

'c~/lA"";" •
",fl#" •... /~

(Razão Social ;da Empresa),esta~l~cIda na" ~
(endereço completo), inscrita no CNPJ/CEI sob n', • ,'i , neste
ato.representada_por --~-~ inscrito no'CPF sob o., ----------------
nO.".•.• , na qualidade de representante/sócio/procurador, no
uso 'de suas atribuições legais, vem: DECLARAR, para fins de participação no processo
licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente aos requisitos de
habilitação, .• !

Declaro sob as penas da lei a inexistência de impedimento legal para contratar
com a Administração Pública. -".~

Por ser verdade assina a presente. . ~
, .

---_, __ de de 2015.
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE QUANTO AO
TRABALHO DO MENOR

Pregão Presencial n' 003/2015 '
, . ..'- ~.

~ o"'

MÔDeLO "A": EMPReGADOR PESSOÁ'JURIDICA,

•

de 2015.

,
~.~\
, 'I. \ .

•

Pregão Presencial nO. 00412015

/

,,-,

.", ,

DECLARÀCAo

______ , __ de,
\
\, ,
, '.'"

/

" ''''~",". -~::,.. ,
ReI.: Edital 003/2015

'" .If .'
, I

I'; , inscrito no CNPJ n°. \, por
intermédio de seu representante legal, Sr(a) ,
portador(a) da Carteira de Identidade n'. ---- ~ e do CPF
n'. , 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 menor de"' dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não empregé! menor, de dezesseis anos. i

I
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição "de aprendiz ( ).

I
I
f

/
", (repres"ntante legal)

...•..... '
~) ~

".~ <_ (firmarecon~)

'> --:~....•.......... ~./

(ObsefVação: em caso afirmativo, ássinalar a ressalva acima)
....••••........ ~./

(, . ---. . . ~ •.1--'
'1l<t/j~';-lO' ~.
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DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
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de 2015,

Pregão Presencial nO. 00412015

... ~..

- , __ de

Pregão Presencial nO003/2015 ' '
;-"~ - '.,..-,. '.

~ 1" _~ ...:'~ .:</"' •
:' -, ..;.-" .•. .";- .." ~~ ..~, ,/'/

,,".' /' ''\ (nomeda''eri$resa),sediada na
~,' , (endereço completo) inscrita no

CNPJ/MFsób o número " , DECLARA, sôb/as'penas da lei,
que n~--piesente data é considerada: .•..,,_, .

( _,'..l! •..•...•/

( • 9 MICROEMPRESA; conforme o inciso I, do artigo 3°,"dãLei Compleme'ntâr nO123,
de, 14 de dezembro de 2006, ". j'
( , ). 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 está
excluída das vedações constantes do parágrafo 4°, do artigo 30,da Lei Complementar
nO123, de 14 de dezembro de 2006, ,"" I

,. "-... _.i .•••r I

I
I;,"> I.

'\' I\ , J
\ ''CONTADOR DA EMPRESA

(nOdeRe~ó:g~o/ c~/m~tente_ ~RC)(~

(assinatura 'do Representante Legal) "
(nome Completo do Rep~Se~tante Legal) /

~_(Carimbo da Empresa).? /~-- --z;. //
(firrfla'reconhêc~..:..

C1RAZj',,"t-liJ ~~"='

Processo Licitatório nO. 004/2015
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, ~.1

CAIIAZOOIO."

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE... •

I •

A ~. ~.+ •. ' _ n'. - .•._ .

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO ".
Edital n° 003/2015 •••..-" -"" .. .: 1',
Processo Licitatório, Pregão Presencial nO 003/2015 v // ••••

~1""-"~ '.)' .• i.,. '..-•
.( ..~..".., .•. , /.\
,.'"------------- __ (Razão Social'dã' Empresa),estabe,lecida na "."-

(enderéço completo), inscrita noCNPJ/CEI sob "'.--- - " ,'. ,neste
atô:representada por ,I inscrito no-CPF sob o
nO,' "'t , na qualidade 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
de suas esferas. " . ~ i

Por ser a expressão da verdade, firmamos o .presente .

", ...•. .'.

, 54 3330 2322 - CEP 99500,000, CARAZiNHO/RSAv Flores da Cunha 799 - Caixa Postal: 440 - Fone/PASX. . br CNPJ' 89 965 222/0001-52
. , b wwwcamaracrz.rs.gov. . . .E-mal!: camaracrz@camaracrz.rs.gov. r .

Pregão Presencial nO, 004/2015

----, _ de de 2015,

"'.. \
\. \

'\ \.(Razão Social da Empresa)
(nome do responsável/procurador)

/ (caT-godo responsável/procurador)
'\ "-. "---.. .

\. (firma reconhecida)

'( '-O .
~~'<" ~'//

'---------- .--------:::::r-. ---- . ~~lR.\/I'HO ~ .. .

Processo Licitat6rio nO, 004/2015
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MODELO DE ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

•
•.•. ~, ...•• +

~, ..•"--',

.. ~~.- •r' ...A • I!""'".,

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO '
Editai nO003/2015 .-••.••
Processo Licilatórlo,' Pregão Presencial n° 003/2015

/. ',.~/ \.
, ! I. .•• ..•••

~1~;,~Spara os devidos fins que a empresa " ;,' "
(nomeA;'CNPJ da empresa favórecida), estabelecida na .-,
(endereço completo da empresa ,favorecida), fornece(u)/executa(ou) para esta empresa

,.... '. (nome e CNPJ' da - empresã -emitente), ';situada na
i • (endereço da, empresa emitente' do atestado), oIs)

matéiia/(ais)/eqUlpamenIO(S)/serviço(s), abaixo especificados: '

•. ", I

1) Número do Contrato: (informar o~n ° do contrato firmado entre as partes) ou
(notas fiscais), /', I
2) Obj~to do co~trato: (descrição resumida), ' I . .
3) Perrodo: ./ ./ ,.; a , ./ 1 (Informar o perlodo
do contrato executado, Se ainda vigente, preencher com a data de início e depois da
letra "a" incluir a palavra vigente). I
4) Quantidade: (infórmar a quantidade fornecida ou do serviço prestado).
5) Valor do Contratei: (informar o valor do contrato, mensal 'ou anual ou total do
fornecimento em caso de materiais/equipamentos), '. /

A .. d \\, / " fÇ', t _, .testamos,.am a, que o~ " l,orneçlmen o",serv/ços
estão sendolforâm executado"8),sàtisfatoriamenté, não existindo, em/nossos registros,
até a presente.-data, fatos que àesàbonem 'sua. cónduta e responsabilidade com as
obrigações assumidas. '"-,, <::l) ,,/ .> '-

~ .,4_/ de2015.
, /

,---/ ".,.... ,-- . -- '"l':'!
, -(nomeJiompleto db:d~clarante)

.'(C# do d(Jclaraníe)
(cargo do d~clarante)

(assinatura da declarante)

Processo licitatõrio nO. 004/2015
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ANEXO X

MODELO DE CERTIFICADO DE VISTORIA

...
•, .

. .-
•Atestamos para fins de participaç.ão no processo licitatório, na modalidade

Pregão ,Presencial n'.' 00312015, que" oCa) Senhor(a)
portador(a) ,do CPF n'.

~ I. - representante;da '"'\ Empresa
.~ .... ,', (CNPJ nO .
.....::., , vistoriou o local onde sera realizado o,. serviço de

moi:litoramento eletrônico de. sistema de alarme 24. (vinte e quatro) horas(.bem como
aquéles descritos no item 1.1.1 do Edital n'. 00312015, tendo tomado conhecimento de
todas as peculiaridades do local, das centrais elétricas presentes no local e das
condições estipuladas no edital e seus anexos. ~

-----,: ~ de de 2015.

\
. J

Assinatura e nôme.complefo de representante da Câmara Municipal< \~~. '~~
As$ihatura e nome complet~ -derepresentante da Empresa licitante
\.. -V /

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

~. ~
('1 ---'- ~ ~..'. H 1/.;,:\0 ~

Processo Licitatório nO. 004/2015
Pregão Presencial nO, 004/2015
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SETOR DE LICITAÇÕES

- .
# •

PREGÃO PRESENCIAL N°.003/2015 , -
,

•_. . . . f

A, CAMARA MUNICIPAl-'DE CARAZINHO, de acordo/com a legislação
vigente, torn.a público para conhecimentç> dos interessados, que nodia".12 de março de
2015, às'.13h30mln, na sala de reuniões da Cãmara Municipal de .Carazinho, sito na
Av. Flores da Cunha, n°. 799, reuriir-se-ão a Comissão Permanente dê qéitações, bem
comóo Pregoeiro e a Equipe dé Apoio, para receber os envelopes de 'Habilitação e
Próposta do Pregão Presencial' nO003/2015, que tem como objeto a contratação de
em"p"resa especializaaá na prestação de serviços de monitoramento eléÚõnico de
sistema de alarme 24 (vinte e quatro) horas para a Càmara Municipal de Carazinho. °
Edital e seus anexos pOderão ser obtidos na sede da Câmara Municipal localizada na
Avenida Flores da Cunha, n', 799, na Cidade de Carazinho/RS! de segunda à sexta-
feira, das 8h30min às 11h30min; ou pelo,site www.camaracrz.rs.gov.br. Telefone para
contato: (54) 3330-2322, L1CITAÇAO:Pregão .Presencial n'.' 003/2015, Edital n'.
003/2015. ," _ I

• ',-. ...'~ I
' ",~- ,"<

Carazinho, 23 de fevereiro de 2015,

, Paulino dé Moura I
Pre~idente da Câmara Municipal de Carazinho
, " . I

' '",",- ' ' '\.< ~.,~..' ':/"~. --..,..~<::br >
"';.... :;.......-.....•.•. -. .'

....•. .--./- ~ •.....( -'. - . ,~~
.1 N1/ " '-\~), , .• 1."1

Processo licitatório nO. 00412015
Pregão Presencial nO. 004/2015
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
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r • •...••...

•

l ',"

,

•
, •

I, \ I

<\~,» / ~.
, ; '.'. <::rJ '.'

~ISOPRJ::~~? P_RE~~N:003/,~15

Objeto: a contratação" d~ empresa especializada na:...-prestação de serviços de
monitoramento eletrônico de 'sj~temade alarme,24-(vinte, e quatro) horas para a
Câmara Municipal de C'azinho-.,-.He~ebim~nto~.a~sPrqpostas em 12 de março de

i -. ~ .•.•._.......,. _.. _ •

2015, às 13h30min. Edital: http://www.camaracrz.rs.gov.br/. Informações: (54) 3330-
2322. 23 de fevereiro de 2015. Processo' Licilalório na 003/2015, Pregão Presencial na003/2015.

Processo Licitatório nO, 004/2015
Pregão Presencial nD• 004/2015
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