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CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
\,pr?ê~s~t{~dmfi1~~~t~~ti~~":-008/2015-'. r:..v.•••••Pregão'PresenciaLn2 00512015V/>J. Edital noo05120úJft ú.. .

<0.•\" . ~~.~, '()
espeCializada na prestaçao de ,selYlços de

( j manutenção de selYidores de rede pa7j3~'aCãmaraf'; .. - -- MUI'c~ ,\carazmho:l ~
• Tipo de julgamento: menor preço global

-' \... ",-( "-.. I
_.'\ .. ,

. , , .
O Vereador PAULlNO DE'MOURA,'Presidente do Poder Legislativo (Câmara, , r. , / _" ,

Municipal de Carazirho), no uso 'de suas atribuições, torna público, que às 09 horas,
do dia 16 do mês 'de abril do ano de 2015, a Comissão'Penrfanente de Licitações,
designada pela Pori,.'ria nº 4012015, e o Pregoeiro e a Equipe "de Apoio, designados
pela Portaria nº 41/2615, reunir-se-âo na sala de,reuniões da 'Câmara Municipal de. '" " , ....
Carazinho, localizadami,Av. Flores da Cunha, n'. 799,.em CaratinholRS, CEP 99500-
000, com a finalidade de 'receber propostas e docu')1éntós de habilitaçâo, objetivando
a contratação de empresa especializada na prestação de serviços descritos no item 1
(Portaria nO, 046/2015), pro6essando-se. essa liéitação nos termos da Lei Federal
nº 10.520, }lé17 e julho de"2002,.pom aplicação subsidiária.da Léi,Federal nº 8.666,
de21 deje~e 1993. "'0/// ()

1 • DO OBJETO <::::n
"" : ,

1.1 Constitui objeto da ,presente licitação -a-.ê~rataçãOder empresa especializada na
prestação de serviços de--mÇlnutenção de servido"res-dé .rede, sendo necessária, para
esta Câmara Municipa{à/m-~utenção de 01'(lim) s8rt.iêlor de rede, abaixo descrito
(item 1.1.1), corresponaénter~/P1h- .(u~â_~~q~)'mensal, não cumulativa, a serem
executados em regime de empreitadá por préço global.

1.1.1 Descrição do Servidor: Serviços de Internet, com sistema operacional
Linux Debian 6.2 32 bits, equipamento montado, processador Intel(R) Celeron(R) CPU
2.26GHz, 1,5GB de memória RAM e 80GB de Hard Disk.
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1.2 Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade
pertinente ao objeto da c~ntr~tação~q~e,:p~eenqherem as condições de habilitação
constantes deste edital.~ '. 1.,) li.•••.lI!'k - fi~ .,' •.•... - ::r r ,;

'"~ """". - f/L:~v' vii"
~,~eEPRESENTAÇÃ?ETJ~ CREDENCIAMENTO/,%

2.1 A,,'ILci~ante deverá apresentar-se" par~ credenciamento j~~~'? pregoeiro,
diretamente, por meio de seu/representante legal. ou através.de\procurador
regula~mente constituído, que d~vidamente id~ntificado e credenciad~~e'rá o único
admitido a intervir no procecHmelÍto licitatório, no interesse da representad~

!./, 2.1.1 A 'identificação será realiz~:>eX~lusivamente. atr~vés da a~entação
de documento de identidade.' I
2.2 A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 2.1 deverá ser
apresentada fora dos envelopes. .....'..... J

. "
2.3 O credenciame~'to será efetuado'da seguinte fôrma:

"\ ". ._c
- I ."a) se repres€:ptada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou

assemelhado, d.8verá'.apresentar: <~\ I. I I
a.1) cópia do\~spectivo Estatuto "ou.Contrato' Social em vigor, devidamente

registrado; j \'" ./ . I
a.2),ldocumento de,éle!ção de seu~~ádministradores,""em se tratando de

sociedade.éomercial ou de sociedad~ por a.ções;./ ....-:~\..;, "'->/ . / r( j
8.3J i~scrição do ato constitutivo;--acorDpanhadd de p~ova de diretoria em

exercício, no caso de soci~dade civil; ~ /. I
,,~ . '~'d'/ d"8.4) docume~t() que cõnste~eXPfeê.samenle 05 poeres para exercer If81t05 e

assumir obrigações em~decorrência de' tal investidura-'"é para prática de todos os
demais atos inerentes,ao ~certame, em se tratal)-dq, de empresa ou sociedade
estrangeiraemfunCionaménto-no~aíS;~O O,,:,

-""A.LJ.\H ~~
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,
9 1.Q,do Código Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de todas as
pessoas com poderes para .a-:t0utorga 'de...•procuração, o nome do outorgado e a
indicação de amplos poderes para'dar'lánce(s) ",ti'liCitação publica; ou

~ .~~.....' ' - V JI. '"
b.2) carta d~'credenciamento ~outorgado pelos ~p,\,esentantes legais da

licitante, comprovàíÍdo a existência'"Oos--necessários podé"tes4iara formulação de
propostas;e'Jiara prática de todos ..6s der:n13is atos inerentes ao certet~."

,,~' L.) \ "'C,
~~ . .-~'("'~,.I..=-Em ambos os casos (b.1 e b.2), O~lnstrumento de manda!'?,.-9~r'vera estar

acompanhado do ato de investidura do outorgante como representa'nte legal da
empresa, . _ .. J I ••..-y
!A' ("'\ I ~

't 11 _ Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa
deva assinar a Carta de credenciamento para o representante d~ empresa, a falta de
qualquer uma invalida o documento para ôs fins deste procedimento licitatório.

, i\... ..•.•... Ij .. /...... .
2.4 Para exercer os direitos de ofertar la-nces elou manifestar intenção de recorrer, é
obrigatória a presença da licitante ou de seu "'.represe'ntant.êem todas as sessões
públicas referen~es ~ licitação. '': j S> -_._- i li I
2.5 A ausência de à~denciamento implicará na apresentâ~ão da proposta escrita e
será considerada como, renúncia tácita ao direito de participar na sessão de lances e
recorrer contra eis atos.,do pregoeiro. ~~"'? . I I I

' \ \ ". / I
2.6 A empresa que pretender se utilizar dos benefici6s trevistos nos art. 42 á 45 da
Lei Complementar nº 123:'.d~,14 de dezembro de 2Ô06; disciplir\ados nos Itens 6.15 à
6.18 e 7.3, des'te edital, deverão,apresentar decláração, firmadapor contador, de que
se enquadrá" como microempr.esa àu_.empresa-áe pequeno porte. "1')

I _\iJo.apresentação~c;'açê;.~cima in£Ca7dfimPlicana renuncia
tácita aos benefícios da Lej Complementa(n:o~1?JJ2096./

261A" ~ h' f'<d~ '1 dá' t' 't.. s coop~ratlvas q-ue-~tena.mau en o, no ano,ca en no an enor, recel a
bruta até o limite de 3:600,000.00 (trés miihões e seiscentos mil reais), gozarão dos
beneficios previstos nq~H~rt~"'42_ª".45da Lei Complem;[~taJ 123, de 14 de dezembro de
2006, disciplinados nos,lteils'6,1,5 'à'6:18 e 7.3ê deste~edital, conforme o disposto no
art, 34, da Lei 11.488, de'{5/de't1u~,~à:de'20'ot: desde que também apresentem
declaração, firmada por contador, de que se enquadram no limite de receita referido
acima.
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3 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

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 distin~S, ('~.s~i~,.~_não-'-trahspa'rin!~~ide;'1tificados, respectivamente,
como de nº 1 e nº 2;,para ..:o;que se sugere a SegUinte~insCriçàbü.:~x" ."'I

,i' '.." /, "li,;
À,cMl.ARA MUNICIPAL DE CARAZINHO ~
Épf-r'ÀL DE PREGÃO PRE8ENCIAL Nº 005/2015 C',..,

,fi::I:'IVELOPE Nº 01 - PROPPSTA \ ,..A\.
"1ROPONENTE (Identificação completa) I rv
, ,'" _ _ ' ---.J "'V'

{,' A CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO "
", EDITAL DE PREGÃO PRESENCIALNº005/2015 \

ENVELOPE Nº 02. HABILITAÇÃO
PROPONENTE (Identificação completa),-,,, I

J ••..,,.... ~, ;

4 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES
I \\ '.j -:~(' ,11 I

4.1 No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste,edi~al, na presença das
licitantes e dem"ais pessoas presentes à sessão pública' do pregão, o pregoeiro,
inicialmente, receberâ'I'6s envelopes contendo propostas:f1nanceiras e documentos e

habilitação, ", \ \ ).:/ / Ii I
4.2 Uma vez encerrado b prazo para a entrega dos- envelopes: acima referidos, não
será aceita a participação de ~enhuma licitante ret;:udatária. k
43 O / I' , 'd''.'' t d /t'/ d '_'~d -. pregoelrorea Izara acre en.clamen O., as In eressa aS,.as quais everao:

V) -.....;>- ...,/ / (V
a) comprovar, por meio de instrumentq-pr,óprio, poderes"para formulação de

ofertas e lances verbais,' be'11como para a prãtiCa.dosdémais atos' do certame;

b) '''t d I~â ' ; ~ ,"t/d h b'l't -apresen ar ecaraçao e"que.cumprem os requlsl os e a II açao e'-... '/.c) comprovar é(SitUéi9_ãO._d~.microe_llJpresa'-pu{-~mpresa de pequeno porte,
quando for o caso,.-1~A.ZI:" HO ' ~

5 - PROPOSTA DE PREÇO
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5.1 A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração 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:

/ r~\~l_f4t íVO
a) razão social_d~ 'empresa; 11L}

~V 'V/I
b) própo~tl(financeira, cUjo<VãTõ,'não poderá Ultr.~ssar o valor de R$

96,00 (n2~r<t.a~'eseis reais), rupricad~~ em"~odasas páginas-'e~~!?~dana última,
pelo r~pr"sentante legal da empresa, mencionando o preço globai dos serviços, objeto
desta(tiqif~'ção, onde deverão estar incluídos todos os custos com r=n:a.t~}jal, mão-de-

Ob"CJ"lúsive o BOI; J \ ~
t). c) planil~a""dé quãrítitã"tfvos e custos.unitanos; I ~

"! I '-..\ \
d) descrição do objeto da presente licitação, em có'nformidade com as

especificações deste Edital; e, I
1 ""''' "-I .•••t "

e) declaração de que nos preçoS propostos 'se.encontram incluídos todos os
impostos, tributos" encargos sociais, e quaisquer outros encargos necessários à
perfeita execução dos serviços. ~.•.•......,- <\- .~,' ! Ji I

1'1\ -- -' / J1
1 _ Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no

preço até, no niáximo~ duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as
demais, se houver, tal'Dbém em eventual co'ntrataçãÓ'j'j Ij \ \ ~.~, /
5.2 Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e
custo, como por exemplo: 'transportes, tributos ,d~ q'ualquer [natureza e todas as
despesas diret~s ou indiretàs, 'relacionadas com-ó':fornecimento do objeto da presente

licitação, (5:), ,'0,~/ I (f) ,
5.2.1 Quaisquer tributos de qualquer-natweza, ~ustos'e ..•.dêspesas diretas ou

indiretas, entre\outras' despesas,~,omitidefS....dl propostâ ou incorretamente cotados,
serão consideradqs com'õ~:inçlusos n'os preçps;~rião sendo aceitos pleitos de
acréscimos a qualquer tituio, ~ ! ~ ,/

5.2.2 Os pre~propo"stos e os lances oferecidos são de exclusiva
responsabilidade da _li'citárf!.EJ';?n~~!Dr,~a~tisj.if~-~2 \$refto de pleitear alteração dos
mesmos, sob alegaçao de erroi.oml..s??I'?~'9,:!,-gualqueroutro pretexto.

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

5.3 A Proposta que não atender:l"asexigências deste instrumento, bem como alterar a
especificação da proposta,"I_õu';:que',_ap'rêse~ta}'preços"excessivos ou manifestamente
inexequíveis, ou aquelàs','qúê ófertarem alternativãs 'serão/das-classificadas.

5.4 Fica perm}ti~~f::,ta técnica,dê liéftante à Câm:;"!Jri8pal de Carazinho,
mediante pr~vi~-agendamento, a firh de haja o .conhecimento do sérYidor-.de rede e das
condiçõef<19c-aiS em que os ,~erviços setão prestados, be~nt~c.2.r.nodemais
eSc1are.~i~entos necessários à formulação da proposta e à futura execuç;.0'd9 objeto .

ci' __ 1 l__ ~
!l~6 - DOJULGAMENTODASPRO~O~~ I ~

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 SUbSeqUent~s,,~téa proclama~ãodã>ve~ce~o~a. '. J I
6.2 Não havendo, pélo menos, 03.(três) ofertas nas condições definidas no subitem
anterior, poderão os"~utores das frês melhóres propostas ofereserem novos lances,
verbais e suces~ivos:, 'quaisquer que sejam os preços ofe~êcidos em suas propostas
escritas. ~.\ '''/, ~ / ;" I

. \\ ,,' "6.3 No curso da ,sessão;, o~ autores das propostas que 'atenderem aos requisitos dos
itens anteriores :serão c'onvidadas, individualmente,;á a:presen~arem novos lances,
verbais e sucessivos, eni\yàlores distintos e decrescentes, a~partir da autora da. /. ~ ..• . ,.'. - ~. "-
proposta classificada em segundoJugar, ate a proclamaçao da vencedora.

6.4 Caso d~~U mais propo~~Ciais"~~s~ntem preç' i9a:J será realizado
sorteio para dêt~fminação da ordem de OfE?rta'dos,lp.nce// : >'-
6.5 A oferta dO~lances deverá ser efe~~ ni~ento em que for conferida a
palavra à licitante, obedecida aÕrdem:'previstá~nõi'ifens 6.3e6.4.

6.6 ~ vedada a oferta d~eco",~a~,!,pate. ~
A 1;;»,1 7-"," .." ~~

6.7 Não poderá haver desistência dos_,.la[1c.e.~-já..ofertados, sujeitando-se a proponente
desistente às penalidades constantes no item 13 deste edital.

6.8 O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro,
implicará na exclusão da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no

Processo Administrativo nO.008/2015 Pregão Presencial nO.005/2015

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone/PABX: 54 3330.2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS
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 ••••••••••••

•

•

impedimento de apresentar novos lances, sendo mantido o último preço apresentado
pela mesma, que será considerado para efeito de ordenação das propostas.

6.9 Caso não seja ofertado nenhum lance:werbal"serã verificada a conformidade entre
_.~. _' •. ~'., I ' •• t ;¥~- .•..

a proposta escrita de menor"p~eço runitário ~e, o: valor e~tjmado para a contratação,
podendo o pregoeir~ne_gocia'r' diretamente com a"'propqlJe-nt'? para que seja obtido
preço melhor \- \; ""'/1 ,/"4 ' ." ......•........ V;;u
610 O j--' t d t ./t ..t..'>. d . d-./ ,. d I. . ,,":enc~fr~meno a, e ap~ C0":lR~Ilya, ar-se-a quan o;;l99nyoca as pe o
pregoelro,'~s"llcltantes manifestarem seu -desmteresse em apresentar novos lances.

<t1'~ I \"";;
6.11~E~,Cerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo~ o menor
preço__a-presenta90, o pregoeiro ,verificará a aceitabilidade da proposta delVãlor mais
báixo, comparando-a cà~mos -Vãlores consignados' em' planilha...•....de custos,~decidindo
motivadamente a respeito. '"'''-\ I \
6.12 A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis.
Será declarada vencedora a licitante que -.ofertaro menor preço únitário, desde que a
proposta tenha sido apresentada de acordo com as especificaçiies deste edital e seja
compativel com :o pr~ço de mercado. "", .

'1\ <.-.'1 ~': - ,
6.13 Serão desclassificadas as propostas que:

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

.\ ,''; "I
b) forem omiss~s e,mpontos essenéiais, de m09â a ensejar dúvidas;

.," I. J
c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não

atenderem aosrequisitos dci'item5; ./,' "-

I~ ".""-.'// /I '\d) co~tiverem opções dé'.pre.ços~alternativos ou que apresentarem preços
manifestamerite'inexeqüiveis. - ~ / ~ >--

I - ins~ão na p'fõpqsta que tenha por.objétlvo modificar, extinguir ou cnar~ . . ~
direitos da licitante ou do órgãà" licitador serão. tidas como inexistentes, aproveitando.
se a proposta no que fàrcpmpatível com o instrumento convocatório

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

6.14 Não serão consid~r:da.s'.i p-ara_~julgament~ d_~$~propostas, vantagens não
previstas no edital. >\."""\,1.1 "rl\.J
6.15 Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto,
previsto no art. 44. S 2º. da Lei Complementar nº 123. de 2006. sendo assegurada,
como critério do desempate, preferência de contratação para as microempresas, as
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empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 4.3, "c", deste
edital.

6.15.1 Entende-se cOf11o,empatê fictc)"aquelas situações em que as propostas
apresentadas pela microerT!prê:S:'á,"épéia'-\empies~'de:.pequeno porte, bem como pela
cooperativa, sejam ,jgúai~:ôüsupe-riores em ate 5%-....(Cit;loo(por cento) à proposta de
menor valor. ~,'{, . . '~iU/'

E:'; /. """. '.V
6.16 Ocorrendo õ empate, na forma do item anterior, proceder-se-a dfseguinte forma:

'l;Y ~. .~ \ -t..;..
(~).::Amicroempresa, a erT}R(esade peq~eno porte ou a cooperaJ.iy,~dete~tora

da proposta de menor valor sera.'convocada para apresentar, no prazo Ile:..5: (cinco)
minu~os:\ nova proposta.'jl)ferior~1àquela considerada, até:lL~ntão, de menor preço,
sitú~çãoem que será declarada vencedora-(jo ce-rtáme.-. I ..,- . ~\ \

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno portei ou a cooperativa,
convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova prõposta, inferior à de
menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas,
empresas de peqüeno porte ou cooperativas remanescentes, q.ue"se enquadrarem na
hipótese do item 6.15.1 deste edital, a apresentâção de nova' proposta, no prazo
previsto na alíne~ "a~L~\esteitem. ~~.' '~.~" j. I
6.17 Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer
as exigências doiitem 6:'16 deste edital, será declarado venCedor do certame o licitante
detentor da proposta or'ig'inariamente de men.or valor. . J

. \\ '/'
6.18 O disposto nos itens 6.15 a 6.17, deste edital, não se aplica as hipóteses em que
a proposta de rT).enorvalor'irlci~1 tiver sido apresentada por microempresa, empresa
de pequeno í,rte ou cooperativ~~ /.,', • " ~

6.19 Da sessã6"pública do pregão ..será, lávrada' ata circunstanciada, contendo, sem
prejuízo de 'outros, o registro das licitantes'" cr~denciadas~' as propóstas escritas e
verbais apresentadas, na ordem de c1assificaçãó, a"aná,lise da doéumentaçãO exigida
para habilitação e 'às recurs6s'.int~!postos. ~/.../"-. ""-.-:c- ~~ . ./
6.20 A sessão pública não..será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e
quaisquer informações acerca .•.dQ_objeto serem. escl.are.cidas previamente junto ao
setor de Informática, conforme ,subífem.1.5.1des'te:editàl~;"j

. -"\."\1', j ~,.:1\.) .
6.21 Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data
para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes
presentes.
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7. DA HABILITAÇÃO

7.1 Para fins de habilitação neste Prêgãó,. a 'licitante devera apresentar, dentro do
envelope nQ 02, os seguint~s'do-cumeritos de ha.b(litâ:Ç~'o:11<.v~-. -"""li"

7.1.1 De,ia,.ação que atend,;..ao_ disposto no artig~.47~, inciso XXXIII, da
Constituição,Federal, conforme o-lmodelo'do Decreto Federal ',nº' 4.358, de 5 de
setembrodif2.002; ( ) \ • ;7i"r\

h'f1' " 1 ",:,.'!4,'2 - HABILITAÇÃO JURIDICA: i ~
r-." ) 't ' I I dI, d' 'd I •.~.••t,-- ,a re91s ro comercia I, no. caso e empresaJrl. JVI_ ua ; -!; ,""(- -, (-'
) b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em Ivigor, déiidamente

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

c) prova de inscrição no Cadastr6Nacionalde Pessoa Juridica (CNPJ/MF);
I I' _ ''o. _\ 0•.> l

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

, '\ " 1, .
e) declaração 'de que não pesa contra si, declaração de inidoneidade que

tenha sido expedida po(\órgão da Administração Pública de/qualqUer esfera de

Governo. ;, \ ~ ' / I
7.1.3.,REGULARIDADEFISCAL: ,', "

a) ,~ de inscrição ~~:~:'strO.d: corrtribuintes _estadú~I~U municipal, se
houver, relativo,-ao domicílio ou sede da licita"nte,..pertínente.ao seu,ràmo de atividade e
compatível com'o objeto licitado; --U/f /" ~ . .--'/'.' /b) Comprovaç~o de regularidade"com -a .Fazenda Federal, mediante a
apresentação de Certidão expedida pela Receita Federal dó Brasil;

c) Certidão Neg:;;-:a~;;;;:O;bitos relativ~ib~s Estaduais;
-~'-'-\L.L"nu' .

d) Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Municipais;

e) Comprovação de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS);
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f) Certidão Negativa de Débito para com o INSS (Certidão negativa de débitos
relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União), ou prova equivalente que
comprove regularidade de situação para:cOma Seguridade Social; e,,. . '.,' 1/-

,. .-.. ~.- ."\, : ••••.' I . . 11' •••...-,.- ~.-"~. ~. j . '.:,/I> ,..,

g) Prova de(Ínexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a aprese'"ritação de certidão negativa, noS:"l.tê'rríiOS'ija Título VII~A da
Consolidação".das. Lêis do Trabalho,~aproVàda,pelo Decreto-Lei"'n~';5.452, de 1º de maio
de 1943h~ • (\ ~~r\

~ '- > \ '-=
7.2 ~~~ as empresas cadastr1cJas no Municipio, a documentaÇ1\!(poderá ser
substit~ída pelo seu Certificado .&e Registro de Fornecedor, desde que.s~u objetivo
s9dàlcomporte o objeto' licitado. e o registrp cadastral-esteja no-prazo de vàlidade.

7.~ ~ÀBILlTAÇÃO CONDICIONADA '''-- \ .•('"

i - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de
microempresa, empresa de pequeno'~.pbrte al.L cooperativa beneficiada pela Lei
nº 11.488, de 15 de junho de 2007, a habilitação ficará condiciõnada a regularização
posterior. 1\ ..•• _.\. ", ,: . I1,\ ...• " •~'. "'-".. ,", ,

11 - Declarada vencedora do certame, microempresa, empresa de pequeno
porte ou cooperativa'terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, ,podendo ser prorrogado por
igual período, para a 're'gularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissão de eventuais certidões n'egativas ou posítivas com efeito de certidão

negatival'll A d:'1 _ d\\ , d ' d' I
t
/ f' l

d
" d' I' 't -

_ . raçao o prazo.por maIs OIS ras'u eis Ica con rClona a a so ICIaçao
da licitante pc>tescrito e medfàntejustificativa aceita pela Administráção.~'':\ ",<~" - - /1 \

7.3:2f~Jnão regularização"'da""'docum~ntação, no'praz9 fixado no item 7.3,
implicará na inabilitação do licitante e a adoção do procedimento'previsto no item 8.2,
sem prejuizo da"'s.,penalidade.sprevistas no item"1-3.1"aíínea a, deste edital.

"" ~.~, /
7,4 QUALIFICAÇÃO TECNICA/

C'A---- --oS
a) Atestado dà' caS;citação r técnic6.àperaCional, em nome da empresa,

fornecido por pessoa juridica '-aé>difeito 'publico ou privado, comprovando que
executou, satisfatoriamente, contrato com objeto compatível com o ora licitado, em
características, quantidades e prazos.
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7.6 O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo
prazo de validade da proposta, devendo a licitante retirá-lo, após aquele período, no
prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope e seu conteúdo.

.. J~",",.•~.....-.~r',l_"~.f • V~
8 • DAADJ~~IC,.xçÃÕ'" -.v /iI;,

" _VI' _0_. ./!~
8.1 Constatado o aténdimento das exigênciasfixadas no edital; a;licitante que ofertar o
menor preçal será declarada v,é'ncedor.a, séndo-lhe adjUdiCad(t~pela autoridade
superior tu/pelo próprio pregoeiro;to objetô do Certame. - ~~

8.2 E~;' de desatendimento.~ exigências'habilitatõrias, o pregOei~abilitará a
licita"nte"'eexaminará~aLqfert~s~subsequentes e:.=-qualificaç.ão:daslicitante'S'Fríã ordem
defêlassifrcação e,- assim, sucessivamenté,., até 'a apuração de tma que ~,atenda ao
edital;- sendo a respectiva licitante declarada' vencedora, ocasião "em que o\'pregoeiro
poderá negociar çiiretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.

I . I
8.3 Encerrado o juigamento das proposlas.e da habilitação, o pregoeiro proclamará a
vencedora e, a seguir, proporcionará às liCitantes a "oportunidade para manifestarem a
intenção de interPor recurso, esclarecendo q~e a" falta dessa.'manifestação expressa,,. ...... ~. . .
imediata e moti,,:ada', importará ni~...!decadêD.~iado dire~to de recorrer por parte da
licitanle. '\ I I
8.4 Não havendo manifestação para a interposição de recurso, ou após o julgamento
deste, se interposto, Ô, pregoeiro conceder~~o prazo de 3 (três) dias úteis para a
apresentação de.nova planilha de quantitativos e preços unilários para adequar-se ao
novo preço total p.roposto"a,pósa sessão de I~nces. / ,/ I

\ "'~ / / .

9. D~ECURSOS ADMINI~TRATIV6s' ,~

9.1 Tendo }Ii~i~nte manifestad~a:'m~~e. na selsão ~blila do pregão, a
intenção de rec6r~er, esta' terá o prazo de :3'(três) "dias çqrísecutivqs para apresentação
dasrazõesderecur~o. ~_~/ /" ~.-.- . ,9.2 Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem
como o registro de que ,todàs~as .demais licitantes. ficáral!ljntimadas para, querendo,
manifestarem-se sobre ãs láz~es ,dõ)ecllr~o"J'o, ..pra?b(de':3 (três) dias consecutivos,
após o término do prazo da recorrente, .propo-rcionando-se, a todas, vista imediata do
processo.

9.3 A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na
sessão pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.
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9.4 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou
o ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua
decisão ou fazê-lo subir, acompanhado .de suas razões, devendo, neste caso, a
decisão ser proferida dentro.{iâ, praz'õl""çj,eJ

'5' (qinêófu,ias úteis, contado da subida do
~_ • ~.~,.":" .'. __ -'.~,.' 1- ~. r-

recurso, sob pena q~-.responsabllidade daquele qué~tiouv.,):i'da~ocausa à demora.
~\ \.... " ;.r(,

9.5 O acolhiment6~e recurso imp.0rtará'l-à"invalidação apena~ôs:atos insuscetíveis

de aprov!,:à~ento. (, ) \ ." '"~ .{W) ~.~3.(0.DOS PRAZO~ E DjGARANTIA \ ~~

10;1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração: no prazo de 3 (três) dias,~ , . . ~--

cà'nvocará a vencedora para assinar o contrato, sob pena de decair ao direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. t
10.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo
mesmo período-, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso
do respectivo prazc:'.. .,',"-. r I

1\ ''';... '••
", .••.•.•., .••. , ( J I

10.3 O prazo do contrato será de 12 (doze) meses, contados da assinatura do mesmo,
podendo ser renovado por iguais periodos sucessivos, ,até o llimite máximo de 48
(quarenta e oito) mese;:; após o início da vigência do contrãto, na forma do inciso IV, do
art. 57, da Lei Federàl n' 8.666/93 e suas àlterações, mediante tenno aditivo assinado

pelas partes.', \ \ "". , / . ,.I J

10.4 O termo inicial do contrato contará a partir de sua assinatura .
~ .~'" ./ / /. ",..

11~PO RECEBIMENio=::> . I !~

<" ./ -.,... / '"
11.1 A licitante. vencedora iniciará suas"'atividades e.m'até 3 (três) dias contados da
assinatura do côntrato. ~~. //

11.2 Verificada a~SCqnfOrmidade ~de âlgum serviço, a licitante vencedora deverá
promover as correçÇles- ne~ssárias no prazo...máximo de 5 (cinco) dias úteis,
sujeitando-se às penand.ades'previ~tas neste' edital. 1."'l~

'~\.AZ1"\HU~'"
12. DO PAGAMENTO
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12.1 O pagamenlo será efeluado no prazo de 10 (dez) dias úteis. a conlar do
recebimento da fatura aprovada pelo servidor responsavel pela fiscalização do contrato,
de acordo com o cronograma físico-financeiro .

. 1'--"
12.2 Ocorrendo atraso ~o pàg~~e'nto:'-::Adn,ij'nis~áÇ.ã6c9mpensará a contratada com
juros de 0,5% ao mê~:p(<?::ràta~;:maiso IGP-M/FGV{t6p~riodb,.:ou outro indice que vier
a subslilui-Io. t,\ \"" viUA
12.3 Serão 1d,êes~das as relenC p:::Jênciãrias nos lermÓ~~,legiSlação que

regula1S*ría 7) \- (..~
(;13 _DAS PENALIDADES \ o;~

1/.;Pelo inadim~lemen~~-d:~obrigaçõe~)ja~a condição de p!rticípanle ~pregãO
ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão s-ujeitas às seguintes
penalidades: ~ .i" I

" ,
a) deixar' de apresentar a documentação _exigida no certame: suspensão do

direilo de licitar e conlratar com a Administração .pelo prazo de 2 (dois) anos e multa
de 5% sobre o v~lor '~\stimadOda c9Q~trataçã~;\" .. , ." I

J , .
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do

certame e suspensão"'do direito de licitar e contratar com ,á Administração pelo prazo
de 2 (dois) anos;i \\ <;.. / J

c) deixar de manler'a.proposla (recusa injUSli~~a para ~onlratar): suspensão
do direito de Iic~tare contta"tar:-...coma Administração pelo prazo' dZ 5 (cinco) anos e
multa de 1o~sobre o valor es~imadoda contrat.~ção; " /"/ ""\

d) , "'I I t"" I/d d . .. d ,// . - d Iexecu ar o con ra o com,lrregu an a es, passlvels e' correçao uran e a
execução e sein-prejuízo ao resultadõ:âdvertência; / / t) '..-

\-, ---U,::'
. e) ex~cutar,,,,ocon.tra:to~_c~matra~o ;nju_s~~~~do:até o)imite de ? ~sete) dias,

apos os quais seracc;mslderado~com()'lnexecuça'o contratual: multa dlana de 0,5%
sobre o valor atualizado-do contrato; - ~

f) in~x~cuçã_op~~n~é!t(r s~~p'e!!S~O~O~ireito de licitar e contratar
com a Admlnlstraçao pelo praztLçh~.<.2~(~0!~)4;anose multa de 8% sobre o valor
correspondente ao montante não adimplido do contrato;
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g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com
a Administração pelo prazo de 3 (três) anos e multa de 10% sobre o valor atualizado
do contrato;

f\-~'
h) causar prejuiz<?~r$rte1jal./~~ultant~VdireiàmeQ.tede execução contratual:

declaração de inido.~id~âe: currfulada com a-suspênSão,B2/dir •.eito de licitar e contratar
com a Ad':linistt.~9~ó~pública pelo prazo de 4 (quatro)"ãn9s("ei.m~lta de 12% sobre o
valor atuahz~do. dó contrato. ~ -.4;'1"

/","'- -' ( -, \ Q.-13.2 A.sp~na.lldades serao registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
~~.';~ I \ "'Z;

13.3. Nenhum pagamento será .efetuado pela Administração enquant~ndente de
liquida'ção qualquer Qbrjg?lção fi,nanceira que for imposta ao fornecedor 'eliLvirtude de
peri~iidade ou i~adimPlênda contratual. I~ . ~

14 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos orçamentários pa~a o atendimento das despesas decorrentes da
presente licitação serão suportados pela"~eguinte'dotação do orçamento vigente:-~ ' '

Órgão: 01 Cãmara Municipal
Unidade: 01'\Câmara Municipal
Projeto/Atividade: 010310001.2005 Manul.Geral da Cãmara
Elemento da Despesa: 3.3.9.0.39.00.00.00.00 Sé"rv.Terceiros Pessoa Juridica

. \\ ''o; / )

15 - DAS DISPOSiÇÕES GERAIS /

15.1 QUaiSqU~/ infOm1a~~Ou dúvidas de. ~rde'm técnlca,~bem como aquelas
decorrentes de interpretação "do "edital, deyerão ser solicitadá's pq'j"escrito, à Câmara

. ", "-, '.' ' .'!..,
Municipal ge.Carazinho, Setor de-!n1ormática, sito na Av;!Flores da Cunha, n°. 799,
Carazinho/RS,"'CEP 99500-000, óu pelos. telefones (54) 3330-2322, no horário

'< ~ ~"- ~ "

compreendido entre as 8h30min e 11h30min. de segunda a sexta4eira.

15 2 O t." t~b'd .~t' / t I -. s ques lonamen os re'ce 1 os' e .,as: respec Ivas respos as com re açao ao
presente pregão encõntrar-se.ão à -disposiçãO de.todos"'os interessados na Câmara
Municipal, setor de Inforrii"ática, . .' .../"".

\_~ P ~ -..-:~- ~":' - .
15.3 Ocorrendo decretaçao de 'f~nado 'ou -qualquer fato superveniente que Impeça a
realização de ato do certame na' -dâta marcada, a data constante deste edital será
transferida, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal
subsequente ao ora fixado.
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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.

15.5 Todos os documentos eXigidos no-;prel)ente instrumento convocatório poderão ser
apresentados em original;~pàr:qüalqufr"prõcé~ss'd\iêBópia.,autenticada por tabelião, ou
publicação em órgãp. dâ'~iinprénSa oficial."Ós dbdUm~nJ9.s.••extraídos de sistemas
informatizados (internet) "ficarão sujeitos à verificação d~ 'aútentici(jade de seus dados
pela Admin~~ya~ãb." /.......... - /~~/,."') r -", \. ~~~
15.6 Os'casos omissos do presente Edital serão solucionados pelo'PT~9oe:iro.

,~~v I I -~
15.7jA~presente licitação poderá. vir a ser revogada por razões de interesse público
d~~orrentes d~ !ato. s~'p~rvenie~t~ devidamente....£o~P:~ov~d<?~~_~anulad~~~ô todo ou
em-parte, por Ilegalidade, de OfiCIOou por.,provocaçao de terceiros, medlante-.parecer
escrito e devida~ente fundamentado. - "'-....\ I \
15.8 O pregoeiro, no interesse público; poderá sanar, relevar omissões ou erros
puramente formais observados na documentação e propo&ta, desde que não
contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisurcf da licitação, sendo
possível a promoção de diligênc!a destinada'.à,"escliuecer- ou a complementar a
instrução do processo. ~'.> " '/ ..

\ '- . i
15.9 Constituem' anexos e fazem parte integrante deste edital:
I - Termo de ReferênCia;
11_ Modelo de proposta\:\ i
111 - Modelo Credenciam1'nto; .... / /
IV - Minuta do Contrato~\ ':\ . / .:. .._
V - Modelo de declaraçao de pleno atendimento aos requIsitos de hablhtaçao;
VI _ ~odelo/dê declaraçã6-,dé--i.nexistência d;. ifr~gúlaridade! quanto ao trabalho do
menor, /,~ "'" ""'- , " ,',' . '"~
VII - Modelo de declaração para micro~mpresa e empresa de pequéno; porte;
VIII- Modeio'd~'Declaração de Idoneidade; e,,,", '\, .....,
IX - Modelo de -a!\:tado d~lificação técnica.y ,/

15.10 Fica eleito 6..••yoro da .•..Gom~rca .de :;.Cárazinho parai dirimir quaisquer lítígios
oriundos da licitação e..do contrato dela .decorrente, com' expressa renúncia a outro
qualquer, por mais priyilegiado JI~seja. ~. ~

15.11 Cópias do edita~~1ee.';n~o"s~~.O.dê,ri~ sê~tidas na página eletrônica da
Câmara Municipal de Carazinho: hÚp:!iwwvtcamaracrz.rs.gov.brl
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Carazinho, 23 de março de 2015.

, •.••~.j9~;~OV~
". ~ ,.(,',,"" _,lI~/I,".,

~ ,.:-.: ," ~ p~ulino de Mo'~r~i'.g ~ .
\' _\~-.,Presidente da Ca,mara Munlclpal.d_e..Cara~lnho.,.; r-- '\ VI'I-

., '~F'\
~,/ '~ :
(~ ~
,l .••. Este~processo .foi analisado, sobpJiísma jurídic?-

,''''''' formal, e se acha a'provado por (essa assessona
,. ,jurídica, podendo ter regular prossegiJJmento.

. Va\enti~~ Tombini
.". Procuradora Geral do legislativo

/ OAB/RS 93.394

- -. ..,,

, !, '
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111 - Prazo:

•

•

ANEXO I
~,-*: r... -;"- •. ""-i<

~ • , TERMO'DE RE.FERENCIA
" .',.~'''u.'.- .••.•.• .....,V r:

I - Objeto:.;'-# ,'~ It/jI i'\;'~ ~ V';
A pres1;~te licitação tem como objetivo a, contratação de erl:'~êsaespecializada

na prestação~'de serviços de ma~utenção de servidores de rede,'sêndo necessária,
para ~~ta~Câmara Municipal, a ~anutenção ~e 01 (um) servidor'~4.~-trede, abaixo
descrito;'correspondente a 01h (uma hora) mensal, não cumulativa, ~

.~[?,.escrição do Servidor: S'erviços de Inlrrnet, com sistema operaci.õnal Linux
Debiàn" 62 32 brts, equipamento montado, processadO,.lfitel(R) CelerOn(R) CPU
226GHz, 1,5GB de memória RAM e 80GB de'Hard Disk. "

11- Justificativa:
..

Atender as necessidades da Câmara Municipal de Carazlnho no que tange à
manutenção do seu servidor de rede. -\ r

'\,
). \ )

o prazo de vigên'cia do contrato celebrado em virtude deste pregão presencial é
de 12 (doze) me~es, coh~ados da assinatura(do contrato: poden~o ser renovado por
iguais períodos sucessivos, até o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses após o
inicio da vigência do contrato, na forma do inciso IV/ dó art. 57, da Lei Federal n°
8.666/93 e suas alterações;',mediante termo aditivo assinado pelas~partes.

IV - Preço Má~~'~'" / ': / • ~
, " ~~." j t1", -. \. ~ j

O valor máximo estimado para'oi>bjeto--d~ste certame' é de"R$ 96,00 (noventa e
seis reais) mensá.is, conforme média apurada peláGãmara/Municip,àl

Propostas éujos preços.ultrapassem esseval6rsêrão desclassificadas."~~/.V - Descrição dos Serviços: --

~~ "5.1 Realizar a manutenção ge Of(um) servidor de redeit~sta Câmara Municipal, abaixo
descrito, correspondente a'01h':((~n1~at1õrar~mérisáC"não"'cumulativa.

•~, J-- •••..• .-.... "_.

Descrição do Servidor: SerViços' de Internet, com sistema operacional Linux
Debian 6.2 32 bits, equipamento montado, processador Intel(R) Celeron(R) CPU
2.26GHz, 1,5GB de memória RAM e 80GB de Hard Disk.
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•

5.2 Efetuar ao menos 01 (uma) visita técnica trimestral, não cumulativa, ao local onde
estão presentes os servidores, quando necessário, sem cobrança de chamado.

5.3 O montante de 1 (uma) hora mensal 'será cumprido, exclusivamente, de segunda a
sexta-feira, divididas ~ase.gúi~t~.maneir".: j 111:0 "

I. 30 (trinta) minutos referentes aos serviços de.visita técnica.
li. ?f~o(t~~arniinutos referente.s a manutençãO' ií;-é~iva remota.

VI- Do~~<orçamentãria: (,"'" 'I"~,
.~,'d L.' \ ('\ "
<.Qs":recursos orçamentários.\para o atendimento das despesa~:d~correntesda

presente licitação serão suportadós pela seguinte dotação do orçamentcfvigente:

!~.~Órgão: 01 Cãmara Mun(ciPal " \ I ~
• Unidade: 01 Cãmara Municipal "-.. \ \

Projeto/Atividade: 010310001.2005 ManutGeral da Cãmara
Elemento da Despesa: 3.3.9.0.39.00.00.00.00 Serv.Tereeiros Pessoa Juridica..

il,

\.

.,
. "

.'.-

•
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ANEXO 11

MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA
.,..•. Ü~-P1

..•••..•,,~'-••\ •.._•• ,l, ~_
r 1"..- •• ." ,- .• J t r -

Razão Social: :','~- 1";)11', - -
CNPJ/CEI: ......•"'" ..-.-'~- •"fi~
Telefone: A.> / \, ~.~',~
Cidade/UF.:, '::' j , \ '~P"\
Endereço,,'" '...;;.. .

\ ..../..
Fax: .'-'>J i , ':,(u
E-mái!: ~ I I "-::-""5)

Pr~cesso: 008/2015 .. - ., I ~-
Pregão 005/2015 '--\ I \
Presencial:

•

•

I
Apresentamos nossa proposta referente ao Pregão Presencial 005/2015, cujo

objeto trata da contratação de empresà ..'espeCializada na prestação de serviços de
manu~en?ão de servidores de re~e, conf~me.'"oescrição do IEdital e Termo de
Referencla. i~\ {./,.~.i .!.

PREÇO GLOBAL MENSAL: I
\ \'

Forma de pagamento': Em até 10 (dez) dic:Js/uteis, a contar do recebimento da fatura
aprovada pelo servidor\.responsável pela fiScalização do contrato, de acordo com o
cronograma físicõ-financeirà. i / ,

Declaramó~ que a ;;'Ii~de desta proposta "/de'60 (seslenta) dias a contar da
data de sua er1~rega. ''-~''-- " ,,'"\

( \" " ""'" /. /l
~ , . ~ / (~I

Declaro,' sob as penas da lei:-que esta, empresa atende plenamente todos os
requisitos de h~bilitação e demais conaiçôes-exigidas para pàrticipar do Pregão
Presencialn'005/2015, ~._ .~, <//

A licitante de~a,_~xpressamente, que 'o preço contido na proposta acima inclui
todos os custos e despesas, tais como, impostos;""""-pagamentos de funcionários,
encargos trabalhistas, pr~.~i"den~iáriosecomerc.ia,is, sêgUros, taxas, deslocamentos de
pessoal e quaisquer outra's -desRésáS" qúe _inçidam 'õu"-'venham a incidir sobre o custo
direto ou indireto, sem qualquer enêãrgb -f1na:néeú'Q elou quaisquer ônus adicionais para
a Câmara Municipal de Carazinho.
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____ "__ de de 2015,

•

\\
\
\
\
\.

-' ,,-, ,

•. '~-,

'.

,
I.,

I
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ANEXO 111

CREDENCIAMENTO

., G.~!:ã~P~;~JciilltQ201~5•.. ~... "- .. .... I;'
, \V"'" U/<~'. '!&At~iié~ do credenciamos 'íó(a) Sr.(a)

~"~ ' portador(a) da Cédula'de'ldentidade n'
,_>",,; e CPF n' j ••~, a

partidpar da licitação instaura,da pela Cãmara Municipal de Carai!nho/RS, na
l1)odalidade de 'Pregão -Presencial, ,spb o -0'-00512015; na qy~ade de
REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe. plenos poderes para se pronunciar em
nome da empresa - --- i ~CNPJ nO
_______ ' , bem como. formular propostas e praticar todos os
demais atos inerentes ao certame.,

•

Processo Administrativo n°, 00812015

- .'....... ,-.'
.' •• >

...•... \..

1de _~~ de 2015,
I'

,
" Ii
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ANEXO IV

MI~UTADECONTRATO.•..•' (.' 1./ ~
• ~.. ~.. ,.-' I .

. ~_ r-~~iõ'f--Í._iiI l ~ . C' A .
ProcessoAdmlnist~ativ~,[":008/2015 Modalidade' p~ã~resencial n', 005/2015

, ", ~'_ ...J/~4_.' C~N'rRATON', _ 115 ':'1;
PRESTAÇAO DE SERViÇOS DE MANUTENÇAO DE SERVIDORES DE REDE

0cf ,. v , '" '.

~{:tAMARA MUNICIPAL O~ CARAZIN~O, pessoa juridica de~~ito público,,~ ~~
CNPJ n' 89.965.222/0001-52, com sede na Avenida Flores da Cunha,-.-n"-,799, em

'," ' :' ; -. .,L.
Carazinho/RS, CEP '-99,500-000, Carazi~ho/RS',. representada I neste ,\~por seu
presidente em exercicio, Vereador PAULlNO DE MOURA, inscrito, no CPF
325.465.050.68, residente e domiciliado na Ruà 'Antônio Pasin, n', 390, ne';ta cidade,
nesse ato denominado, CONTRATANTE e de outro I lado a Empresa
XXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob On' XXXXXXXXXXXXXX, com contrato
arquivado na JUNTA COMERCIAL sOb,'o n', XXXXXXXXXXXX, em XXXXXXX de
XXXXXX de XXXXXXXXX, estabelecida na Cidade,de XXXXXXXXXX, na Rua/Avenida
XXXXXXXXXX, n' XXXXXXX, neste, ato representada pelo seu sôcio proprietário, Sr.
XXXXXXXXXXXX, 'portador do R'G XXXXXXXXXXX e 'do CPF(MF) sob o n'
XXXXXXXXXXX, do",vante denominada de CONTRATADA, em virtude do Edital do
Pregão Presencial n\005/2015, têm entre si justo e acertado o\presente contrato de
prestação de serViços;.que se regerá pelas.cláusulas e condições ladiante estipuladas:

. . \\ ,- ,

CLAUSULA I - DO OBJETO / , )
\ \, /

1.1 Constitui objeto do presente contrato a manutenção de 01 (um) servidor de rede
desta Câmar,{Municipal, abaixo CJescrito(item,1:1 ,1), correspondente,a Dl h (uma hora)
mensal, não cu",ulativa, "-.. ~.' / ., (1 ~

1.1.1'.De~crição do Servidor: Serviço~_d_eJnternet, cqrrf sistema,operacional Linux
Oebian 6.2 32, bits, equipamento montado"processador Intel(R) Celeron(R) CPU
2.26GHz, l,5GB de memória RAM e 80GB dê flard OiSk, /" ~, ----/ /CLÁUSULA 11- DA EXi:CUÇÃO bOSSERVIÇÔS /

.::---.... "

2.1 Quando necessário~o atendimento ao_CONTRATANJE::e previamente solicitado por
esse, fora da cidade- 'de l'Ca.fazinho/RS., 1'Ciêspesas'''-de deslocamento, estadia,
alimentação ou qualquer outro t"ipc>'de'despesa-,'-élacionadoao profissional que realizará
o projeto ou manutenção serâo de responsabilidade do CONTRATANTE,

CLÁUSULA 111-DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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~
Pregão Presencial nO.005/2015Processo Administrativo nO.008/2015

3.1 É dever do CONTRATADO cumprir com todas as especificidades da prestação de
serviço contratada.

_.•••, A ~,wH ir _~
3.2 O CONTRATA~~,~ve~á>fornecer .Npfat~iscal d~ Serviços. referente ao(s)
pagamento(s) efetuado(s)peio CONTRATANTE: V "117

i\" 'j;; 'viI"
3.3 O CONXRATAÓO. tem por ob~igàçãoefetuar até 01 (uma) vi£itatécnica trimestral.
não cumul~ti~a,'ao local onde estão pr~sente$, os servidores, qt;rí'~ô.necessãrio,sem
cobra~ç~~~erChamado, sendo quel..-~P?Sr"exced'i,da ~ 01 visita previ~t~-:!it]estipulado_o
valor '9~,'/R$ 40,00 por chamado tecnlco, salvo ,finais de semana e feQa(jo,s que serao
de R$~O,OO. I I A"J
,~I ..__.~__o I ,-o ._ .V'

3.4 O montante de ate 1 (uma) hora contratada sera'cumprlao, exclusivamente, de
seg'ünda a sexta-feira, divididas da seguinte "'madeira: I X-

I. 30 (~rinta) minutos referentes' aos serviços mencionados no item 3.3 (visita
técnica). ' 1

11.30 (trinta) minutos referentes"a m'anutenção preventiva remota." I, I
3.5 Em cada atendimento (mensal, trimestral o~ excedente) .remoto ou visita efetuada
será emitido um RAC (Relatório 'de Aten'dimento ao Cliente), com assinatura do
servidor da CâmaràVesponsávelpelo serVIdor, bem como~com; a descrição e tempo
decorrido dos serviços efetuados.' / I

\ \ ' .'
3.6 O pagamento de" visita técnica excedepte, conforme, descr~to no item 3.3, ficará
condicionado à apreserttação do RAC (Relatório dê Atendimento ao Cliente) da
respectiva visita (devidamemte preenchido segundo itém 3.5). /

3.7 O CONl'R1TADO f~:~sponsàvel. em até:C:eiao chamàdo técnico no prazo
máximo de'2.:dias úteis. ~~ ,/ .' ~

CLÁUSUL\ ivl DAS OBRIGAÇ6E$~D.:c:ON;RATANTÉ' >f()
\..~ '-...!) / .

4.1 O CONTRAT,ANTE deverá fornecer ao CONTRATADO todas as informações
necessárias à realização d~se-r:viç9, devel]do.:egpecificar, os detalhes necessários à
perfeita consecução db~mesmo, e a forma ~decomo ele deve ser entregue.

r-.--;--" . . -<I '--
4.2 Efetuar os pagamentos nas formas e condições e'stabelecidas na Cláusula V.

'.'~\..A.lT\HlJ~'.
4.3 O CONTRATANTE deverá fideliza'r os atendimentos referentes à configuração e
manutenção lógica dos equipamentos pertencentes à empresa e descritos na Cláusula
I, somente com a CONTRATADA.

•

•
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4.3.1 Caso o CONTRATANTE confie a manutenção a Terceiros, o
CONTRATADO exime-se da responsabilidade por quaisquer danos causados aos
equipamentos.

4.5 O CONTRATANTE clever~e;ar, ~~~~ :ertãdó, físico e condições necessárias
,~ - ..•..•.", ---~" . - '.~' f.'''''

para o bom funcionamento ,dos equipamentos descritas:f.na)Cláusula I, mantendo
acesso restrito ao "ambiente onde se encontram os "~eiVidofes a funcionários e
Terceiros que~não'.pêrtençam ao seto(âe ....ti""(Tecnologia da IntciíTn'áçào).

CLÁUSU.!A'0-
Y

DO VALOR E oIs CONÔIÇÕ~S DE PAGAMEN;tC' .•••
,(~..;f I \ ,.A.

5.1 O.preço total é de R$ X.XXX,XX (xxxxxxxx) mensal. ~
~>). 1 _ L___ "'í?

5.2"-0 valor a ser pago deverá ocorrer em moeda naCional corrente, e"m1{finheiro,
cheque. transferência bancária ou boleto. ~ '-\ I '\
5.3 O pagamento será efetuado no prázo de 10 (dez) dias úteis. a contar do
recebimento da fatura aprovada pelo servidpr responsável pela fiscalização do contrato,

de acordo com o cronograma fíSiCO-f~nanCéiro.,_ '~.~; " ..f I
5.4 Ocorrendo atraso, no pagamentq': a Administração compensará a contratada com
juros de 0,5% ao mês~\Pro rata, ma1s'0 IGP-Mil=GV do período; ou.outro índice que vier
a substituí-lo. -\\ / / I

\, . _; .' I.
5.5 A despesa correspofldente a execuça.o" do presente Instrumento de contrato
correrão a conta da següint~ dotação orçamen'tária (orçamento vigente):. . \\ . // I

Orgão: 01 Câmara'Múnicipal/
Unida,de:' 01 Câmarà¥unlcipal / /.' / ~
Projeto/Atividade: 0103)000) .2005.ManuIGeral da Cãmara '\
Elemer,lo da Despesa: 3:3,9.0.39.00.00.00.00 Serv.Terceirãs Pessoa Juridica

560 "tIl d . . tad~ ~d d// ') ~t d rt. d. preço es IPUa o sera reaJus o a caua ,peno o. e um ano; con a o a pa Ir a
data de sua vigência, peld:-IGP.M da FGV ou põrAlutro índice. oficial que venha a
substituí-lo ou, na a'usência de~sübstituto,-'pelêj"~m€dia simples dos principais índices
econômicos que apuram-'a,i,nflação anual acumulada. /'

,-,':-- . - ---------....•• {,;".
5.7 No preço total descrito estão:inc!uídos' os valores correspondentes à execução dos
serviços, custos e despesás~ltájsJgd1rld''': \ [rn,postos,,-pagamentos de funcionários,
encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, seguros, taxas, deslocamentos de
pessoal e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o custo
direto ou indireto, não cabendo á CONTRATADA qualquer encargo financeiro elou
quaisquer ônus adicionais, salvo aqueles previstos expressamente neste contrato.
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CLÁUSULA VI - DA VIGÊNCIA

6.1 O presente contrato vigçrará peJo.prazo~de 12 (doze) meses, iniciando-se em
__ ,__ , , e com, iér[TÍino, erii~\,í ,....."podendo ser renovado por
iguais períodos suc~'ssiv.os>até"'à limite máximo: dê ..4B (qü~uenta e oito) meses após o
inicio da vigência dã,'contrato, na forma do inciso IV:dâfart.,(,57, da Lei Federal nO
8,666/93 e suas ~lté1'ações, mediante'term'õ'aditivo assinadó 'peí~('partes,

.~. I '\ .://'
cLÁUS(LAVII- DA RESCISÃO.) ""Ç'\~~ 7 ,~
7.1.0 'p'?/sente contrato poderá ser rescindido: I ~

. . - I
a~-Na ocorrência _913~ua!qüer das hipóteses enumeradas no artigo~78 da Lei!~Federal nO8.666193, com "as formalidadeseconsequêricias previstas~l1os artigos
,'. 79 e 80 da Lei supra, ' '-\ I \
b. Por ato unilateral do CONTRATANTE, nas hipóteses dos' incisos I a XII, XVII e

XVIII, do art. 78, da Lei n° 8,666/93; I
c. Amigavelmente, por acordo entre-,as partf:!s, reduzido a termo no processo de

licitação, desde que conveniente para o CONTRATANTE;
d. Judicialmente, nos termos da legislação ...• '''-;, ~'\ ,.•. , ~",--

CLÁUSULA VIII - dAS PENALIDli:bES ',-'
. \\ .8.1 Pelo inadimplemento das obrigações, conforme a infração, estarão sujeitas às

seguintes penalidades,: \ •...•./' ./ I
a. Executar o coritráto com irregularidades, pas~íveis de correção durante a

execução'..e sem pn;;ju.izoao resultado: advert~rfcía; J
b. Executar o contrato,com atraso injustificado/até o limite de 7 (sete) dias, após

os quaiS' será considerádo como inexecuÇão contratual:-c--inultadiária de 0,5%
/ ' " /' "sobre o .valor atualizado do cqntrato; /"./ ~. __''\

c. Inexecução parcial do contrato"'~'-suspensãodo direito .de licitár e contratar com a
.••.. c "'~ ' .'

Administração pelo prazo de 2. (dois),.~nos e ,mülta d~ '8% sobre o valor
correspondente ao montante não ádimpHdo;do contrato: /

d. Inexecução.<total dO'.':'contrato:suspensãõdo direito de licitar e contratar com a
Administraçã"o_\pelo prãz()::.d~.3 .(três) ~ãnôS e multa"-de 10% sobre o valor
atualizado do cànt~~to: ~' ..-/

e. Causar prejuízÇ>".material resultante diretamente de execução contratual:
declaração de inidoneida'dé'cumulada .com aJsuSpensão do direito de licitar e

_ ••.,., / ••• ,,}-.' c., •. _,:; ", ...- "'-----

contratar com a Admiriistrà,ção Pública pelo prazo de 4 (quatro) anos e multa de
12% sobre o valor atualizadõ~do earÚrato.

8.2 As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do Contrato.
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8.3 As multas aplicadas na execução do contrato serão descontadas do pagamento, a
critério exclusivo da CONTRATANTE e, quando for o caso, cobradas judicialmente.

8.4 As penalidades serão registradas no 'cadastro da CONTRATADA, quando for o
caso. ;" , .)' i:;;~J 1 '!lO~~"~ ~~~- li£;
8.5 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração"enquanto pendente de
liquidação qu~lquerõhrigação financéira "qi:feJor imposta ao 'forb~~edorem virtude de
penalidad")'"JnadimPlência contrátuai. ", \ 0/"

• <:'; • .1 Lu\.. :,
cLÁUS!:,L:A IX - DOS ANEXOS DO CONTRATO ".A

~~, f. \ ~ .
9.1 Fazem parte Integrante deste Instrumento de contrato, a PROPOSTA/de preços
apresentada pela CONTRAT ÀDA, bem como à Edital •correspondente e'ti:espectivos
anexos do Pregão Presencial nO005/2015. "- \ ,

9.2 Na hipótese de divergência entre este instrumento de contrato e o Edital
correspondente, 'prevalecerão as disposiç~escontidas no Edital.

CLÁUSULA X - DAS DISPOSiÇÕES GERAIS ,,''" ,I
\

3\.\.
i, .••.•••-..F "L ..( I

10.1 Eventuais alterações ou casos omissos serão acordados entre as partes na forma
de aditivos a est~co"~.~rato. / . I
10.2 A CONTRATAD~ilrcará com o pagamento de todos os encargos fiscais e
tributários decorr~ntesd\O\ contratado. .., ,/ /1.1 J
10.3 Os signatários do \presente contrato assé'Quram e afirmam que são os
representantes1egais competentes para assumi(-em nome das~partes as obrigações" '.. '. ".0.,.:....
descritas neste .contrato e representar de forma' efetiva seus Interesses.

10.4 Fica ~c1-~da a total inex~~:;; ~:. vínculo trab~lh-rstaCnfre) as contratantes,
excluindo as obrigações previdenciárias ....e",.os:~.9cargc:)ssociais;' não havendo entre
CONTRATADO e'CONTRA'T'I'.I\ITE qualquer tipo de relação desúbordinação." ~~........ /
10.5 Salvo com a expressa autorização do CONTRATANTE, não pode o
CONTRATADO transferjr~oi.J'-sut?contrataros serv.iços°-'pr!3vistosneste instrumento, sob
Pena de rescisão imediàta: do ponfratq.- - ~() 1:1 ~'~VV.1"H ~~
10.6 Fica designado como fiscal do contrato, o servidor Ahmad Issa Araújo Rahman,
inscrito no CPF n. 735.724.460-15.

CLÁUSULA XI - DO FORO
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11.1 Para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias decorrentes da execução deste
instrumento de contrato, fica eleito desde já o foro da Comarca de Carazinho, com
renúncia de qualquer outro, por mais privilegiad.o que seja.

~ ç~~',~~-~.~~.J 1)O fi/)
E, por estareri:l:-jústas e contratadas, firmam as partes- ..tpre~ente instrumento de

Contrato, ~t!1;_~3~'(tfês) vias de iguãi. íêàr",e para um só'zt.ffrV;J)yntamente com as

te5temun~5.~bàiXO. I, :: \ V/C
t:2Y ('- ~,~ . ~

l. ) J I Carazinho,XX de XX1~ 'deXXXX

n. ',~\ \"'"
paulinle Moura

Presidente da~Câmara Municipal
CONTRATANTE

I J

/
/

.'
I
I
i

.. "- ,\...
'( . ~
XXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA

\ .-,

~

/
/•

/ /•

'. -.... .'-..- ---

'.\
.\

I- ARVl \-H() ~y..~
Visto Consultoria Jurídica. .I h

Testemunhas:
/"

Nomecompleto:
CPF: "
Assinatura:- . "~

NomecomPlet~ ~
CPF: '"
Assinatura: --".

•
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO, ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
•••••• ',--- "," -t".'

,. • " HABILlTAÇPlO"
~ , •• '. .-..;;. .-.. .•• 'oi .l '..J I~ fi,
," "'-' • ',li/')U.

~'/ VII
À ,', ,_~ ,.,..-~ ~
CÂMARA,MUNICIPAL DE CARA~INHO !~C
Edital n'905/2015 l')
pregã~::)esencial n' 005/2015 I ~
('~ I I (Razão Social da ••Empresa),
~.' ~

estabelecida . na '~, ,v -
(éndereço compieto). inscrita no CNPJICEI sob n°, ~ tt. neste
ato representada por --" ti inscrito no 'CPF sob o
n0. . , na qualidade de representante/sócio/procurador, no
uso de suas atribuições legais. vem: DEC!-ARAR, para fins de pa~icipação no processo
licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente aos requisitos de
habilitação.", ,'I

Declaro sob as penas da lei ,8 inexi~tência ..de impedimento legal para contratar
com a Administração.Pública. /.1 ~J .

Por ser verdadê assina a presente., ,

, __ de __ -,~ de 2015.

•
.,

/'/'
/
/

'(Razão Social da'Empresa)
(nome.dô"responsávellprocurador) ." .(cargo dó"responsável/procurador)
(n°, do documénto dé' identidade)~ -....,.,-/3

~(firma reconhecidá).•.. - ~•.•.

)
~, \..,!
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ANEXO VI

•

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA-DE IRREGULARIDADE QUANTO AO
•••••~ (TRABAU~.o DÓ,MENqR

_. • .' .. - •• v • it /l,~ .,.~ ~ J
Pregão Presencial n' 005/2Ó15 'til,~

" "'V/",{).; /" ~ ,#,. ,../..'i . MODELO "A": EMPREG,ADOR PESSOA JURíDI9}+

'iJ/ l/ \ ~Q /DECLARACÃO ~r,' I " •.~
Ref,::'I::dÍtaI005/2015 •__ .- .~ ~

Ir, '
.•••••.:)' I \

(representante ,legal) /

~(firl7]a reconh~?
___ •._ r •••. .-

____________ , inscrito no CNPJ n°. -'--- " por
intermédio de seu representante legal, Sr(a) , ,
portador(a) da Carteira de Identidade n':-" , e do CPF
n'. i , DECLARA:'para fins do disposto no inciso V do
art. 27 da Lei no '8.666, de 21 de junho de 19~.3,aCrescido pela Lei no 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que não emprega menor'"de dezoito an"os em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre'e. não emprega menor de dezesseis anos. I

i \ \ ,-
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorz~ anos, na condição de aprendiz ().

" ~/ }
________ '_ de de 2015.

/</ 'íl~
/ ./ l V

•
(Observação: em caso aiirrhat;vó;~assinalar aressalva 'aciffra) .

. ~"'I{A...z1 '\ HO ' ".
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ANEXO VII

de 2015.-------

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
, ....., ."io, 'r 'liJ

~.,C~.\~'J.-~.~1 J ',' -0
Pregão prese~ci\,~Jl0512015 I!J;Ú.

6. /~ ~~(/~ (; "'f"\~'"",V S (nome da empresa), sediada na
"_.~ I' (endereço completq)' inscrita no

CNPJIMF sob o número; " DECLARA, sob aJlpenas da lei,
que~na-presente data-é considerada: '- ~ I ~-. ') " \ \ ,

( ) MICROEMPRESA, conforme o inciso I, do artigo 3', da Lei Complementar n' 123,

de 14 de dezembro de 2006, ., '. I
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conf6rme 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.4ó, do artigo" 3°,1da Le; Complementar

- '. • "~o ( I

n' 123, de 14 de dezembro de 2006,
j , /

\ i .

'CONTADOR DA EMPRESA
(n' de RegistrcYno órgão Competente - CRC)?~ / /;v<n /

,(~sinatura do Represen.!,.a').t"Legal)
(nome'Compl,eto do Representante Legal)

(Carimbo'da-Einpr~

('/I fi (firma reconhecida) ~~

-''1'''AZJ:\ 1-10 ~ '"

•

•
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ANEXO VIII

de 2015.,,
'i }

// I

(Razão Social daEmpresa) . ~
(nome""'do.:esesinSável/procuradOr) /' /U
(cargo do responsável/procurador) )
.'.Il /

~ (firma reconheCi~aJ?>~.:.-~/
(' -1 - ------- • .,~
'''lRAZr\l-\O ~~

••. 1'\. ---,.
MODEL() DE DECL:AR:o.ÇÃ:0'DE IDONEIDADE
-"" '"~," •.., ;-" ••• " V V 4L;
# '"-'"• "t'l

A • \~'-" ~- ~ "'~
CÂMARA MÚNklPAL DE CARAZINHO ~~
Edital n' 005/2015 LJ ~
preg;~jsêncial n' 005/2015 ( "~

!~1 - .., . (Razão-Social da ~mpresa),
estabelecida na " \ I \
(endereço completo), inscrita no CNPJ/CEI sob nO: I ,neste
ato representada:por , inscrito no CPF sob o---------------nO, l na qualiçtade 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 contra~ar.1como Poder Público, em qualquer
de suas esferas '\ J \... • •••" ,':" -, / .••.•• I.

Por ser a expressão da verdaête, firmamos o presente. i, \ ., ,
,\

•

•
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ANEXO IX

r-,",. ..,.;;;:,.
.."(hóm~ cõmpletO dó àeclarah'te)-,~" ,,' ", - ...•....•

(CPF do'dec/arante)
(cargo do declarante)

(assinatura da declarante)

~ 1"\ ••.••••••

MODELO DE'A:tESTAlitODE QÜÃLIFICAÇÃO TÉCNICA
f' "~",",. ~. • ú" V n

Pregão Presencial ~051icJ1'5 'tIll •
.L" \~; ~ V/i

Atestamos para os devidos fins que\a empresa __ "~J~'~~:i~~_
(nome e/CNPJ da empresa favi;recida),' estabelecida na '_¥~,,~'_Í\~ _
(ender;eçO.'êÓmpletoda empresa fa/orecida), fornece(u)/executa(ou) pa!;a~ta empresa

, "5--'-.; (nome e CNPJ Ida empresa em/tente),~sltuada na
<C'; (endereço da empresa emitente do atestado), o(s)

material(ais)/equ,ipamento(s)/se"iiço(s), abaixo espec~icados :l e...
"-<c'.. I " \ \

I • '-...: .•

1) Número do Contrato: (informar an.o do contrato firmado entre as partes) ou
(notas fiscais). ; ., , I
2) Obj~to do. contrato: (descrição r,,,úmida). '. • I. .
3) Penado.: ../. ./.. a .........•. :/ ../. (mformar o penado
do contrato exeéutado. Se ainda vigente, pref]ncher com' a data. de inicio e depois da
letra "a" incluir a .palavra vigente). ...<' '.r.~ ;' l; I

, .' !

4) Quantidade: (ih/armar a quantidade fornecida ou do serviço prestado).
, ~ . .

5) Valor do. Co.ntrato.: (informar o valor do contrato, mensal ou anual ou totai do
fornecimento em casa'.de materiais/equipamentos). / ,'/' I

' \ \ ~_:.
Atestamoi, aindai. que os ' I/ (fornecimentos/serviços

estão sendo/foram executé!dO~)satisfatoriamente, !1ão existindo: em n~ssos registros,
até a presen~e"'âata, fatoS~q~uedesabonem sua/co,nduta e responsabilidade com as
obrigações assumidas. / / / b

'\,\ // 1'1
"-' ,/ / (

~_de ') de2015.

~~

•

•
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