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. ~G.";-"~'j "O lif)
, .. '/'~ Edita(~e pregão para, •.1;>,h(rataçãode empresa

.t},. /êspeciali~ada na prestaçãg"f!e serviços de
/~ ~ ( monitoramento eletrônico de"sistema de alarme

,( ~ I... 24 ~(vinte1 e quatro) horas," ,"para a Câmara
":V ( Municipal.I .~~

'" "'v,I ~ i. Tipo dejul~amento: menor preço glob;'9. \ ""'--\ ' 1 ~,..". \
, .

O Vereador PAULlNO DE MOURA,'presidente do Poder Legislativo (Câmara
Municipal de Carazinho), no uso de suás atribuições,-torna público, que âs 9horas, do
dia 09 do mês de abril do ano\de 2015, a 'Comissão permanente de Licitações,
designada pelá Portaria nO40/2015, e o pr:<igoeiro e a Eqúipe 'de Apoio, designados
pela Portaria n"º 41-/2015, reunir-se-ão na sala de reuniõ~s' dalCâmara Municipal de
Carazinho, locaiizadàna Av. Flores da Cunha, n', 799, em'Carazinho/RS, CEP 99500,
000, com a finalidade'de receber propostas e documentós' de nabilitação, objetivando
a contratação de empre!?a especializada ij~'-/prestaÇão de serviços descritos no item 1,
processando-se essa licit~çãO nos termos da Lei Fe.deral nO10,520, de 17 e julho de
2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nO8J366, de 21 de junho de 1993.

£" //l
1~)OBJETO .-/ / / ;r

1.1 Constitui~,pbjeto da presente nCitação'~ntratação/de emp.resa especializada na
prestação de serviços d~_,monitorameniõ-eleirô.riic~.}iê sistema. de alarme 24 (vinte e
quatro) horas pâra a Câmàra_Municipal de Carazirilió, a serem executados em regime
de empreitada por preço global~~ ~.

'.'--1.1.1Inclue~~s2.riOS sefV~ç~s: "..,Ct,
• 1. R ,Ao, ? .""1 ~.I""" ,. \.'- .••...

a) Monitoramento eletrônico .de :sistema de alarme 24 (vinte e quatro) horas,
através de 02 (duas) centrais, localizadas no prédio da Câmara Municipal e anexo,
situados na Av. Flores da Cunha, n'. 799, em Carazinho/RS, CEP 99500-000,

8.1) O alarme instalado no estabelecimento da licitante terá um
controle que permite ficar ligado 24 (vinte e quatro) horas nas centrais da Câmara
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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.

a.2) A licitante deverá proceder a vistoria completa nos equipamentos
de segurança instalados, bem como complementar eventual falha existente. Caso haja
necessidade de reparos e ~roca em \ virtude qo mau uso dos equipamentos, as
despesas correrão a~ c.ust~.s,1ó~r~~p-,;jn's~~el~-'.,f ~ .•.

b) Atendi,:rlén~6.;'dewocorrências que ~e\Íêntu~lmenteacontecerem nas
instalações da Câm\lraMunicipal e seu anexo; ¥v(I'/'

/fi b~:1JNos casos de aciónâmento do sistema,'é/de"'re~ponsabilidade da
licitante o"e~cali1inhamento à sed~ da Câma?a Municipal e seut"aiÍétxó, de uma viatura

;'-:"'-V ,.-', . ....'-..••.,
com pessoal treinado para o atendimento da ocorrência, que tomarão as medidas
necess~~iàs e indicadas para a ~ituação, observando-se, ainda, everttuâi~ instruções
dadas:pela Câmara; I: r~.'"i b.2) A licitante manterá permanentemente equipes.décnicas e
atendentes de plantãõ 24' (Vinte e quatro) horãs'qüef'érn'caso de aciol1~l1Jento do
alarme se deslocarão imediatamente até as'instalações da Câmãra Municipal, a fim de
verificar o motivo e realizar as devidas vistorias; . I \.-

b.3) A Câmara Municipal, autoriza a licitante, na ausência dos
responsáveis, acessar seu equipamen,to.por ~m,?dem", a fim de~regularizar situações
criticas e de manutenção; ~"( .,,',....... ; J. . .

b.4) O pessoal atendente atuara '':la araa, externa e mterna do Imovel,
sob as condiçõ~s que se expõe: <> ".I", '.o".j J' I

i) Area externa: Para acesso da~'área externa da propriedade da Câmara
Municipal, será' entregue à licitante uma cópia da chave dp portão ou portas externas,
responsabilizando-se 'esta civil e criminalmente pela custódia e guarda da mesma ou,
caso não deseje a chav!3, o acesso somerit~ ocorre'rá c.ôm'a presença do preposto ou
pessoa indicad~ pela C,â~ara; I.••.••, / / / J

ii) Area interna: \0 atendente da licitante sbmente ingressará no imóvel da
Câmara Municipal acompanhado do preposto ou p'e~soa indicada pelo último;

/ b.5) A Iicitahte'se obriga a 'prestar assistência técnica permanente para
eventuais.defeitos no sistem"à,càb~ndo a está o serviço de .rnãO de, obra, sendo que

__ . •••••.•• J .•./' •

eventuais .•.t~ocas de aparelhos,~l~trônico~,; e complementos'-, ou', mudanças nos
equipamento~'correra às c:ustas da Câ.~ªra;.'~~, / .. ~, \-I A

\b.6) A Camara MUnJclpal.'!ldlcara ..•.no m'nJmo 03 (tres) pessoas
responsáveis pelç imóvel~que deverão obriga'toriamente pos~úir telefone e chave do
mesmo e responderão pelo -fl;esmo na aus~.nêià:sendo ci.eritificados das ocorrências
verificadas por acionà"m~nto do sistêrTia~-ooem caso de.emergências;

b.7) Em, caso de arrombamentos.ou'''qualquer ou furto no imóvel da
Câmara Municipal, a~.,e,q~ip.~'qa::!icitant~..~gue:iâ '~'Tparecer terá como obrigação
comunicar os órgãos públicos.'",d~F'eguràA,ça ~ Policia Militar e Polícia Civil -
aguardando o seu comparecimento ou isólãmento 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.

••••11,.,
I

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,.. .• ~.~~. ...•..> 'f:~'

••• ~ .....•••JiI."'''' r
~V" v PI:J

~ ,;,. .'//"
2 - PA,~EPRESENTAÇÃ70 E'DO'CREDENCIAMENTO~-,
~}~ " \ . ~~ .

2.1 A~ I!c,'~nte devera se aprl?.::;.entar.Jpara~credencIamento Jun!o <_~ pregoeiro,
diretamente, por meio de seu/representante legal, ou através~de1:procurador
regularmente constituído, que devidamente identificado e credenciadóf~e'rá o único
a~~itidO a inter\(i£.!:1£. pro~e.~i.me~tolicitatório, n~ interesse darepresentada~

"'-::~... 2.1.1 A identificação será realiz~~'e~~lusivamente, atrJvés da a~entação
de documento d,e identidade. .' _. I'

, - ,
2.2 A documentação referente ao creden....cia.m~nto de que trata o item 2.1 deverá ser
apresentada fora dos envelopes.'~. "" I

/\"/ .••...

2.3 o credenciamen;t? será efetua~à.,da seg,~~nte"forma: r
< '. / ~

\ / . .
a) se repres~~tada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou

assemelhado, d.everá.apresentar: , . ; I
a.1) cópia do\~spectivo Estatuto"'â(, contrato,(fcial em vigor, devidamente

registrado; \, \~ '/// J
8.2)/dõCumento de el~ição de seus .aâministradores, ..•••.em se tratando de

sociedade. comercial ou de sdcieàade por ações:/ .1 i\, ;\ ,,"':>/ ./ I /1 ,
8.3)" inscrição do ato constitutiv9,".ac.ompanhado de prova de diretona em

exercício, no caso de sociedade civIl; ~ / J,,~ ~~
8.4) documepto que conste_expressa!TIênte os poderes para exercer dIreitos e

assumir obrigações em decorrênéiãaetãl"investidura!e para prática de todos os
demais atos inerentEts;ao ..J~.ertame, em se tr?ltandp, de empresa ou sociedade

estrangeira em funcionam~n~{?:il;,\}iê) ~ \l'='
8.5) 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 minimos 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

n. __ .,.

< II-'.~, .J "'~, ., r:, . .
b.2) carta de credenciamento.' outorgado"pelos representantes lega,s da

licitante, comprovarl(,fo~a~êxístênCiã'-dõs - necessários pô'deres para formulação de,- '. .~~.~
propostas e para pr~ticade todos os demais atos inerentesiaoc~rtame.

"" _. V)':
~",;:;:~'ambos os caSOSi(G e.b~>ç instrumento derT):4<ljj)? deverá estar

acom~nhado do ato de inves~dura.do outorgante como representante legal da

empre~v / \ ~O ti - Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de-uma pessoa
••••~. • ~ ._ • __ 'o '._ _ •• .. ':-T

deva assmar a carta de credencIamento para o representante'-da empresa,~a.Jalta de
qU-a-lquer uma in'valida o documento para os'-fins'deste procedimento licitatório.- 1"
2.4 Para exercer os direitos de ofertar limces e/ou manifestar intenção de recorrer, é
obrigatória a presença da licitante ou-de seu representante ém todas as sessões
públicas referentes á Iicitação.'--! ',~ "" 1 I
2.5 A ausência de',credenciamentà'impHcai'á n'a--'~presentaçãoda proposta escrita e
será considerada cômo renúncia 1àcita ao' .....dlreito de participar n"asessão de lances e
recorrer contra os at~s do pregoeiro. ,/ // I
2.6 A empresa que p~tender se utilizar dd~ beneflcios'previstos nos art. 42 à 45 da
Lei Complementar nº 123.,de 14 de dezerlítirode 2006, disciplinados nos itens 6.15 á
6.18 e 7.3, deste edital,'.deyerão apresentar.declaraçao,'firmadâ por contador, de que
se enquadra como microempr,esa ou empresa de pequeno port~~

I ...:{não-aprese~~da de'c;~raç~a~a indicl:'imP!ica na renúncia
tácita aos:benefícios da Lei Complementarll.' 123-2006 / i/( \.~ ".......;' V

2.6.1' cooperativas que tenhaQido, no-áno cale~aárioanterior, receita
bruta até o limite,de 3.600;OQO,00 (três milhÕê-s""e,s-éiscentos.mil reais), gozarão dos
benefícios previstàs,ros art.'42~â:..4~daLei_G9mPlémentar J 23, de 14 de dezembro de
2006, disciplinados nosJtens 6.15"á 6~f8ê7.3, deste edital, conforme o disposto no
art. 34, da Lei 11.48"8"de.15 de junho de 20Q7,-d,:,sde que também apresentem
declaração, firmada por côntadór,~de-que-se -enquaélta.rn no limite de receita referido
acima ' <T(A.Zl'\iHO ~ .•""

1-', ------------------

1

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:

~-------------------------

•

_~ 1\ .•.,..•.•~.•.•
A CÂMARA MUNICIPAL D.ECARAZINHO~ ~
EDITAL DEJ~REGÂCÍ'PRESENCIAL Nº 00812015 ../')
ENVELOPE,'Nº 01 • PROPOSTA • ;fI!I..
PROPONENTE (ldentificaçãó'êõri1pleta) Yj;",
~'.".-' I ,. \ ,~"

ACÁMARA MUNICIPAL.oE CARAZINHO . L*
~EbITAL DE PREGA0 PRESENCJAL Nº00812015 ~r ~ENVELOPE Nº 02 - HABILlTAÇAO : ~

• ~ ~ PROPONENJ:E(lden!ifiéaçãO completa) • ~

~,~~ '"'-\ I'~
4 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

," ,, I
4.1 No dia, hora e local, mencionados 'no preâmbulo deste ,edital, na presença das
licitantes e demais pessoas presentes" à sessão pública .do rpregão, o pregoeiro,
inicialmente, reCeberá os envelop~s contendo 'p~ópostas finãnceiras e documentos e
habilitação. '\ "...? ;.~~.. . :~' I.. /
4.2 Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não
será aceita a p~rticipa'ç~o de nenhuma licitante retardatáriaf I

'\\ c:-/! / I'.E." /

4.3 O pregoeiro realizará'o credenciamento das intere.ssadas, as 'quais deverão:

) • \\ . d 't I t / / d J f I' da comprovar, por\me,lo e lns rumen o propno, po eres para ormu açao e
ofertas e la[lcês verbais, bem.como para á prá.ticá dos demais,~tõs,do certame;

f '" "-...~/ / 1 /7\
b),apresentar declaração'de que'cumprem os requisitos de habilitação; e<, ~ ~ ./ 1..,-
c) comp'rovar a sItuação de micrbempJesa..•ou empresa de pequeno porte,

quando for o cas-b. ~ i ~ /

5-PROPo~u;~ç~ •• ~."~. •
5.1 A proposta, cUJoprazo de validade, é fixado pela Admlnlstraçao 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, pelo 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, inclúsiÍle'o BDI;" •• j :,I.~

~ ~ •."'"'".- J '-i }.L;
c) planilha de-quantitativos e custos unitários, se for~o~aso;, "" ~........ ...-'1,1,
d)~;;strição do Objetor<k presente licitação, em ccinformidade com as

especifitaçõ.ts deste Edital; e, \.0" \ ••t 1
(')'"' I, ~~
í "e) declaração de que n~s preços propostos se encontram incluidos todos os

impQstos, tributos, encargos sociais, e quaisquer outros encargos n-ecessários à
péifeita execução dos serviços. . .,,: 1~"'"
...•.~" "-..\ \

I - Serão considerados, para fins de júlgamento, os valores constantes no
preço até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, séndo desprezadas as
demais, se houver, também em eventu~~.'7ontrata~~o. ,I
5.2 Nos preços propostos deverão estar incluídos>'.além-.....dolucro, todas as despesas e
custo, como por exemplo: transp'ortes, t~ib,utmf'de qualquer natureza e todas as
despesas diretas ou 'indiretas, relác'ionadas'Loomo forneCimento do objeto da presente

licitação. "'~ .' /1 I
5.2.1 Quaisquer,,,tributos de qualquer natureza, ..éustos e despesas diretas ou

indiretas, entre outras\.de,spesas, omitidos"da. própost"aj ou incorretamente cotados,
serão consider~dos cômo inclusos nos pre70s, 'não sendõ aceitos pleitos de
acréscimos a qualquer titLilo~ ' / !

/
" I."," /./ ) .......•.

5.2/2,. Os preços propo'stos e os lances oferecidos são de exclusiva
responsabilidgde da licitante, n'ão. lhe~assfstindo o direito ,de pl~iteàr alteração dos
mesmos, sob '~legação de erro, omiSsã~, ou qUi;!lqueroutro'prete~b:""""

5.2.3 N~o,serão adf!1itidas, post~rí?el~ações'~ enganos, erros ou
distrações na apresentação dàs:propostasc9rnêirciã:"is, comojústificativas de quaisquer
acréscimos ou solicitàções de reembOisos~e indenizações de qualquer natureza, ou
mesmo durante a sessão~ae.julgamento do procedimen'to,

'. -- u.""L ,.1D .• '~.,_ y •••• I' ..•••., . , •..

5.3 A Proposta que não atender' ~s/exigências:_deste instrumento, bem como alterar a---..~*'~.especificação da proposta, ou que apresentar 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 ...., ., . 'Y'~'
6.2 Não havendo. H~o"!.ênos,' 03'(três) ~fêrtas rias C?hc)içõ,esdefinidas no subitem
anterior, poderãp OS.'Butores das três melhores propostas:bferecerem novos lances,
verbais e s.ucessivós, quaisquer que .'sejâin,os preços ofereGid.o~em suas propostas
escritas,,; ;.:::-' I \ ' :;t~"

,"'~ ••.•• j \ L•6.3 Nô curso da sessão, os autorés das propostas que atenderem aos~quisitos dos
itens -:àllferiores serão convidadas, individualmente, a apresentarem ("novos lances,
ver~ais., e sucessivos, em valores distintos 6. decrescentes, a partir dá~,ã'utora da
prOposta classificada em seguri.do lugar, até a proclamação ~davencedora. ~
--o -"-.\ I \
6.4 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado
sorteio para determinação da ordem de.,~~~rt~~os....lances. I
6.5 A oferta dos lances deverá ser efetuada mi"momento em que for conferida a
palavra à licitante, obedecida a ordem prevista nos:itens 6.3 e 6.4.

~ 1\ ',' \. -: ~

6.6 É vedada a oferta,de lance com'vista ao 'êmpate,
, '\ i,

6.7 Não poderá hav~r 'desistência dos lances já ofertados,1s~jeitando-se a proponente
desistente às penalidades constantes no item' 13 deste edital. I

\\
'h', ,.

j , ' .,: I
6.8 O desinteresse em "apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro,
implicará na exclusão dà licitante da etapa competitiva e, cõnsequentemente, no
impedimento dê apresenta('nàvos lances, sendo ....maritido o último,preço apresentado
pela mesma.,•...que será considerado para efeito'de ordenação dás pr.opostas.

, ,\ "'- "'::>/ ,/ / /: ;
6,9 Caso não seja ofertado nenhum lânee.verbal,será verificada'"a conformidade entre
a proposta estr,ita de menor preço unitario ..elo "''ilalor.~stimadorpara a contratação,
podendo o pregoeiro negdciar diretamente co7T;---"a.proponente' para que seja obtido
preço melhor. ~ ~.'~ /

6.10 O encerramento,;r-da"et?pa competitiva q.ar-se-á quando, convocadas pelo
pregoeiro, as licitantes 'mánifestarém 'seu desintéressê~ê'iiYapresentar novos lances.

"'t1Z1'\HU - ,.
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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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'Proposias qué:l/1""">

~~\ •..•..- " ., V Ii.,
a) não aten'derem às exigências contidas no objeto~éSta licitação;

V/'-"'" -44£
b) torem omissas em pontos essenciãis, de modo a ensej~í)luvidas;
~ ~ ~ ,; \ ..(~

I;... ç)~frontem qualquer qispositivo legal vigente, bem como~as que não
atend~rém aos requisitos do item' 5; I 'o-4--~:. ' ,~J " I' ~~'J d) contiiierein"opçõés 'de preços alte'rnativos'OU'quê'apresentarem preços
manifestamente inexequíveis. , ~, I "f

I _ ins~rção na proposta que tenha por objetivo modificar, extinguir ou criar
direitos da licitânte ou do órgão licitador, serão tidas como inexistentes, aproveitando-. ~ .•. ~
se a proposta no que for compatível com~o instrumento, convocatório

I ' .,'....... '" ' I
6.14 Não serão consideradas;"'para julgamE:fn'to das propostas, vantagens não
previstas no edital. \,., I , I

I ,:\ /i
6.15 Encerrada a se~ssão de lances, será verificada a.ocorrência do empate ficto,
previsto no art: 44, S 2Q, da Lei Complementar nQ123,1de 2006, sendo assegurada,
como critério do desemlpate, preferência -~decontratação' para as microempresas, as
empresas de pequeno"porte e as cooperativas que/á"teriderem -ao item 4.3, "c", deste

edital. ) \ " / / l/,~ /"
6}5; 1~Entende-se ce>rT"!o'et!)patef!9to aquelas situa?ôes ~tn\que as propostas

apresentadas pela microempresa" e 'pela-'empresa de pequeno porte, bem como pela
cooperativa; sejam iguais ou superiores"em'até 5% (cincà por, cento) à proposta de

menor valor. "" ~'-ü ~~/J . .
6.16 Ocorrendo o empate, na"fol111ado Item ~ntenor, proceder-se-a da segUinte forma:

, -- /'
a) A microem~a,,_a empresa de pequ~no'Porte ou a cooperativa detentora

da proposta de menor.'.Jalor,,'.será-convocada' jJãra ~áptesentar, no prazo de 5 (cinco)
minutos, nova propostâ, liriteriqr ,!qü'~I,alcôQ.~ldêrada, até então, de menor preço,
situação em que será declarada venceaora ao certame.

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

6.17 Se nenhuma microempresa, emp~esa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer
as exigências do item 6~1-6:deste,edital:"será declarado vencedor do certame o licitante
detentor da propostc(brigi~âr(àrii-ente de nien-or valor:" i~b

~V r:'IJi 4
6.18 O disposto~6s itens 6.15 a 6.W:'desteedital, não se aplicaras. hipóteses em que
a propostà ~de"menor valor inicia(tiver, ~ido âpresentada por rtlicj"õempresa, empresa
de peqúeno'porte ou cooperativa',.J \ "t 1
~ "'""} ~-

6.19 I"Q~SeSSãO pública do preg:ãa será lavrada ata circunstanciada, ~~tendo, sem
p~~j~i?O de ou!r()~,_•..~~~~gi~tro~.~as licitantes c!ede_n~iadas, as proposta~.jéscritas e
verbais apresentadas, na ordem de classificação;Wa anãlise da documenta~o exigida
pàrà habilitação e os recursos interposto,s. "-\ I '\
6.20 A sessão pública não será suspensa, -salvo motivo excepcional, devendo todas e
quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao
setor de Consultoria Jurídica ou de Contabilidade- desta Câmara Municipal, conforme
subitem 15,1 deste edital. . ,"'" I I'\ _0"- ~\., j'.

I •••• ~ ". ~ 1--
• I" I' ,.

6.21 Caso haja necéssidade de aâiamento aa sessão pública, será marcada nova data
para continuação dos, trabalhos, devendo ficar intimadas, 'no mesmo ato, as licitantes

presentes. ! '~_ {! / ! /

7, DA HABILlTAÇAO I/
\ \" ' / .7.1 Para fif"ls.....•de habilitação neste pregão, a/licitante deverá apresentar, dentro do

envelope nº 02, os seguintes 'doCumentos d.e-Iiabilitação: .' ~.)\ - ~> :/ / (1, .
7.1,1,Declaraçao que atenâe ao'dl~posto no/artlgo~!",-Inclso XXXIII, da

Constituição Federal, conforme o modelo.do Decreto Federal n" 4,358, de 5 de

setembro de 20b2~ ~_~

7.1.2 - HABILlTAÇAO JURIDICA:

a) registro co~;c~aso de empresa inâTVf<lual;..••tA./: 1"11U ~ ..
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;

Processo Administrativo nO.012/2015 Pregão Presencial nO.008/2015

Av. FI?res da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone/PABX: 54 3330.2322 - CEP 99500~OOO - CARAZINHO/RS
E-mal': camaracrz@camaracrz.rs.gov.br "WWW.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.22210001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE •••••••••••••
c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF);

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; 8,

.-" ~ !','. - - ~'~ If
e) declaração .de~,que .n~o pesa ,cantrá Si",~dec.l!:uaçãode inidoneidade que

tenha sido expedida por; crgão.' 'da Administração'" Pública de qualquer esfera de
Governo. .• '."\, - - *J~/J?..,\ .•.. ., /, /t

/; " ./ ~ W/
N.3.•'REGULARIDADE'FISCAL: \ " ~~

~~trova de inscrição n~cada~~ro de 'contribuintes estaduQU;municiPal, se
houver;~relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramó de\atividade e
cí'~palivel com. o obj~to ~~itado; l______ ..~
,í "" , I ~

.• b) Comprovação de regularidade..•.•..com a Fazenda IFederal, "mediante a
apresentação de Certidão expedida peia Receita Federal do Brasil; .'

I
c) Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Estaduais;

~: ", ! I
d) Certidão Negativa de Débitos relativos"aos T~ibutos Municipais;

1,\ .~? )~"~....-. . i; I
e) Comprovação de regúiaridade ~Como Fundo de Garantia por Tempo de

Serviço (FGTS); < \ i " I
\\ ' /,

f) Certidão Negativa de Débito para com o INSS, ou prova equivalente que
comprove regularidade,de situação para com a.Seguridáde Social; a,

\\ ,// 1
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,

mediante a /âpresentação\.de, certidão/'neg~tjva, -"nos termos',do Título VlI-A da
ConsolidaçiÍodas Leis do Trabalho, aprovada 'pelo Decreto-Lei nQ 50452, de 1Q de maio

de 1943 •...; \ ""-.> /' // / IJ
7.1.4 ~'c1aração de.vistoria dos ~eserão execJados os serviços, bem

como das centrais elétricà'~--:da--Cãmara __Municipal, realizada em dias úteis, das
08h30min às 12hora~,"devidamenteassiiiad-ápelo Servidor responsável pelo local onde
se realizará os serviç,?s:':expe~ida em data até 02jdois)dias úteis anteriores ao dia da
realização deste Pregão (Modeio "Anexo X)- O ~

'1'(AZI:\l-\O ' ~
7.2 Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser
substituída 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.
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7.4QUALIFICAÇÃOTÉCNICA

7.3 HABILITAÇÃO CONDICIONADA

I - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa beneficiada pela Lei
nº 11.488, de 15 de junho de 2007, a habilitação ficará condicionada a regularização
posterior. t ~. I~)- ..••~.,

..r-:- :.)-~....~~~.•... ,~" .1'") I'
II - Declar~,9él ,y,encedora do certame, m,croe!T1pres~, empresa de pequeno

porte ou cooperativa~te.rifoprazo de 5 (cinco) dias uteis',:podendo ser prorrogado por
igual período, -péúà~ regularização ,dá' documentação, pagaméót6~ou parcelamento do
débito, e ,emissão de eventuais cé'rtidõe$ negàtivas ou positivas c~Ómefeito de certidão
negatlva'v. l .) \ 't.~

~ ~ /' (YA
"':~,11l- A dilação do prazo p,br mais dois ~ias úteis fica condicionada-a solicitação

dj I~çitantepor e~crito e -",edian!,; justificativa aceita peia Administ1ração. hjt
I "" • ••••

......,,:... 7.3.2 A não regularização da docum~ntação, no prazo fixado n'o. item 7.3,
implicará na inabilitação do licitante e a adoção do procedimentõ previsto no item 8.2,
sem prejuízo da's penalidades previstas nó item 13.1, alinea a, deste edital ...\ """."'-.r.... .

. '") '" I
a) Atestado da capacitação téc[11co-óp~racional,,..em i nome da empresa,

fornecido por pessoa jurídica aê direitó público ou privado, comprovando que
executou, satisfatoriámente, contrato com objeto compativel com o ora licitado, em
características, 'quanti~ades e prazos. / i I

. \ \ <''(., i
7.5 O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo
prazo de validade da prc?posta, devendo a liéitante ,retirá-lo, após aquele período, no
prazo de 5 (cincõ) dias, sob p~na de inutilização do,énvelope e seu conteúdo.

~ "~/// /~
8 .~~ADJUDlCAÇÃ'B~.::-< / (C

8.1 Constatado,o atendimento das eXlgen'clas.fixadas no editai, a liCitante que ofertar o".- -=-.,. '... -'
menor preço se~á decla.ra.....d? vencedora, sendo.::lhe adjudicado, pela autoridade
superior, o objeto do .~me.~~ /

8.2 Em caso de desalen,dimer:Jtoàs exigências ~abil!!a~rias, o pregoeiro inabilitará a
licitante e examinará as pfe~~si.:su~bseque.ryt~s~q~áJiU~àçãodas licitantes, na ordem
de classificação e, assim~sucé's,si€ari1ef1t.e~.~j~'á apuração de uma que atenda ao
edital, sendo a respectiva licitante déêlaráda 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 a, 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 da
licitante.

8.4 Nãohavendomanifestáçã?~~ara.~\);~~JO~ifã6uer~curso, ou após o julgamento
deste, se interpost~~1.õ~p'r~gõéir6-cOncedera'o prato i..d.~;3)três) dias úteis para a
apresentação denova~planilha de quantitativos e preços unitários para adequar-se ao

novo preç~~a~prõposto após atSâ~dél\ces v~~

/'~OS RECURSOSADMINISTRATIVOS ~
;~ I \ "V

9:1~~Tehdoa li~itant; _m_~n!fe~t~domotivadamente, na sessão pública -,d$}pregão, a
intenção de recorrer, esta terá o prazo de.3 (três) "diasconsecLitiVos para apresentação
d"scrazõesde r~curso. : ".-\ I \:
9.2 Constará na ata da sessão a síntese- das razões de recurso apresentadas, bem
como o registrq de que todas as demais.•..licitantes ficaram intimadas para, querendo,
manifestarem-s'e sobre as razões do recurso no.prazo de 3 (três) dias consecutivos,. - , .-
após o término' do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todas, vista imediata do
processo. I \\ ,( •.( <'>.~ !'~I.\ ~.~. .

9.3 A manifest.ação, \~xpressa da intenção de interpor ~.eéurso e da motivação, na
sessão pública:do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.

9.4 O recurso ~erà d~i~d.oà autoridade fu~erior,lor i!te~édiJ daquela que praticou
o ato recorridá, a quat.poderá, no prazo de 5 (cin"éo)'dias úteis, reconsiderar sua

, . "" r.--
decisão ou fazê.lo subir:, acompanhado de suas' razões, devendo, neste caso, a
decisão ser.•.proferida dentro do prazo de' 5 (~in60) dias útei~~contado da subida do
recurso, sob,pena de responsabilidade daquelé que houver dádo càusa à demora.

95O
"Ih)\ t d '""."';> //I'd - / fd(jt' t". aco Ir~en o ~ recurso Impollara a-lnv~ I açao apenas ", os a os Insusce Ivels

de aproveitame.nto. . I'-.....()
10 - DO~AzOS EDAGARANTIA

10,1 Esgotados tOdo,td~'recursais:aAâminiSlr~.:'ção, no prazo de 3 (três) dias,
convocará a vencedora~ párâ~,~ssTnàr~,'O'Tcõntrãto--;$bb pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sânÇ6és"'pr€vistas neste edital.

I i

I
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10.2 O prazo de que trata o item anterior podera ser prorrogado, uma vez e pelo
mesmo período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso
do respectivo prazo.

10.3 O prazo do contrato será de 12 (doze) meses, contados da assinatura do
contrato, podendo ser renova~o por ig~ais periodos sucessivos, até o limite máximo de
60 (sessenta) meses, ,conforme dispo~to no oinCisõ)11,90 art, 57, da Lei 8,666/93,
mediante termo aditivo' assinaõô pelas partes .. / .....:" li/;/
10 4 O t

,": I;;d~""--t t t'" rt' d .r,rt11'",. ermO,lnICla o con ra o con ara a palf e sua assmaura~~<.(v..' ( ,,) \ ~~)
I'~/'DO RECEBIMENTO; \ ~

11.1. O prazo de inicio da execução dos serviços é de forma imediata,"a partir da
aS~inatura do cOntrato, .. o' ",,', l ¥-
-~. " ._~.~ \
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_neste edital.

, , "~~, -_.'~- ~, /
12. DÓ PAGAMENTO <\ ,) _.' ,..;\ -,.....: .•.~ / ..

12.1 O pagamento ,s,erá efetuado até o dia 05 (cinco) do mês subsequente ao do

serviço prestado, \ \:" // I
12.2 Ocorrendo atraso. n.o pagamento, a Administração compensará a contratada com
juros de 0,5% áo mês, Pé6-rata, mais o IGP.M/FGV dó' periodo, õu outro indice que vier

a substitui-ia \ ""~, ' i' // j
12.4 serã9~cessadas as retenções previdenciárias nos .ter~"da legislação que

regula a ni~< V '/// r()
13.DAS~ALlD~ <::0 )

13.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão
ou de contratante, aS;rI!êitanles, conforme a infração, ....estarão sujeitas às seguintes
penalidades: t./t~--:-- ~":lA.zr~HO~

a) deixar de apresentar a ac5cumentação 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 prazo
de 2 (dois) anos;

c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão
do direito de licitar e contratar, com a '!,dmi,nistr~çãO pelo prazo de 5 (cinco) anos e
multa de 10% sobre o valor estimado ~dâ.,c6ntratá'~

~ ¥ "'\ '"'" >-'- "- - '., " /in
d) execu.tar,t' ....~rato com irregularidades, passíverá Ide correção durante a

execução e;sem"prêjuizo ao resultado: advertência; " V/M
,'~:J:~;utar o contrato c(m atrã'so i~ustificado, até o Iim~dé ,7 (sete) dias,

após(ôs"ciuais será considerado7como inexecução contratual: muHâ~diària de 0,5%
"". f' \ ''L£ ••

sot8)'-valor at~:hza_d~~~~o~tJato; -~
f~ f) inexecução'parciardo contrato:,suspensão'do direito de iicitaif,contratar~- ' ,--
caril" a Administração pelo prazo de 2 (doi!?)Lanos e multa de 8% so~re o valor
correspondente ao montante não adimPIi~o;dO contrato; I

g) inexecução total do contrato:, suspensão do direito de licitar e contratar com
a Administração pelo prazo de 3 (trêsf-anos e multa de 10% sobre o valor atualizado
do contrato; "'i' '" I

h) i\ .. t:'>1 'I~t)t ~d' t . t/ld - t t Icausar preJulzo ma en3 resu an e Ire amen e e execuçao con ra ua:
declaração de inidonTeidadecumulada com a suspensão dô direito de licitar e contratar
com a Administração\Pública pelo prazo de 4 (quatro) aríds e multa de 12% sobre o
valor atualizado do co.ritrato. 0 / /1 I

. \ \ '~J. /
13.2 As penalidades se'rão,registradas no cadastro dâ contratada, quando for o caso.

\ \.". / // I
13.3 Nenhu!TI.•..pagamento .será. efetuado' pela .Administração;, enquanto pendente de
liquidaçãq.qualquer obrigação,,-fina,:!ceiraqu,e..-for,inipostaao.forne~edor em virtude de
penaiidad~ oli inadimplência cohtratual. ••/ / 70,-,' ~ /' .< . .~

14 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
'" ~:-

Os recursos orçamentários para 0-atendimento ..das despesas decorrentes da
presente licitação serão,s'upo_rtadospela seguinte dotação do orçamento vigente:

Órgão: 01 Câ~~&'~re~":'
Unidade: 01 Câmara Municípal • - -.J

Projeto/Atividade: 01031000012.005 - Manutenção Gerai da Câmara
Elemento Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 Ou\. ServoTerc.Pessoa Juridica
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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, SetoLde Consultoria Juridica ou de Contabilidade, sito na Av.

_. "'"'." ',' t._,Flores da Cunha, n'. 799, Carazmho/RS,.CEP 99500cOOO,.oupelos telefones (54) 3330-
2322, no horário comi>r~endido 'entre as8h30m'iIÍ e.11 h30min.

'i••.~ ":fI"'t\ ,A . ••• . ~ r. -
15.2 Os questionamentos recebldo's e~as. respectivas respostas com relaçao ao
presente:prégão encontrar-se-ão ...•..à disposiçao de todos os iríteressa~os na Câmara
Municip,il:,sétor de Consultoria Juridica) \ '¥C'
~')v / \ ~

15,3 :Oêorrendo decretação de feriado ou quaiquer fato superveniente que impeça a
realizáção de ato do certame na data marcada, a data constante deste- ,êdital será~.•.• " . ~.- .. . ....• .~,
tra.nsferida, automaticamente, para o primeiro" dia. útir"'õO ~âia expediente, normal
sUDsequente ao ora fixado. '-\ I '\
15.4 Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na
documentação o seu endereço, e-mail e-os números de fax e telefone,

. ~'J I
15.5 Todos os documentos exigidos no presente'instru"rn€!nto'convocatório poderão ser
apresentados em o"riginal, por quaiquer processó'.~e cópia autenticada por tabelião, ou
publicação em órg~o da imprensa oficiar' Os documento"s extraídos de sistemas
informatizados (interhet) ficarão sujeitos à verificação'da aUtenticidade de seus dados

pela Administração. \..\ . ,~>_ '. /1 I .
15.6 Os casos omissos do presente Editai serao solUCIonados pelo Pregoeiro,

, \\ .. Ii I
15.7 A presente licitação, poderá vir a ser revogada por razões de interesse público

~ '. '. .. ,... i
decorrentes/d~ fato, superv~niert~ devidame~te' c~~provado.! ~u,.•~nulad~ no todo ou
em parte,:,pqr, Ilegalidade, de'~!lcIO.pU por....provocaçao de tercelros}-...medlante parecer
escrito e devidamente fundamentado~•..., ./,/ / (' \,,; <' ..._/ V
15.8 O pregoeiro, no interesse públi~á sanar, relevar omissões ou erros

'..~ ~:, ~ .'
puramente forrh~is obsérva.~os na documentação" e proposta, desde que não
contrariem a legislação vigeiite'e •.não •.comprorrtetam a.lisura da licitação, sendo

-.. ""--- "._.... -
possível a promoção""de diligência ~aestinada a esclarecer ou a complementar a
instrução do Processo.:•...,~ ~ -,

( A fi , .,. ,-~' R~
15.9 Constituem anexos e'fazem parte mtegrante deste edital:" .•.•.• .lo.' .. , •• ''',. T

I - Termo de Referência; ..•
11 - Modelo de Proposta;
111- Modelo Credenciamento;
iV - Minuta do Contrato;
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v _ Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação;
VI _ Modelo de declaração de inexistência de irregularidade quanto ao trabalho do
menor;
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 ~O~ia>~\5._~~_l'~.~J :J,O
15.10 Fica eleito, 6tFo~da Comarca de Carazinho .t1.?(iJi~imir quaisquer litigios
oriundos da-dicitàção e do contrato,-dela ~.decorrente, com expressa renúncia a outro
qUalqUer,~6(.inàiS privilegiado qu.é seja() \ '"~f')
15.11~~i(. do edital e seus ~riexos poderão ser obtidas na págLn;Çeletrônica da
Câmara:Municipal de Carazinho:http://www.camaracrz.rs.gov.br/ #-Q

lo, ) __ _ _) i ~~-.>
n-, \ I f?'
~.t ~ '~

~.~' :ar'azinho, 16 de ma,rço de 2015 .

..•.• ,." '- ..•••.~f;2g~C?~
'I\, .:( Paul}",o dlfMoura ,: I

Presidentéda Câm"ára Municipal dé Carazinho
( .I .

/ /1
Este processo foi analisado, sob o prisma jurldico-
formal, e' se acha, aprovado por essa assessoria

.,../ )~r/. podendo j'i- g~lar Pf.ossegUimento.

/" ,,/ Valenf a BerWig Tombini
,.. ProcÚradora Geral do Legislativo<::::.!B / OA8!RS 93_394
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

I • Objeto: . • ~. ,1" -~: ~'I."'"
A prese.;:::.Q~t:: ;:'-:~ol ~bj~ N,,:tcintratação de empresa

especializada, nã';pr'estação de serviços-de monitoramentó~elétrônico de sistema de
,'," , ?~. "-r'-/.'

alarme 24'(vinte e quatro) horas, para a Câm'ara Municipal de Carazinho.

,(~l (;..,;\ ~"f.'~
11- J~tificativa: ~.(2 ~:-"
1--) "Atender as necessidades'da Cân:ara M~nicipal..de Carazinho no g~~)ange ao
Córít~olede movimentações em horários não. permitidos, e aviso "de atitudé,:ê/ou ações
suspeitas. . ---:. .•.

• ~. "'I

111- Prazo: • _ '"'-.-/........... .
O prazo de vigência do contrato celebrado\em virtude deste pregão presencial é

,/ '- - -
de 12 (doze) meses, contados da',assinatura do contrato, podendo ser renovado por
iguais períodos: sucessivos, até à~iimite máximo de 60 (sessenta) meses, conforme
~~~~:to no inciso \d~O art, 57, da Lei 8.666/93, me~/;i.ante/t~rmOI'aditiVOassinado pelas

\\ ,,;\,
IV - Preço Máx:,mo: \ '~', / /

O valor máximo estimado para o objeto deste'certame é de R$ 95,00 (noventa e
cinco reais) mensais, confêrme"média apurada pelá' Câmara Muhicipal.

ProjP(~ cujos preço$~ap~s~//Iõr se/rão de.gc~s~cadas.

V • Descrição <os Serviços: '-.,..::> ~ r V
Os serviçOs a sereiTl.executados serãoos,seguiiítes: )

1. Monitorame~eletrô~tén\a~24 (vinte e quatro) horas, através
de 02 (duas) centrais, lôcali?adas no prédio da Câmara-Municipal e anexo, situados na
Av. Flores da Cunha, ~~T9~:~mcara~inbo/R~:'CEr..P~~00-000; .

1.1 O alarme m.sla!ad((...no'.:est~".b~I~.<~lmento,,(jaliCitante tera um controle que
permite ficar ligado 24 (vinte e.(qüâtro).horas ná central 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 existente. 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 an~e~?_;.~ i\ ""'-~.~!f r-. ..' .
2.1 Nos casos~de .aclonamento do slstema-é de responsabIlidade da liCitante

o encaminhamento/a., se(fe'~dà"Câmara" Municipa'l'e;:~eJ~anexo, de uma viatura com
pessoal treinad? 'rpãré:J'" o atendimen.t~ _da ocorrência; ),:que ;tamarão as medidas
necessárias-e indicadas para a situáção;-'observando-se, a'indareventuais instruções
dadas p"l~çâmara; I ,'"'\ ..~,

~2:2'A licitante manterá ,permanentemente equipes técnica(e;atendentes de
plan~o ~:24 (vinte e quatro) hor~s que em 1caso de aCionameiilôf<ío,., alarme se
desloéà-tão imediatamente até as'instalações da Câmara Municipal, a fifÓ~deverificar o
mot!và',e realizar as devidas vistórias;, ~ , •.,~'t... - 2.3 A ~âmãra.MuriTdpal autoriza,a li~itante;"narãusênyia dos re.sponsáveis,
acessar seu equipamento por "modem\ a"fim' de regularizar situações criticas e de
manutenção; I - I'

2.4 O pessoal atendente atuará"na área externa e interna do imóvel, sob as
condições que ~e expõe: ~'........'''"- ." I I

i) Area externa: Para ~acesso da- área externa da propriedade da
Câmara Municipal, será entregue ,à licitante umâ,cópiâ--da chav'k do portão ou portas
externas, responsa'~ilizando-se esta civil e'.pririiHlalmente pela .custódia e guarda da
mesma ou, caso nãb deseje a cnave, o acésso somente ocorre"rá com a presença do
preposto ou peSsoafndicada pela Câmara; '11 I

'ii) Ama interna: O atendente da licitante ~'omente ingressará no imóvel
da Câmara Municipala'companhado do preposto ou pessoa indicada pelo último;

2.5 A; licitan'te"'.se obriga a prestar. assistência técTiica permanente para
eventuais defeitos no sistema cabendo a esta o serViço de ma'o de obra, sendo que
eventuais trocãs de a"parelhos eletrônicos e éÓmplementás ou mudanças nos
equipamentç>scorrera as d.H~tés,daCârryara; / /' "'

2:6 ~ Câmara Municipàl',indicará no' mínimo 03 (tr$s) pess,oas responsáveis
pelo imó\Íel,~que deverão obrlgatàriapletÍte póssuir telefone e"'éháve do mesmo e
responderão pelo mesmo na ausênciã, send~"cientificados das 'ocorrências verificadas
por acionamento do sistema, ou em caso~de_~iÍ1e~rgênciás; }

2.7 ErT1\casodé::arrombamentos ouqUâlqúêr ou furto no imóvel da Câmara
Municipal, a equiPe,~a licital1te~'quelá eomR.arêberterá comá obrigação comunicar os
órgãos públicos de segurança - Põlícia~Militar e Policià Civil - aguardando o seu
comparecimento ou isolàmento do local, para as-'p-r.ovidencias de praxe, além de
comunicar imediatamgnt~<o r~s80nsávelou '? s~úsupsJffUtopreviamente designado; e,
3. Instalação de equiP-ãA1ênt~~Tpafa:,;o--,~n4ofjit6ramentoeletrônico do sistema de

alarme 24 (vinte e quatro) horas, quandon'hõuver necessidade de substituição dos já
existentes.

VI- Dotação Orçamentária:
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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 Cãmara Municipal de Vereadores
Unidade: 01 Cãmara Municipal - •.•••
Projeto/Atividade:úi03100001,2,005 .c,riMriutenção Geral da Cãmara
Elemento Despesà: 3j,90.39,00,00.00 Ou(ServJTerc,Pessoa Juridica

\ ';;- /_~ ';"'/(7,f~.'/ I" ..../I:/.
1f) '- .) \ ~,9 / 1i .~,. 'J ..-'

~1 ~.ct .'-- ~_\ t....

"-
j'~- " I, /-' I:- /\., /

'~', / I'
I'

~-? /i!J
" /q;

'\
"

\.

\
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MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

de 2015.-------

ri ",- I t..;
-, Apresentamos nossa proposta referente \ ao Pregão Presencial 008/2015, cujo

objeto trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
monitoramento eletrônico de sistema de~alarme 24 (vinte e qu"atro) horas, conforme
descrição do Edital e Termo de Referên:i.~. ", '-. I

-
PREÇO GLOBAL ~\ENSAL: ,", :\ \~:/ \, _ / I
Forma de pagamer.lo: O pagamento será efetuado-ate. o dia 05 (cinco) do mês
subse uente ao do servi o restado. i . I I

\\ " ,/ .' I ,
Declaramos que a validade desta proposta e de 60 (sessenta) dias a contar da

data de sua entrega, \ \ .~ / / I J
Declaro, sob as penas da lei, que esta emPIésa atende plenamente todos os

requisitos de habilitaçãO\e"'demais condições exigidas para" participar do Pregão
Presencial n/008/2015, ".", / / / F"-.

A licitante declara, expressamente, que'o preço contido na proposta acima inclui
todos os :custos e despesas, '~tais-'"comá-, impostos, pagámentbs: de funcionários,
encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, segurós, taxas:'deslocamentos de
pessoal e quaIsquer outras despesas qliê-incid"a'm ou-venham a'"incidir sobre o custo

'__ 0_'_ • -'c.A..... .•.
direto ou indireto;\sem qualquer encargo financeiro. e/ou quaisquer ônus adicionais para
a Câmara Municipàl d,eCarazifÚfb~ .:~ /

---...... de

C-:--------~S,:iRA /r~l-U)~~
(nome ou fãzao social licitante)

(nome completo de seu representante legal)

Razão Social:
CNPJ/CEI: • , • • ll!_

"'--'. - - ,.
Telefone: .; " .•:~~-...... .- - ~.b '.., /., ..•...,
Cidade/UF: -.- - ir '7// h• ""~ ~ .~~
Endereco: ~. ' ..•••,.. /' ••••• '0/,
Fax: ...•.....•~ .._., ./ \ "'-~7/f_"

E-mai!: "'" ~. L -- I "'V,,,
Proce$so:" 008/2015 / • ---#__ o

Pregão"'" 008/2015 ,
1 ~

Presencial: I ~-'_,u

(orma reconhecida)
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CREDENCIAMENTO

Pregão Presencial n' 008/2015
, ~." ,. '\1"'"',,*,=,.~:_"'-.J" - .J J:r

•..-;.."'"" ' I~f;i' "
Através, \y do presente;_ credenciamos!,/, /". o(a) Sr.(a)

"Co' _ /" , portador(a) da Cédula de Identidade n'
"A'+ ..e CPF n' '4'/"'\ a. '. ~ .~.... l .,

partici.par~.da licitação instaurad?l pela Câmara Municipal de C~ra'~inho/RS, na
modalidade de Pregão Presencial; sob o n' 008/2015, na qualidade de""representante
leg~í,Jutorgando-lhe plenos póderes para se pronunciar em nome ,J d'?l~empresa
"'.;- . ..._, _. I",::~C-- ' CNPJ"" nO
, - ~
,"'--.. , bem como'-formular propostas e praticar.,l todos os

demais atos inerentes ao certame. •
.'

- .. \,-, ,

..•..•.. "....
,( ,~de " de 2015,

"._ r ., ,
,I'

I, \
\ (assinatura do dirigente da empresa)

(nome do dirigente da empresá) ,
'.--'/,/!

(firma reco,!heCiday I (

cÇ >:::/j':u
Obs.:Casoo ~ntrato socia'ou o estatu~nem quemai?de umapessoa deva
assinar o credenciâmenfo, àlâlté!-d(£ qualquer. _uf1]á~di3ías invalida o documento para os
fins deste procedimentolicitat6rio:--"-'- -=-.;;,~ ./
Este credenciamento dêverá vir acompanhado ob_rigatoriamente, da documentação
exigida no subitem 2,3, .):ià ediW oS

- "11( 1ZI'\HO ~~
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MINUTA DE CONTRATO
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Processo Administrativo n'.01212015 {M;d-;'Üdadé:'Rregão Presencial n'. 008/2015
~.~:~~ ._~-.to ~ ; ::, ~l r~

,. \."t<t" CONTRATO.N' __ 115 'fÔ/,
PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE 'MONITORAMENTO ELETRÔNíco DE SISTEMA.~V"" DE ALARMÉ~4 (V!~TE I\QUATRO) HORASf'C

"~>CÂMARA MUNICIPAL pE CARAZINHO, pessoa juridica d~&ito público,
CNpJ'n° 89.965.22210001-52, com sede na Avenida Flores da Cunha,n', 799, em".""-. .•.. ~'. ,•....
C~r~zinhoIRS, CEP "99.500'000, Carazi~hoIRS, - representada neste a~por seu
Presidente em exercicio, Vereador PAULlNO DE MOURA, inscrito no CPF
325.465.050-68,' residente e domiciliado na Rúa"Antônio Pasin, ;,'. 390, n,;'sta cidade,
nesse ato denominado, CONTRATANTE e de outro I 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 repr,esentada pelo seu 'sócio proprietario, Sr.
XXXXXXXXXXXX, '~ortador do'RG XXXXXXXXXXXI e/do ICPF(MF) sob o n'
XXXXXXXXXXX. doravante denominada de CONTRATADA, em virtude do Edital do
Pregão Presencial n"'003/2015, têm entre si justo e'acertado ô presente contrato de
prestação de serviço~';,que se regerá pelas cláusulas e condições. adiante estipuladas:

CLÁUSULA I _ bo oi.~TO: '-1 / / / }" \\, /1
1.1 O objeto do\!contrata é a,.,,prestaçãode serviços,de monitoramento eletrônico de
sistema de alárme 24 (vinte"e quatro) horas, a!ravés de 02 (d~asrcentrais, localizadas
no prédio dá CPNTRATANTE"e.seu.anexo, sitúados no enderéço açima mencionado.

,'\ ~';,// /1')
1.1.1'-E~tá incluído na prestaçao do_seryiço o atefldimen!olde ocorrências que

eventualmente'acontecerem nas instalações da'C@NTRATANTE.), .'\ ~ ,.-......,A /
CLAUSULA 11- DO ,LOCAL DAF'RE':STAÇAp-[)E'SERVIÇOS:_ ... -- ./
2.1 Os serviços serã~ecutados na sede da CONTRAJANTE, com a instalação dos
devidos equipamentos$àr,a o~monitoramento-eletrôni,c_()~~9sistema de alarme 24 (vinte
e quatro) horas (quando- riêbêssá'riâJa~substituiçao,de~êquipamento já existente), o qual

'",. " ,. I '.". ",--,'

sera observado pela central da CONfRATADA:

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:

"- I3.1.4 Nos casos de acion.amento do sistema"", é ide responsabilidade da
CONTRATADA o envio imediato ásAnstalaÇÔes 'ôâ CONTRATANTE de uma viatura e
pessoal treinadõ para o atendimÊmto dá"" ocorrência: que tomarão as medidas
necessárias e in.dicadas para a situação, observando:..se, ainda,. eventuais instruções

dadas pela CON;RATA,TE, {''t, / / I
3.1.5 O pessoa}'ate.ndente atuará na~ârea externa e interna do imóvel, sob as

condições que s,\expõe:'\~ ' I //1 J
a) Área extérna: Para acesso, da área externa'da propriedadeda CONTRATANTE,

será ('n~regue a CONT~AT ~DA . urT)a-""éópiada cha.ve do'portão ou portas
extefnas>responsabilizandb-~e-'esta tivil e criminalm~nte pel~ custódia e guarda
da mes"ma ou, caso não deseje a..chãve" o acessó somente' ocorrerá com a

'" -' r' • '" ,',
presença'do preposto ou pessoa inâicadap~a CPNTRATANTE,

b) Área interna: O atenaente da CONTRAT!XDA'somente ingressará no imóvel da
CONTRATANTE acompanhago doprep'ostõ'óU pessoa-indicada pelo último,"'-. . - .,/
3.1.6 A CONTRAT~DA"$_e obriga a presta..s-assist~nciatécnica permanente para

eventua~s defeitos no sist¥.r!J~:£ãben.9~~~.~~sta;o.s:,rV~9'~e mão de obra, sendo que
eventuais trocas de aparelhos\eletronlcos;{.e) complementos ou mudanças nos

''-.-'"I." .. -
equipamentos correra as custas da CONTRATANTE,

3.1 A CONTRATADA fornecerá os seguimentos serviços:
,.. \ ~":'" •...;.~~~ 1 ll/'#('

~ '. ~_ " -.. .• ,...... .. .L. ..,

3.1.1 O alarme ,mstalaâo no estabelecimento daJ.:CONTRATANTE terá um
controle que permité)icaTligado 24 (vinte quatro) horas"na,'c€'ntral da CONTRATADA,
através do telefànéibackup de celulár"'õu">sistema via rádió: éAd~forma que ao ser
disparadqO b'~laf-me, por qualquer motivo, .seja "acionado o dispositivo41â--referida central.

.• L U \ "( 1
" ," , ',~/3.1:2 A CONTRATADA manterá permanentemente equip,"s":,tecnicas e

atendelltéS de plantão 24 (vinte/e quatro) horas que em caso de á2ionàmento do
alarihe;Se deslocarão imediatamente ate as instalações da CONTRATAN17Ê! a fim de
verificar o motivo~eréàlízar as devidas vistorias. r-- J ~
"". '-...: \

'. 3.1.3 A CONTRATANTE autoriza a 'CONTRATADA., na ausência dos
responsáveis, aCessar seu equipamento pór "modem", a fim de" regularizar situações
críticas e de mariutenção. ..,1,,-- ~

! ';••.•.••/ •••••.•.

3.1.7 A CONTRATANTE indicará no minimo 03 (três) pessoas responsáveis pelo
imóvel, que deverão obrigatoriamente possUIr telefone e chave do mesmo e
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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
segura~ça instalado~,(be_~:c.,~n:E:~cõr:n.r:llf~_rr(~rítár:aJ~lha existente. Caso haja
necessidade de rep~.ps,~~tr.oca em virtude do mau 'uso d.os.e-q~ipamentos, as despesas
correrão as custas do responsável. • -'li!/,

cf' \.'<' / -...... .• /h.i
CLÁUSULA~V - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO'; E DOTAÇÃO
ORÇAM_~~ÁRIA: l,';" .•\..~

I::.; I! FA.
5.1 Pelos serviços contratados a CONTRATANTE pagará a quantia de X)()(X mensais,
at~,~.diii 05 (cinc,?)do mêSSU~S;(1Uentea~ do s~ç!:.prestado-,' ~y
,.). "-\ ~

5.2 'Ocorrendo átraso 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 substituí-lo. ." ,

I

cOflta das seguintes dotações,
--"- "'-...• ; - ••....
correrao por

". /~,
deste contrato

'\ ~..........•., "".... ..
Órgão 01 Cãmara Municipal de Ve'ceadores'"
Unidade 01: Cãmara ..Municipal i ,
Projeto/Atividade: 01031000012.005 - Manutenção Geral da Cãmara
Elemento Despésa: 3,3,90.39.00.00.00 Oul:$erv. Terc.Pessoa Juridica

. \ \-' / / / }
CLÁUSULA VI - ,DAS DIS\O~ÇÕES GERAIS: / /' .. _

6.1 No caso de'Ocorrer dlsparod~ alarme em virtude de descuido da CONTRATANTE,
a mesma déverá informar irnediàtamente à .•.CONTRATADA'o fato, a fim de evitar
deslocamentos desnecessários de.viàtura -da CONTRATADA-áté olbCàl. Caso não haja
a comunica'Çãõ,...-será faturada à parté'uma táxa ..~dicional/de valor'equivalente a 10%
(dez por cento) da mensalidade vigente, p'or-vistá realizadâ. /

6.2 É da respons:t;ilidade ~ONTRATANTE;~ deixar o imóvel, o acionamento
do sistemade alarme."- ,"-o. --- - /,.., -----= C-
6.3 A CONTRATADA 'nãois!:lresp'onsabiliza'caso 6tfirra qualquer defeito na linha
telefônica. • "'AZr"nU ~..

5.3 As despesas
orçamentárias: .

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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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 nat.urezatâ-CONtRATAbAAíãõ~se r~~ponsabilizara pela sua falta,
salvo se constada quê,á rieglig-enClã: imprudenCia "ou/imperícia da CONTRATADA deu

,''':''-0-0 -~.' /':'-' .p

causa ou auxiliou, de ...alguma forma, a conduta ilicita de tercéiro;."
~, V ".- -....... . "";X/...

6.7 Em caso.de arrombamentos ou qualquer ou furto no Imóvel da CONTRATANTE, a
equipe d~-CONTRATADAque lá éompare"cer lerá como obrigação éÓ$u"nicar os órgãos
públicós.~:de segurança - Polisia Militar e~ Polícia Civil - agu~ráa.Qdo o seu
com'pare'cimento ou isolamento ,ao local, para as providências de 'praxe, além de
cOrrll;Jnicarimediatamente o respónsável ou o seu substituto previamente designado.
Jl . ,_o ~.... ......' I ~

CLAUSULA VII ~ DA VIGÊNCIA, RENOVAÇÃO' E RECISÃO DESTE CONTRATO:
; .' I

7.1 O prazo do contrato sera de 12 (doze)'tneses. contados da assinatura do contrato,
podendo ser renovado por iguais períodos'~sucess;vos, até o limite máximo de 60
(sessenta) meses, conforme disposto nÔ'inciso 11, do art. 57. da Li,i 8.666/93, mediante
termo aditivo aSSinad\opelas parte~;". <:.: \, ! I

I. ( , , l
7.2 A prestação dosi,serviços de 'monitoramemto terá inicio quando da assinatura do

contrato • \\ . i li I
7.3 No caso de rescisão antecipada por iniciativa do CONTRATANTE fica este obrigado
a avisar a sua intenção'por escrito, com prazb de 30 (trinia) 'dias. )

'. \\ / / !
7.4 Em caso de rescisão, a,parte que der causa ao encerr!=lmento antecipado do
contrato deverá'"rE~ssarcira àutra.o valor de.2% soore cada mensalidade faltante.

- / "" "" "-..... ./ ./ . / /~'\ .
7.5 O nao pagamento de uma mensalidade ate 30 (tnnta)/dlas'corrldos apos o seu
vencimento; implicará na suspensãô'-áútornáticados serviçós pel~ 'CONTRATADA, até
que o CONTRÀ\ANTE pa~ mora. ,~'. /

7.6 Fica deSigna~'como fiscal:'da -execução~~do~presentecontrato o servidor efetivo
Fabiano Santiago Pereira, CPF n. 945.220~49Ó~72.
. ~~ ~

CLAUSULA VIII- DAS F'.ENAblDADES: 0';:1
"'i'(Azr-:\HO ' ~

8.1 Pelo inadimplemento das obrigações a 'CONTRATADA estara sujeita às seguintes
penalidades:
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a) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a
execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;

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 cqntrato; .~,A'. - •• " I

:.••.•.~ _... 1~). '! \ ~

c) inexecuçãê" ~fCiiiltdà cO-~traro;suspe~sãb dbdireito de licitar e contratar'-',_' _. r."~'- ~
com a Administração'pel0 prazo de 2 (dois) anos e-miJlfa ide 8% sobre o valor
correspondente ào"montante não adiníplido'do contrato; V .( ~

êtr:~~:CUÇãOtotaldoco'rato:'-~USP~SãO dodireitode li~~:cpntratar com
,,- •..• ,' --o - ","./.

a Administração pelo prazo de 3 (três) anos e multa de 10% sobre o valor atualizado
do contráto; /' 1 ~ :,

, ) ,p_-.J
.1)- e) causar prejuízo mãterial resultante ~diretamente TdeTexecuçã07contratual:
declaração de inidoneidade cumulada com à sl,lspensão do direito de licitar"-!3contratar
com a Administração Pública pelo prazo de 4 (quatro) anos e multa de 12% sobre o
valor atualizado do contrato. ./: ~""'.. I
8.2 As penalidades serão registradas n~.c'ádastro"da-contratada, quando for o caso .

.:"')-"', , I
8.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Ailministraçãó enquanto pendente de
liquidação qualquer' obrigação finán"ceira quê for imposta ao' fornecedor em virtude de
penalidade ou Inadim~\ncia contratual. . li I
CLÁUSULA IX - DOS ANEXOS DO CONTRATO: . 'l\\~:'. ,/
9.1 - Fazem parte integrant~ deste instrumento de sontrato. a ~ROPOSTA de preços
apresentada pela CONTR~ T",DA, bem como o Edital correspondente e respectivos
anexos do Pregão Presencial n'0008/2015/ / /' J~
9.2 - Na hipótese de divergência entre este instrumento)de contrato e o Edital
correspondenfe~'prevalecerão as'di~Pos:içõés contidas no Edital. í.t \

..•••" . .~? ..•••. .J

CLÁUSULA X (DA RESCISÃO: .<::1) / )
10.1 Este contrat~od~ ~scin~~: __ ./

a) Por ato unilateraLda.Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do art.
78 da Lei n' 8.666/93; t :4 h--:-;-" ~_~ ..\l-":'

. b) A~igavelmente, porracorct~~n.tr~la~1partes, reduzido a termo no processo
administratIvo; e

c) Judicialmente, nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA XI - DO FORO:
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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 estar.em~c~s~e.c6nt~éitados/~.;Pàrtes.fjrmam o presente contrato

,. ~'.~ •. '.~' 'r" .. -- I'
em 03 (três) vias de .igGal:l<j'ore'forma, juntamente coril as teslemunhas abaixo, para os

regulares fin~ e~~fde-direito. (' ~ • -'I't:~~_
11.,-1) \ Carazinho, XX deJO(XX de XXXX.

,I'" (I ,../'\."'-.'i "', ., .r.~ I. ~..:>
""I ~. '" \ e..-tJ.. Paulino de Moura \

Presidente da Câmara-Municipal
CONTRATANTE

i

,
i
/~ /7'

"~

.• c\.._ ~'...-...

'\ XXxXXJO<JÔ<XXXXXX II''v CONTRATADA ,(

Testemunhas: I ,11
/' / / '

Nome completo: .' , /
CPF: i \" " ..••....,./ .'

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

lAR.W~~~~
Visto Consultoria Jurldica. ~ •
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

, ~.~.~~. ,..... ~
••. ' _ ,I ~A .,; • ,.<f.,._H ~ •••••. ;..: •••

CÂMARA MUNICIPAl' DE CARAZINHO i'f;;/i~~~:~:O~~::g~~t,::encial na00áÍ2015 "\ -': ~/ ~
Q~~ ~,

'.'"~i', (Razão Social';da Empresa),
estab'élecida na ./(\
(endereço completo), inscrita no CNPJICEI sob n°, ,., , neste
ato:rep"resentada por. -=======. inscrito n'6CPF sob o
n0. ' , na qualidade de representante/sóciolproéurador, no
uso de suas atribuições legais, vem: DECLARAR, para fins de participação ~o processo
licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente aos requisitos de
habilitação" ~ I

Declaro sob as penas da lei a inexistência. de impedimento legal para contratar
com a Administração Pública, ' ,'o. I- ,Por ser verdade assina a presente. ,'~ ..•...

., .•••I.... '
_____ "__ de ~ __ ' de 2015.

,",

/,,
\, ,

". \"
\ '" (Razão Social da Empresa)

(nome do responsável/procurador)
(ê'argbdo responsável/procurador)
(n°. "do documento de identidade)

.•••.••• -::',- )

(;;;;a r:C';;nhecida) //

~:..._ , ~" 0" . _. _....... ....
'. ,-

C.',', "", S
é1RA..zr'1-l:o ~£.,:.

I
~
/. '-/',)

Processo Administrativo n°. 012/2015 Pregão Presencial n°, 00812015 \

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - FoneIPABX: 54 3330.2322" CEP 99500-000" CARAZINHOIRS
E-mail:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ:89.965.222/0001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

ANEXO VI
CABAZOIBD.RI

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE QUANTO AO
TRABALHO DO MENOR

,-
ReI.: Edital 008/2015

•

/

,,,

.,,, de 2015.
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DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

••,

••
1!Ií;'~,l'I,

/ ~ (nome da:1Cmpresa), sediada na
..•.....•."'" (endereço ~é6rrípleto) inscrita no

CNPJ/MF, sob o número ~'~ " DECLARA, sob}",penas da lei,
que ria presente data é considerada: "'4~

.. -'..... - •..,
Pregão Presencial n' 00,81?015., ',', .,; ,.......

~ •••• ~ .-.... ••• • I '••••• -:J
,'~ ' ,/•. ..'.,

( , ') MICROEMPRESA, confonne o inciso I, do artigo 3', da Lei.Comple;;;-?n;ar n' 123,
de14 de dezembro de 2006, "', I "f'"'
( ) 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
excluída das vedações constantes do parágrafo 4°, do artigo 30,i da Lei Complementar
n' 123, de 14 de dezembro de 2006. ,,"!, ,,"- .-""""~;' ••• I

______ " de __ -' de 2015,

j.',. ..••,., ,,-\ {
,/ ,.

\ \ / i
\', CONTADOR DA EMPRESA I

(nOde Registro no 6rgão Competénte - CRG)'" '", / ' '\..
~//// / ,/'(\

(assinaMa.dó Representante Legal) (,,-,
(nome Completo dÓ,Representante' Legal)
'~ (Carimbo d;d,illpresa) 4"

. '.~ .. ~'""
~,'. .;. (f;rma'recorfhecida)

I , ' .\<
, J ' • \

C1JV"zI~1-\O~v..S
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
., -

l

_. ,..
1,' :fi.,' t
-I' 'i '"/I/""'/çr:t.u,

~.I

(Razão socia"1dá~ Empresa).
estabefecida na - ~ '\
(ender'êço comple/o); inscrita no CNPJ/CEI sob n", • li _,•nesle
ato representada por ,I Inscrito nâ CPF sob o
n'. , 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. ,~~?

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

A F •....., ... ..- _ ....
CÂMARA MUNICIPI\L'DE'CARAZINHO
Editaln'008/2015 •• ,r /",
Processo Licitalõrio. Pregão Presencial n' 008/2015

.I ....••,.~~
" "• '~.A

'I

_____ • de~ , de2015.

/".

" J\\ '-.' I. ,
\ '" (Razão Social da Empresa) I

(nome do responsável/procurador) ~
(càrg~'do_:esponsávei/procuradOr) ",

.•..••.•..•....••...•..," t (

(firmar<:::f)a) /// ,') ,j

~..... ~ <-~- ,..:
(,~, -~-~."""

r-' - - \' "'~

(~RA~r:"H~~\l.-S
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

ANEXO IX

MODELO DE ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

ClllAZlllBO.BS

À . r~.". ~.._\- - ....,~~
CÃMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO" • r _-' I'
Edital n' 008/2015 ::'__' ," I:F;> ..•
Processo Licitatório; Pregão Presencial n' 008/2015 ••.•.//1 i~. . / \ ri-r,

,(. . ,.~--.
.Ai~st:mos para os devidos fins' que a empresa \....Ao

(nome e.CNPJ da empresa favorecida), estabelecida na ",,(.'
(endereço completo da empresa favorecida), foinece(u)/executa(ou) para ,esta empresa

, ' (C v'_ ,. ' nome e NPJ da.• 'empresa - emitente), •~jtu.ada na
(endereço da empresa emitente' do atestado), o(s)

material(ais)/equipamento(s)/serviço(s), abaixo especificados: •

-,,;,,- -',

1) Número do Contrato: (informar'.o_/n.o do contrato firmado entre as partes) ou
(notas fiscais). .', " I
2) Objeto dó contrato: (descrição resumida)\.f
3) • 'I .,,' 1 '('Penodo: .1..:"'::".' a .,-:-;-: ./ in/ormar o período
do contrato executado. Se ainda vigente, preencher com a data' de início e depois da
letra "a" incluir a pala v,,=!vigente). .' I
4) Quantidade: (informar a quantidadeIomecida ou dó serviço prestado),
5) Valor dO.Contrato: (informar o valor-:do contrato, mensal ou anual ou total do
fornecimento em caso cie,mf1teriais/equipamentos). /.: J

' '\\" / '
Atestamos, ainda, que'"os .' (fornecimentos/serviços

estão sendc]lforam executados) 'sat.isfatoriam~nte, não existin~o, efn ..•.nossos registros,
até a presente \data, fatos que"desab9nem' sua 'conduta e irespo,l1sabilidade com as

ObrigaçOesassuinida~" ''-.-/ <::::(:) ~'. ,,' \...1

~, ,_~;.:.:'~_' _dee~'''.) de 2015.

..•.•••...... '.. ' .\-'. . ,,.r. --.....' ~"- - ..-:'
rJ(himé somp(etq.(j.'fdeclarante)

• (CPFdo'deCla'ránte)
(cargo do dectarante)

(assinatura da declarante)
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

ANEXO X

MODELO DE CERTIFICADO DE VISTORIA

WIAZIIIIIII.U

., ~~..•.. _l-- j~ 1([', ~': ',_ ,_0_ ... o ,: ~, r~.
~-, ", -' . . f,lj:,~,.,-

Atestamos. pa'rá~fins de participação no process6{llicitâtório, na modalidade
Pregão ,"Presencial n',/'- 00812015, que """'I,O(a) Senhor(a)

,,', o 'portador(à) ~do CPF n',
___ ~ ./ representante ' ida~ Empresa

.,,1 ,~;4c:NPJ n'.
I: -.~'.... vistoriou o local onde será realizado o "',serviço de

monitoramento eletrônico de sistema de alarme 24.(vinte.e.quatro) horâs~'bem como
aqueles descritos no item 1 do Edital n', 008/2015, tendo tomado conh'eéimento de
todas as peculiaridades do local, das centrais elétricas presentes no lOcal e das
condições estipuladas no edital e seus anexos.

..'" .•••••
, ~_', _'_ de :..- de 2015.
\ ~ ..• ~.".

Assinatura e nbr;;e~Pleto de represen~~nteda Câmra Municipal

(,,"~~ ~ ,/ /.~
....-', .~- !...../
Assinatura e nome completo de representante da Empresa !Jcltante

'~"--U ~',: /
,~-..:;, ~ >,

.~--

C' i •. ~", S
/1RA.Zr:\HO ' v.:.
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