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CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Processo Administrativo n°. 009/2015

';.)E!:!Íão'pteseríCial'nfàp6/2015

~ ~ ".~. Edital nO006/2015 'tilli.~.\,~G'\ ~~
<r; IÉdit~?de pregão para a contrataf;;~e", empresa

C
.::;:J especializada na prestação de <$etiliços de

'.'; emissão de lbilhetes eletrônicos de '7,-ãssagens
!J. . -- -- aéreafe,~t I ~

Tipode julgamento: menor preço global

. '- JJ , "\ '.....~"',. -, i-

O Vereador PAULlNO DE MOURA,' Presidente do Poder Legislativo (Câmara
Municipal de Carazinh'o), no uso dê suas atritluições, torna público, que às 09 horas,
do dia 30 do mês de.~brit do ano de 2015, a Comissão Permanente de Licitações,
designada pela Portaria\nº 40/2015, e o Pregoeiro e a EqGipe de Apoio, designados
pela Portaria nQ 41/201'5>.,reunir-se-ão na sala de reuniões"da Câmara Municipal de
Carazinho. localizada n<iA\!. Flores da Cunha~'nO.799. em Caraziriho/RS, CEP 99500-
000, com a finalidade de 'reCeber propostas e docume~tos de habilitação, objetivando
a contratação de empresa especializada na prestaçãó de serviços descritos no item 1,
processando/.~tte~salicit~~o.~bs,.te~os-da Lei 'Federalnº 10:S~O.",?e17 e julho de
2002, com apllcaçao subSidiaria da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993.'-) "-.> './ .' (U

1 • DO OBJETO <:::.::(:) /;;
1.1 Constitui Objet:'da pres~itação a cOritrâ~e Agência de Viagens, para a
prestação dos serviços '<le emissão de bilhetes de' PASSAGENS AEREAS, pacotes
com seguros de viagens,-,~quando se fizerem necesséirl?s em âmbito NACIONAL,
mediante _ prévia aquisiçã~,.:r;c9,~}e.en~e::riê~-...a~ i{serva, emissão, .. mar~ção,
remarcaçao, e entrega dos respectlv.p.s -~llhetes;_de acordo com as especlflcaçoes do
Termo de Referência Anexo I do presente edital.

1.1.10 valor estimado para aquisição de passagens aéreas e remuneração
da agência é de R$ 23.200,00 (vinte e três mil duzentos reais) para o periodo de 12
(doze) meses, porém, o critério para o julgamento e escolha da agência, será
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aquela que oferecer a maior porcentagem de desconto sobre o valor da
remuneração da agência.
Nota: O valor constante do item anterior, (R$ 23.200,00) é meramente estimativo,
podendo variar durante a exe.cl;fçá9"do~ohtratQ;não.(cabendo à empresa vencedora do
certame quaisquer9ireitõs~~~só>õr mesmo lnãd ~~jaiatingi~odurante o prazode
vigência do contrato. \~ ~ '" 1!lllI.
1.2 Poderão'fpart~ar do certame~s interessados do:(,amo de atividade
pertinentetab~'objeto da contratação qU~Jpree"ncherem as condiÇõi$Srd.; habilitação

consta~lâéste edital. 7 \ "'~
tf2 -DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENl'O...., ~

2 1
"A" I" t d á t ," \ d . t J t ("'.. ICltane ever se apresen ar para 'ere enelamen o Jun o ao pregoeIro,

diretamente, por" meio de seu representante legal, ou através de procurador
regularmente constituído, que devidamente identificado e creden"ciado, será o único
admitido a intervir no procedimento licitatorio, nO'"interesseda representada.

." .' I I
2.1.1 A identificação será realizada,_exclusivamente, através da apresentação

de documento de"ide'ntidade. C'.: ."," .' r I
2.2 A documenta'ção ~~ferente ao credenciamento de que t:ata o item 2.1 deverá ser
apresentada fora.dos elOv:elopes. :,..\) /....)

, \\, /.'
2.3 O credenciamento será efetuado da seg~i~te forma: ..i\ .' / /

a) se representad}~t~mente, por meio .áedirigente'IProprietário, sócio ou
assemelha~o\deverá apresentar: '- ......... I' ,

. :", "'--............./. /;1 '\
a.1)'c6pia do respectivo Estatuto ou ~Contrato SOJial em vigor, devidamente

registrado; "';;;::..... <......b A'" .)
a 2) docume.nto d~eleição --.de ~u~. administradores, em se tratando de

sociedade comercial àu.de socledadê"pOr"açãêá;-" /.

8.3) inscrição d~constitutiVO ••acomp~nhad-à" de prova de diretoria em
exercício, no caso de soc'iédaô~ ••c~~~l~'l-l'O ••.~y

8.4) documento que conste expressamente os poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os
demais atos inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País;
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a. 5) registro comercial, se empresa individual.

'" " ---- •...,b) se representad~ por procura~6ri deyerá,?prefientar:
f' ':'<\Ull_. 'O. I ti U /J",

b.i) instru~éft~)lúbliCO ou particular de procuraçã6,{e~te com a firma do
outorgante reconhecida, em que conste. os~r.equisitos míniril'ós..preVistos no art. 654,
S 1", do Códig6,Civil, em especiai<ô nome da empresa out6'ig"'iit~e de todas as
pessoas c$'m"poderes para a outorga ,de prâcuração, o nome Clo'.(Óutorgado e a
indicaçãode,á'mpios poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou'\,.~

.~ I I ~
.. (b2) carta de credenc~arrento outorgad~. pelos representantes.-!<;~a!s da
lIcitante,; comprovando. a-. eXlstencla dos n.ecessanos .•.poderes -.para formulaçao de
pro'po~tase para prática de todos os demais àtos inerentes ao certãme. ',.--. I ~...... I \

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

I ~~ ,
II - Caso o contrato social ou o estatuto d'etérminem que mais de uma pessoa- ~,' " , .••. / -

deva assinar a carta de credenciamento para~o representante da empresa, a falta de
qualquer uma inv~lida';o,documento para os fins deste procedimento licitatório.

2 4 P
j d\ \t d f rt I I 'f .,t..... t J - d .. ara exercer os Irei os e o e ar ances_e ou manl e:sar In ençao e recorrer, e

obrigatória a presença "dai licitante ou de seú representante em~todas as sessões
públicas referentes á licitàção. / ! J

\ \ \,. /
2.5 A ausênci~decredenciamento implicará na ?presentação da'proposta escrita e
será considerada como renúnciél tácjta ao direi~o de p'articipar na sessão de lances e
recorrer cont~s ,atos do pregoeir00 ,.,/ / / / (0
2.6 A empresa ~e pretender se utilizar do~efícios previstos \.os art. 42 à 45 da
Lei Complementai.nº 123, de,14 de dezembrô'dé-2b06~disciplinados nos itens 6.15 ã
6.18 e 7.3, deste edital, devêrãô~~pr.E~sentardecla[áÇãô, firmada" por contador, de que
se enquadra como micro~mpresa ou empresa-depequeno porte.

:=---..... . . ./-
I - A não-apreS,êntaçã'ó-"da ,.declaração.'acima"\ilÍdjcada implica na renúncia

tácita aos beneficios da Le/Corr,"plementar,n.~.123:','2006'~'"- '...•.•.L..i ..', ~I.'.•••./

2.6.1 As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita
bruta até o limite de 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos
beneficios previstos nos art. 42 ã 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de
2006, disciplinados nos itens 6.15 ã 6.18 e 7.3, deste edital, conforme o disposto no
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;(:},~ ~_/~TIVO
3 - DA A~E~NTAÇAO DOS ENVELOPES /li;ú.. .
para~rtici(.ÇãO no certam~te, além de atendet,[o"disPosto no item

/. _._. ~', I " /-
7 deste edital, deverá apresentar a'sua proposta ,de preço e documentos~de habilitação
em enyelàpes distintos, lacrados, ~'não transparentes, identificados, resPf?ctivamente,
comot1Qº 1 e nº 2, para o que se ,sugere a seguinte inscrição: ~

I' .._--~, \------. ~.t\ À CÃMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO ~
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015 \
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA .,
PROPONENTE (Identificação completa)

-/
~~.'

À CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHq. "
EDITAL OE PREGÃO PRESENCIAL N~006f2015
ENVELOPE Nº 02 - HABILITAÇÃO '"
PROPONENTE (Identificação completa)

~ \\,'\ // I
4 _DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

\ \\. Ii I
4.1 No dia, hora ",e local, mencionados no preãmbulo deste edital, na presença das
licitantes e deníãis pessoàs presentes à sessão

l

pública do :pregão, o pregoeiro,
inicialmente, .•..teceberá os envélqpes ..contendÇ>propostas finanooiraS"e documentos e

habilitação~)) ~/,./ /' (O
4.2 Uma vez encerrado o prazo para a e~dOS envelopes acima referidos, não
será aceita a partiCipação de:nenhuma licitante rf!tái-.datâria. /'

~~,'
4.3 O pregoeiro real~á 9 credenciamentõ das interessadas, as quais deverão::---.,' ~

a) comprovar, ~~eio, de -instrument~:própri~L)~oderes para formulação de
ofertas e lances verbais, beliik:'Õrfq ~r~ '~a.,~'Lá!iÇ~;,d6Sdemais atos do certame;

art, 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem
declaração, firmada por contador, de que se enquadram no limite de receita referido

acima.

•

•

b) apresentar declaração de que cumprem os requisitos de habilitação e
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c) comprovar a situação de microempresa ou empresa de pequeno porte,

quando for o caso.

f"" 1 ;~ -"~~i,
5 - PROPOSTA ÓE:P\~Çb-,'~1~ lU '" Il,

\
' ~ ~ ....,. 'n~. ''; . .'"".1 ,o

5.1 A proposta. cujo .prazo de validade.é. fixado pela Administração em 60 (sessenta)
dias, dev~~~~.er)-apresentad~ emlóíhas seQu~ncialmente nUíllE~~a.dr'~~e rubric~d~s,
sendo a ultima datada e assinada pelo representante legal da empr~sa'~.serredigida

'0,,"-' ~ ~.' - ~ v
em lingua-geril clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter:,

..'~ I! ~
(~) razão social completa da empresCl. endereço atualizado, \n~m,ero de

ins.criçáo no CNPJ, telefone/faxle-mail, nome da pessoac:indicada~para contàtó"e. nome
e dádos da pessoa autorizada à assinar o Cont[~; I '\'"

b) proposta financeira, rubricadas em todas as páginas e assinada na última,
pelo representante legal da empresa, mencionando o Percentual de Desconto sobre o
valor da remuneração da agência para iprestàção dos serviços objeto desta licitação
e especificado no Anexo I - Termo de Referência"qeste Edital,' sendo que no referido
percentual dever.ão v,~star consid~r~dos a ..i~cidêrícia tribut~ria,1 seguros, licenças,
impostos, taxas e demais encargos~'que eventualmente, incidam sobre a operação;

c) Planilhf de\t\'titativos e custoS~~;itàrios; , .!'. I
d) descrição do ,objeto da presente licitação, em conformidade com as

especificações deste Edital;,e, . . / . J
,,\'\ (

e) declaração de que nos preços propostos se encontram incluídos todos os
impostos, t~íbÚtos, encargos ~sàcia_is, e quai~qúer ..outros encargbs necessários à
perfeita execuçã9 dos serviços. '0 .,...~," ./(1\

I _ ~:,dconsiderados, para finS~lgamento~s ,V~IO~~ constantes no
percentual até, n'ó,~áximo,~d~as casas dedma:is~â'pó~'''avírgula,' sendo desprezadas
as demais. se houver',bém:em~v~t.~al:on~tàção. /

5.2 Nos percentuais propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as
despesas e custo, com'Ô"por -~xemplo: ~transportes~ tributos de qualquer natureza e
todas as despesas diretàs""6ulh;idiretas," relacionádas, c6rh~ófornecimento do objeto da
presente licitação. '-..."L~j -~ I 1'-'

5.2.1 Quaisquer tributos de qualquer natureza, custos e despesas diretas ou
indiretas, entre outras despesas, omitidos da proposta ou incorretamente cotados,
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serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de
acréscimos a qualquer título.

.• 1\- .•••••
5.~..2 Os pr~ç?s~p,r.()P5'~!l?S__.~'1'..~$:.l.a~,2:és,-:-~f~recidos.são de exclusiva

responsabilidade da !Icltante;~nao) lh-erassistindo "O "dlfélto.....-de.,pleitear alteração dos
mesmos, sob alegaça-'o-'de\i~rTo,omissão, ou qualquer õutretp,l.rêÚ~'X1o.

\, :V" "U
5.2.3~Não}se~oadmitidas,,,~ri~nte, alegaçõesd~~anos, errosou

distrações ,riã~àpresentação das propostas'comerciais, como justificàtiVaS ~de quaisquer
acréscimOSt.oú"solicitações de reembolsos e indenizações de qualqJér~nâtl,lreZa, ou
mesmo.duránte a sessão de julgamento do procedimento. ~.A"\.t" -V
5.3 A _:Pi'lposta que não-atender -aleXigênCiaS de~te"instrumento,r-bem co;ó~terara~. ,- . -, . - '-;....-< •... -
espe-cificação da proposta, ou que apresenta'r'-.preços excessivos ou manifestamente
inexequíveis, ou aquelas que ofertarem alternativàs 'serão desclassificadas. •

.,
6. DO JU~GAMENTO DAS PROPOSTAS. ~ I

6.1 Esta licitação' é do tipo Menor 'Preço. tendo.éomo áitério de julgamento das
, ~ • , I .. •

propostas o Maior Percentual dé- Desconto sobre o valor da remuneração da
agência. I \\ ,. I

6.1.1 SÇlmerite,serão aceitas as propostas cujo percentual ofertado não seja
inferior ao limite d~ 5% (chwo por cento). -~.> .: '/ J

6.2 Será verificada a cdn~rmidade das Propostas apr~sentadas com os requisitos
estabelecidos no Edital, sehdõ'desclassificadas aquelas qúe estiverem em desacordo.

/' \.." / / '~6.3 Será selecionada a Proposta,de'Maior Percentual de Desconto.
I \",\ "'-..~ / . . /'7 ,

6.5 Serão desclassificadas as propostas que ~não atenderém às exigências deste
..., "_ I "

Edital, bem como.aquelas que apresentarem-p~rcéntuais de desconto inferiores a 5%.

6.6 Verificada a co~ormida~m- OSJeqUisit~~cidOlS n~e edital, o autor da
oferta de Maior Percentual de Desê6nto e-as"aã-s ofertas_com percentuais até 10%
(dez por cento) superiores'<.àquela poderão fazer novos-Iánces, verbais e sucessivos,
na forma dos itens subse-qU'ente~;até a.proclamação-da':,~éncedora .

. ~1.J(A71':1-\0 ' '('-'
6.7 Não havendo, pelo menos. 03 (trés) 'ofertas nas condições definidas no subitem
anterior, poderão os autores das três melhores propostas oferecerem novos lances,
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os percentuais de desconto oferecidos em
suas propostas escritas.
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6.8 No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos
itens anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances,
verbais e sucessivos, em percentuais distjntos: e decrescentes, a partir da autora da
proposta classificada em s.egl:'npci'.ItJgar!á'té-i~-p'"'rõclâmaçãoda vencedora.

6.9 Caso duas ou .m~-p'~~6}t::i~:iS::re:e~e~erM~'@aiSde desconto iguais,
" '. ..."..... ,_,o I ••• P

será realizado sorte,io:para determinação-da-ordem de oferta dos.lances.</. ~ / "-"'1.
6.10 A ofe:6:a~dos lances deverá ~er ef~~!Jada~o momentoem qu~õr~ conferida a
palavra ,à licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4. ,...~_

~~ I I ~
6.11 E vedada a oferta de lance com vista ao empate. ~

I ~":" -- _.~....J ,~-----... F~
6.1t:~ªopoderá ~aver desistência dos lant;s,já ~fertados,sujeitando-se a próPÓnente
desistente às pen~lidades constantes no item 13deste edital. I ..
6.13 O desinteres~e em apresentar lance~erbal, quando convoc~da pelo pregoeiro,
implicará na exclusão da licitante da etapa competitiva s, consequentemente, no
impedimento de apresentar novos lances, sendo_mantido o' último percentual de
desconto apresentado pela mesma,"que será,considerado para efeito de ordenação
das propostas. . '\ '....;,~ . " I

. . I
6.14 Caso não seja ofert~do nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre
a proposta escrita de mai,or percentual de desconto e o percentual estimado para a. , .... / . . -
contratação, podendo o 'pregoeiro negociar diretamente com a proponente para que

seja obtido preço '\elhor, \~ /'/ / }

6.15 O encer~amento da 'etap~ competitiva d~r-se,..á quan~o; convocadas pelo
pregoeiro, as liêitantes manifestare-m,seu desinterésse em apresentar-novos lances.

( ~\ ~........./ ... /1 \
6.16 Encerrada aJetapa competitiva e -ordenadas as ofertas: de acordo com o maior

~. -_ I,

percentual de desconto, o pregoeiro verificará'"'a aceitabilidade da proposta de
percentual mais baixo, comparando-a com õS~;'alóres;consignados em planilha de
custos, decidindo m(;tiyadameritê,a~eit~~ . /

6.17 A classificação d~-á,pela ordem crescente de.preços propostos e aceitáveis.
Será declarada vencedornà licitante ..que ofertar_o-maior-percentual de desconto, desde
que a proposta tenha Sid~--ái;-rei~9t~~a.d~~~co_rdó-.com~s'>especificações deste edital e
seja compatível com os percentuais ~de'"'desconk'-"bémercado.

6.18 Serão desclassificadas as propostas que:

a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;
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b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;

c) afrontem qua}qlJ.~r~ai~posi~lyb"ieiaT)Ji,gent8, bem como as que não
atenderem aos requisitos doitem-5:.-;6 •. j .•.~ 't.,): /I,. " \~~' . W/,. .

d) c0"Q,tryere!"o~çoes de pre90s/per~ntua,s de, desc9..~~o;.a.lternatlvoS ou que
apresentarem percentuais de desconto manifestamente Inexequlvels;..-ê;,

~ ~ !::< \ "I'r\
(~)'~ql1e'as que apresentarem percentuais de desconto inferiore~,=5%.

f'~ I I ~t r- inserção na proposta .que tenha pari objetivo modificar, extinQ~.ii.:;9u criar
direitos da licitante ou-do -órgão-lititador serão tidas ..como ..inexistentes, aproveitando-
sefà~propostano que fOf compatível com o instrumento convocatório •...,.'-\ I \
6.19 Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não

previstas no edital :..~~~;"'" ~ I
6.20 Encerrada ã sessão de lances, será verifi.Çé!daa. ocorrência do empate ficto,
previsto no art. 44, 9 2º, da Lei Complementar 0º,123, de 2d06,~sendo assegurada.
como critério do des'empate, preferência de~tontratação pará as: microempresas, as. , .• . ' . - .
empresas de pequeno"porte e as cooperativas que atenderem ao Item 4.3, "c", deste
edital. . \ \ . /. I

6.20.1 Eritende,Se como empate ficto_aquelas situações em que as propostas
apresentadas pela microémpresa e pela empresa de pequeno põrte, bem como pela
cooperativa, sejam iguais, 'ou superiores em até 5% (cí'nco por cento) à proposta de
menor valor (maio: percentuál.de desconto) .. ' / (' I

/" \'" // "-6.21 Ocorrendo o empate, na forma,do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
(\"\. ~'///i /7\.

a) A,mlcroempresa, a empresa~de pequeno porte ou a cooperativa detentora
da proposta de'jmaior percentual de descqnt'órserá convocada"para apresentar, no
prazo de 5 (cinc6) minutos;~.oova proposta,filfetio( ~.quila considerada, até então, de
menor preço, situaçãç>em que:será Qeclarada v~ncéâó1a do ~rtame,""'- -...;;--=- /

b) Se a microelilpr~sa,' a empresa de pequeno porte ou a cooperativa,
convocada na forma dááljnea----anterior"não apreséotaCnova proposta, inferior à de
menor preço, será facui1âáci,/p~la';ordem"de c1assificaÇaõ,Jàs demais microempresas,

'-'../ -•• .k' - '.-,'- -- \:'., J-
empresas de pequeno porte ou cóoperativas :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,
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6.22 Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer
as exigências do item 6.16 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante
detentor da proposta originariamente de ,maior percentual de desconto.

/"',.•Cl IJ\rjt'~
6.23 O disposto nos itens 6,15',a6.17~'deste edital. Qá,9.se"aplica às hipóteses em que
a proposta de me.r:or(~_lbt"inicial tiver sido apresentaaa ~P2fmicroempresa, empresa
de pequeno ~~e. à~,càoperativa. ~~ U;;"
6.24 Da ,,(sSãà pública do pregão seràlavrada ata circunstanci~a~contendo, sem
prejuízo1C1el:Éutros, o registro das)licita~rítes credenciadas, as propb.ª~às~escritas e
verbais:ápresentadas, na ordem de classificação, a análise da documenfáção exigida

para)~~iiitação e osrecursos intefpostos. \ • ~
H .- --~ ,.,-----

6.20'.A sessão pública não será suspensa;ialVo motivo excepcio~al, devendd10das e
quaisquer informações acerca do objeto ser'emlesclarecidas p~eviamente'1'junto ao
setor de Consultôria Jurídica ou de Contabilidade desta Câmara Municipal, confonne

subitem 15.1 deS!e edital. <? '. .... ,I
6.21 Caso haja necessidade de adiamento da ses_stiopública, s,erámarcada nova data
para continuação dos trabalhos, d~vendo ficar. intimadas, 'no mesmo ato, as licitantes
presentes. '\ ~.' 'c-.( / fi

, \\ ..

7 - DA HABILirAÇÃO." ,'{~/
; \\'. t i

7.1 Para fins de, habilitação neste pregão. a licitante deverá apresentar, dentro do
envelope nQ 02, os seguintes'documentos de habilita.çao:/ L

7.1}"'~laração ~e)ten.de ao' diSP~ '~o artigq'7º,\inclso XXXIII. da
Constituição Federal, conforme"o inodelo"'ôo Decreto FederalnQ ••.•.4.358, de 5 de
setembro de 200'2; ~ . /' V

7.1.2 -lBiLlT~ÇAO JURIDICA: <::o" ~.a) registro comercial; no caso'de empresa individual;
~. ./.

b) ato constit@'v(), ,estatuto _PJI •._contratoí.so'Ci~l em vigor, devidamente
registrado, em se tratandO! der]õ9ci~dé1d!=!.S'f.ornerCiai~e~ no caso de sociedade por
ações, acompanhado de documen't6s'de eleiçãcr)de seus administradores;

c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurldica (CNPJ/MF);

d) comprovante de Registro na Empresa Brasileira de Turismo - EMBRATUR;
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e) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, .•...6 ~ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo;ó~1:fão"'col"D'petent~,q~ând~a atividade assim o exigir; e,

,,; ;-X~\J l-O- , • J 'J U
f) declara~o ,<:~,e.:qu¥não pesa contra si, declaraçã~;jniq'pneidade que tenha

sido expedida .por órgão da Administração Púqlica de qualquér$sfera de Governo.
,.0/.' / \-;/

;~~REGULARIDADE FltCAL) \ ~a
",j):Prava de inscrição no c!dastra de co~tribuintes estadual ou~úêiiciPal, se

houvttr .. relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de;.:atividade e
comp,aiível com o objeto licitado;' ) ,""" \ I ~

"", , "\ ~
". '. b) Comprovação de regularidade com' a Fazenda Féderal, mediante a

apresentação de Certidão expedida pela Receit~ Federal do Brasil; I
c) Certidão Negativa de Débitos rélativos' aos Tributos Estaduais;._,' I!
d) Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Municipais;

: '.\ '..-.,- ~-~: I. I
e) Comprovação de regularidade com o Fundo de. Garantia por Tempo de

Serviço (FGTS);' \\ ",' /l I
f) Certidão Negativa de Débito para cóm o INSS (Certidão; negativa de débitos

relativos aos tributos fede.rài~ e à dívida ativa da União),' ou próva equivalente que
comprove regularidade de situ~açãOpara com a Segur!d~de Social; :,e,

g) prov(,;~ inexistê~ià), débitos inadirriP~OS perante"~stiça do Trabalho,
mediante a (ap-resentação de "cer.!1dãQ.;,. negàtiva;' nos ter~ôs d~y T,ítulo VII-A da
Consolidação-das. leis do Trabalho, àprovada,.p'elo Decreto-Léi nº-5.45:2, de 1º de maio

de 1943 ~ ~.~~~) _ .

7.2 Para as empresas cadastra-das- no •M!JnlClpIO,a documentaçao podera ser
substituída pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo
social comporte o objetoAjc~a.do_eo registro cadastral esteja no prazo de validade.

....4 .~ --- \t';:'
7.3 HABILITAÇÃO CONDléIO~D)Z]:'\ HO #

I _ Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa beneficiada pela Lei
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nQ 11.488, de 15 de junho de 2007, a habilitação ficará condicionada a regularização

posterior.

11_ Declarada vencedora' do cértãrnê~-:-microempresa, empresa de pequeno
porte ou cooperativa terá'õ-:t,razo)de -S"(Cinto(d,is' (i:iteis, podendo ser prorrogado por
igual período, par~ a 'r~g~'làrizãçãoda documentaçã~pag'aníênto ou parcelamento do
débito, e emis~ão d!;,e"ventuais certidões-neg?ltivas ou positiVã€;-6m efeito de certidão

negativa. (.;). • _ (:; \ . .. 't~~.._
.. J~l~•..A dllaç~o do pr~zo p~r~als~OISdla.s utels fica ~o.ndlclo_na_~~asollcltaçao

da licitante-por escnto e medIante JustIficativa aceIta pela Admlnlstraçao. ~

! ~1.3.2A ~ão 'CegUlarizaçã! da documen!ação, .•noTPraZ07!iXadO n'6~m 7.3.
impli~rá na inabi}itação do licitante e a adoçã() do procedimento previsto nojtêm 8.2,
sem prejuizo das penalidades previstas no' ilem'13, 1. alinea a, deste edital. \

7.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA~ .J">
a) Atestado da capacitação té~cnico-operacional, e~ nome da empresa,

fornecido por p~ssoa jurídica d~" direito p.úblico' ou privado, t comprovando que
executou, satisfatoriãh1ente, contràtó com objeto compatívefcom o ora licitado, em
caracterlsticas, quantidades e prazos. ' " I

: \\ i '
7.6 O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro
pelo prazo de validade d~;proposta, devendo.:a licitante retirá-lo, âpós aquele periodo,.' ., . ~ .
no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope e seu conteúdo.

\ \~ '// L
8 - (~JUDICAÇÃO~ .•. " / / / / ~

8.1 Constatado o atendimento d~XigênCiaS fixadas no edital, a licitante que ofertar o
.., . -'... r' ,_o

menor preço (maior percentual de descol'}to) .será declarada vencedora, sendo-lhe
adjudicado, pela '"autoridade.,superior ou peló.....p-rópr.iopregoeiro, o objeto do certame.

8.2 Em caso de d~tendi~igênci~tóri~s< pregoeiro inabilitará a
licitante e examinará as 'õfer:tas subsequentes e quali.ficaÇão das licitantes, na ordem
de classificação e, assfm;.sucessivamente"atéa'"ápuração de uma que atenda ao
edital, sendo a respectivá'íici(a!'J-Et de~~ar~d?;veh_cedórá~'ocasião em que o pregoeiro
poderá negociar diretamente com 'a~ropohenti'p'ara que seja obtido preço melhor.

8.3 Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a
vencedora e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a
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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 Não havendo manife~iã??gfpit~a,fn~~:f;MQecu.(so! ?u após ~ julgamento
deste, se Interposto,\o'pregoelro concedera o prazo de;,3)(tres) dias utels para a
apresentação 9E!:nova~planilha de quantitativos e preços u~Úáií6ipara adequar-se ao

novopreç~~proposto após a seCo ~; la","\" .••.'t1tC
f {0DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS ~

9.1JT;;n~o a licitante'manifestadi motivadamen\e" na.,sessão, pÚblicadcfPiJgãO, a
intenÇão de recorrer, esta terá o prazo de 3 (três) dias consecutivos para apres€ritação
das razões de rec:rso. :. .'~\ I"
9.2 Constará na ata da sessão a síntes8,das ,razões de recurso apresentadas, bem
como o registro de que todas as demais'licitan'tes' ficaram intimadas para, querendo,
manifestarem-se ~obre as razões do recúrso no _prª,zode 3 (três) dias consecutivos,
após o término do prazo da recorrente, proRorciônahdo-se, a todas, vista imediata do
processo. 1:\ ',,! ~,' I' I

I '. \ j
9.3 A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na
sessão pública dó preg'ãó, são pressupostos d~ admissibilidade dos recursos.

: \ \ "':., / I I
9.4 O recurso será dirigido 'à.autoridade superior, por intermédio daquela que praticou
o ato recorrido, ã qual p'oderá, no prazo de' 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua
decisão ou fazê::io subir, éC6mpanhado de suas "razões, devendo, neste caso, a
decisão ser pr'Óferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, icontado da subida do. "" '...... . "-
recurso, soe pena de responsabilidade.daquelé que houver dado causa"à demora.

9.5 O acolh;;:':do de recurso imp~ a.i~lidaçãO aPétas d~S~s insuscetíveis
de aproveitamento. ~ _~: ." ~ .. ,~'

10 - DOS PRAZOS E DA GARANTIA

10.1 Esgotados todos J-'p;:.z~ ..ãÃdminist~?ç~, no prazo de 3 (três) dias,
convocará a vencedora para- ã~'si~r :'0-'contráto, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.

Processo Administrativo n°. 009/2015 Pregão Presencial nO.006/2015

~
~v. Fl?~esda Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone/PABX:54 3330.2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS
-mall. 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 •••••••••••••

•

•

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 prazo. __

_ '\ ~: f}.., 1 IV""
10.3 O prazo do contrat?,se!á(de.tZ (doze) mes!'.s; contados da assinatura do
contrato, podendo ser~re-t)bvádopor iguais períodos sucessivóSt,até o limite máximo de

~, ,.-.--- •..••-j., ••. ~,
60 (sessenta) .":leses;'conforme disposto.no inciso 11,do art",5I,A,da Lei 8,666/93,
mediante ~aditivo assinado pets pa~s. ...~ C

(11J DO RECEBIMENTO I ~
11. t.,. 9"'~razode linício da execução dos. s~rviçC?s~é.,..de.forma.,..irT!ediata, ~~;oirda
elaboTé!ção do contrato, e o prazo de entrega' do objeto desta licitação será de-acordo

com a necessidade da Câmara. ,~ 'I"
11.2 Verificada a desconformidade de algu;" serviço a licitante vencedora deverá
promover as correções necessárias nci.j)razo máximo de 5 {cinco) dias úteis,
sujeitando-se às p.enalidades previstas neste edita,L:'-.. .•....., I

I '~ ~....~...../' I
I "( ...., .-

I . -r.. ..•..~.

12. DO PAGAMENTO /,'

12,1 O pagamen;o s~}\efetuado no prazo~de 10, (dez) dias lúteis, a contar do
recebimento da fatura/nôta\fiscal aprovada p'e16servidor résponsável pela fiscalização
do contrato, de aCO{dOcom(,cronograma fisico-financ/~/ J
12.2 Ocorrendo atraso no pa~ento, a Administraç'ãocompensárá a contratada com
juros de 0,5% ,ab mês, prorata~m~is.o lGP-M/FGV. do período, oú o~t[9 índice que vier

a SUbstitUi-100) '0 ~', O
13 - DAS PENALIDADES ---o,,~ "

13.1 Pelo inadimplemento das obr19ãçoés~wja-na condição,de participante do pregão
ou de contratante, as lidtant~s, conforme a. infração, ...esÚuão sujeitas às seguintes
penalidades: C~~,-------- O~''1.RA :nvuq , \'~

a) deixar de apresentar "a documentação. 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; . }\ -.~.,
~ " ~, ,-'.l\ .,r .. ,,~

c) deixar de ~anter ..~.,proposta'(recusa~injUst,fi~da.lpara contratar): suspensão
do direito de licita~ e'\~.9:átra"tclrcom a Administração-+pelo~,pr~9de 5 (cinco) anos e
multa de 10% sqbre.o~valor estimado da -contr~tação; ~~Vii

d)
..•\"'<t* • t t / I 'd"d .. d l6 - d t::,exeCl:Jar o con ra o com lrregu an a .es, passlvels e cqrreçao uran e a

execuç~stm prejuizo ao resultá/O: advértêncir ~~

C ~)executar o contrato co']' atraso injust\ficado, até o limite de ~t~) dias,
após. os' quais será considerado.,.como inexecução contratual: .•multa diária>.õe 0,5%

sobre':.Ç> valor atualizado do contrato: : ~ \. I \'
I .

f) inexecqção parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de' 8% sobre o valor
correspondente aó montante não adimplid.ô.do contrato; I., I

g) inexecução total do contrato: suspensãO.do direito de licitar e contratar com
a Administração pelo"prazo de 3 (trê~) anos'.e:multa de 10%.sobre o valor atualizado

do contrato; I \\ l: I
h) causar prejuíz;o material resulta_ntE!!diretamente, de execução contratual:

declaração de inidoneid~de cumulada com a súspensão do direito"de licitar e contratar. . . ~. .
com a Administração Púb.iica pelo prazo de 4 (quatro),anos e multa de 12% sobre o

valor atualizado; contratb. ~ . / i f I....
13.2 As penalidades serão ~istrad?S no cadastro da contratada, quando for o caso .

(~ '-,,/. / \
. " " """../ / I /l13.3 NenhUm .pagamento sera efétuado pela Administração enquªnto pendente de

liquidação qualqyer obrigação financeira qu.é f~õr/imposta a6 fornecedor em virtude de
penalidade ou inadimplênci~,çontratual. ~ y" ~ .14. DA DOTAÇ •••O ORçAMENTÁRIA: .

~ .
Os recursos or~entârios _pasa.o ªt~_ndimerito,:dâ~ despesas decorrentes da

presente licitação serão suport~o~ pela ,seguinte:dotaç"âó-ào orçamento vigente:
Órgão 01 _ Câmara Municlpâl,l _"" :ll 'J
Unidade 01 - Câmara Municipai
Projeto/Atividade: 010310001.2005 Manu!. Geral da Câmara Municipal
Dotação/Elem. Desp.: 3.3.9.0.39.00.00.00.00 Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
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15. DOS ENCARGOS GERAIS DA LICITAÇÃO

15.1 A apresentação dos ~enr:!v~l~P~~P00P~rt~rdà;.licitante interessada implica a total
concordância com as condições dó êditál destalicitaçâo~ IJ A

'\t' -- - '!R,
15.2 Os direitos \,<cà~promissos aqui .•.praticados, não po~rão,ser cedidos ou
transferidos.~or'delégaçâo total ou páfcial, sejà,a que título for, '-,.~

153A"<:t"..!>' 'tt'a)f"b'd 'tn. ;lJC! ante que vier a ser con ra a a, Icara o nga a a aGeIar"nna.s mesmas
condiçõês.,contratuais, os acréscimds elou supressões do valor inicial cQn.trâtado, por
conv~lÍiê'néia da Administração, defltro do limite permitido pelo artigo 65,' ~':í~",da Lei
8.6666/93, •. - - __ .J \ .~

"'',,: :" \ I f'""
15.4 As despesas decorrentes desta licitação serão cobertas com r~cursos próprios.

A. ". I
16.1 Quaisquer informações ou dúvidas de. átdém técnica, bem como aquelas
decorrentes de interpr~tação do edháí, deverãb ser solicitadas po-r escrito, à Câmara
Municipal de Carazinh"o" Setor de Consultoria Jurídica ou 'de Contabilidade, sito na Av.
Flores da Cunha, n'. 799, Carazinho/RS, CEP 99500-000, ou"pêlostelefones (54) 3330-
2322, no horário cç>mpree''1didoentre as 8h39min e 11h30~in;; I

J \\ ,.J " J,
16.2 Os questionamentos '~ecebidos e as respectivas respostas com relação ao
presente pregão ~ncontra'r-_~é~o à disposição de to.dós os interéssados na Câmara
Municipal, setor ..deiConsultoria jurídica. //' : '~

16.3 ocorre,~~decretação d:te~o ..9u quá~uer iato supe~~nie!1te, que impeça a. '. -. -~~ . .- ~ '
realização de,a~o do certame na di3ta"'marc~pa, a data constante\.d~ste edital será
transferida, automaticamente, para o priníeirci:~'dia útil •..óu de~expediente normal

subsequente ao bra fixado.~ :. ~. . /

16.4 Para agilizaçã>do,s trabalhõs;-solicita-sê ....que as li.citantes façam constar na
documentação o seu endeteç9, e-mail e os números detax e telefone.

16.5 Todos os documenC1xj~s~1i?e~ convocatório poderão ser
apresentados em original, por quÍllqúeriprÓCéssó-de cópia autenticada por tabelião, ou
publicação em órgão da imprensa oficial. Os documentos extraídos de sistemas
informatizados (internet) ficarão sujeitos à verificação da autenticidade de seus dados
pela Administração,

Processo Administrativo n°. 009/2015 Pregão Presencial nO.006/2015

Av. Fl?~esda 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
CABUDnlO.RB

Processo Administrativo nO.009'2015

•

•

16.6 Os casos omissos do presente Edital serão solucionados pelo Pregoeiro.

16.7 A presente licitação poderá vir a ser rey.'ogada por razões de interesse publico
~ }, 0:. •. _ ,. ,

decorrentes de fato superveniente devidamente ',comprovado, ou anulada no todo ou
em parte, por Hegalid!3detd~'.oflc_iô'.ou:po-t~ro~oCá'çã2.'deterceiros, mediante parecer
escrito e devidamentefúndaméntado. 'tIl/ •
16 8 O

,,-., ~;Vt . ""--1' .••••• d. . I V~. -. pregoeiro, no In arasse pUu ICO, po era sanar, re evarJcn:T1Issoesou erros
puramentetfo"rrnais observados ~a documentação e proposta,~désde que não
contrari~m?à(l'egislação vigente ~"-não 'cômprómetam a lisura da !Ii~!t~ção,sendo
possívelta.fpromoção de diligênciá' destinada á. esclarecer ou a cOmPl~mentar a
instruç}iido processo. J \ v~

16l60nstituem aÁexos; f;z~m-parte integ;}nte d'''''e-s-te--ed-i-ta-i-:-'' ~
I - Termo de Referência; I ~ \
il - Modelo de Proposta; ,
IIi - Modelo Credenciamento;
IV - Minuta do Contrato; " \,;; "-. .
V _ Modeio de deciaração de pleno atendim'ento aos_requisitos de habilitação;
VI _ Modelo de deciaração de inexistência de iireguiaridàde quãnto ao trabalho do
menor; ~ ~\ ';,...J \-..r / t I
Vii _ Modelo de declaração para microempresa e empresa de.pequeno porte;
Viii - Modelo de Declaràção de idoneidade; e, ., ," I
IX _ Modelo de atestado de qualificação técnica. I l/i

; \\ -.,! /,. /
16.10 Fica eleito} o Foro .•da Comarca de C~razinho IP~ra diri"1ir quaisquer litigios
oriundos da licitação e do\p6ntrato dela decorrente, (com expressa renúncia a outro
qualquer, por m!3is"privilegiado que seja. .. //// I~
16.11 CÓPia,~o,edital e se~~oS,p~de(ão._st obtidas la página eletrônica da
Câmara Municipal de Carazlnho' http://wWw.ca.maracrz.rs.gov:br/. { U. \ Cr--. '/ '>

'~ ' ~ ?-caraZinho, 13 de abril de 2015.

~~Ovt.
Paulino de Moura."'-

Presidei1te~da Câmara Municipal;1le Carazinho
'-~ O "Z-I~':-1-~s~':"proces~ifõ:i' analisado. sob o prisma juridíco-

.i{ \J-l J -'o ~ Üormal. e se acha aprovado por essa assessoria
jurídica, podendo ter regular prosseguimento.

valenl~L:i9Tombi",
Procuradora Geral do Legislativo

OAB/RS 93.394
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ANEXO I
. ~ A~-l}

,; G\-@1VI0IDE~Ei=E{~AA

I.Objeto: ~, :wÚA
A pref.rntê licitação tem co~a contratação de A~~cia de Viagens,

para a pteSjaç;;o dos serviços de, emissão de bilhetes de PASSÁGENS AÉREAS,
pacote(~"totn seguros de viager:1s, quando 'se fizerem necessárfáS4m âmbito
NACIONAL, mediante prévia aquis{ção, compreendendoa reserva, emissã~marcação,
remarçação, e entre.ga dos respectivos bilhetes pãra_a_Câmara_Municipal de"'Gr{razinho.{" . .....,
11- J~Slificativa: 1"1 I \

Atender as. necessidades dos integrántes da Câmara Municipal de Carazinho no
que tange à emissão de bilhetes de PASSAGENS.AÉREAS, pacotes com seguros de
viagens, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcãção, e entrega dos

respectivos bilhetes. ~ ~j '-.'( .';;.,'/~ Ii
111• Prazo: \ \

.• , I
O prazo de vigên'cia do contrato celebrado em virtuae' deste pregão presencial é

• '. \; ~ ~ .' :. I

de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato,~podendo ser renovado por
iguais períodos slJcessivds,\até o limite máximo de ;60 ,(sessent'a) meses, conforme

~~~~:to no ;('11, do art's" 86~~di?te)termo .âd~ assinado pelas

tV- Do perc~'hial de ~esconto~!x ,;-(0
Somente ~rão aceitas ofertas de propostas cujo percentual sobre o valor da

remuneração da agêllcia nãb':"sE!ja,inferior ao limitl~-,de~5ó/~'-(cirico/p-or cento).
O valor estimaao. a ser gã~stõ~com..ãs~passagE;ns,'já jncluída a remuneração da

agência, é de R$ 23.200;00,(vinte e três milduzentos 'reais) para o periodo de 12 (doze)

mesespagamento: Em ~,~)~i~~~aRó~l;;aç~o de tatura/documento
fiscal habll e aprovado pelo servldor;:re_sQ9DS.a.vel'pelaflscahzaçao do contrato.

Validade da Proposta: Não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da
abertura dos envelopes.

V . Descrição dos Serviços:
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Os serviços a serem executados serão os seguintes:

1. Fornecer à CÂMARA!:r0UNlêIPAL,T~sémpr~ que requisitados, bilhetes de
passagens nac;:i,onài~~;'pàcbtes~'quando~SEf fi~e?, necessário de qualquer
compan~.ia~aéreaf 'trecho e horário soifcita6()~,'pelecionando o MAIOR
DESCONIOJ>'dentre aqueles ,'oferecidos pelas' COh1pílnhias, inclusive os
decÇlfrêntes' da aplicação,dê tarifas'l.-promocionais ou-Çe9tzi~~S para horários
C;:,oT8.~tíveiscom a progratnação~ga viagem; 4'f:' .

2.~,A.t~f1àereventuais pedido~' de passag~ns nos finais de sem,Boa e feriados,
~:1n.9jcando~istemática a se(utilizada; i . . ..~ __

,3.'~Fornecer, Juntamente com o faturamento, os creditas decorrentes-de; passagens
, - -. .-,,'::t lelou trec~os-não-Htilizados no periodo a que'se refere o faturamentó,_~_efetuando

•.-( no mesmo, o respectivo abatimento,"'- \ I'
~4. Emitir, reservar, marcar e remarcar passagens aéreas nacionais, conforme

solicitação da CÂMARA, fornecendo os bilhetes ao passageiro indicado, através
de entrega na sede da CÂMARA, localizada na Av. Flores da Cunha, n. 799
Carazinho/RS, através de e-mail'Oli' qualquer outro meid eletrônico;

5. Entregar Ibilhetes de passagens fora e, no horàrio .de (expediente, em local
indicado ou colocado à disposição dos úsúários nos locais das companhias ou
agências de turismo; :..,.: '...f ." I

6. Prestar assessoria para definição do melhor roteiro, horário, frequência de voas e
viagens, como também de tarifas promocionais à época da' retirada dos bilhetes;

7. Elaborar plano"de viagens para passagens naCionais: com 'diferentes alternativas
para os u~uários; \ ~..,~ / .I / I

8. Enviar via fax ou 'e-mail, sempre que solicitada,.data e horários de voos, e prestar
assessoria em relàção ao objeto. / / I

9. Atendimehto no Aeroporto, acompanhando ou execl,ltando "chek-in", como
tamb~ní' entregando os", bil~etes aére9s" solicitados, quando_oestes não forem
entregues na sede da CAMARA, -' .. / ..? \

1O.Reembolso de bilhetes aéreôs;/ ....Z/ (V
11.Reserva:,ae sala de embarque em ae~Çlporto,quando solicitâdo; e,
12.Prazo de'emissão daspassagens: limitàélo a~(trêS) horas. .

"'- ~-~/VI- Dotação Orçamentária: ....•"-. ,Os recursos orçámentâ.rios. par.ª.o_atendiment9~(das despesas decorrentes da
presente Jicit~ção Serã?.•..su~o~rt'~~~.~.pela-~~egu.in~dotaçáodo orçamento vigente:

Orgao 01 - Camara Mumclpall - " •. ).
Unidade 01 - Câmara Municipal
Projeto/Atividade: 010310001.2005 Manu!. Geral da Cãmara Municipal
Dotação/Elem. Desp.: 3.3.9.0.39.00.00.00.00 ServoTerceiros Pessoa Juridica
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ANEXO 11

APrese'!ta~os nos~)oposta referente aó~r~~ãOpre!eQcial 006/2015, cujo
objeto trata/da contratação:,.~é\empres~ t;spécializada na,Ipresta.ção de serviços
emissão de bilhetes de PASSAGENS, AEREAS: pacotes com ,segúros de viagens,
quando se\fiierem necessárias êm.•..âfubito: NACIONAL, /medicinte ,.prévia aquisição,
compreendend-q a reserva, emissão, marcâção/rei)1arc?çâo, e entrega dos respectivos
bilhetes, conforme descrição __90 Edital e TermÓ.âe~R.efe'rência./,. ~,~/
PERCENTUAL DE DESCONTO: - -- .-,' '..,/

~/C
Forma de pagament",E!", até- 1o .(dez). dias 'úteis} !'.) contar do recebimento da
fatura/documentos fiscai' hãbil::€~rê>vado 'peüo_csélVidor ~êsponsável pela fiscalização do
contrato, de acordo com o cronoõrãhiâ!físi'êó.:.fin'ânceiro.

,, , ,
" ,
I J

,I .. ,,
./ I J

/ / / J

MODELO DE APRESENTA?tO.DE PROPOSTA
~, ~ 1_''''~1 J 't,r C /lG,",~/'\; 'Ü)•

,\
'\
1 \

, 009/2015
I 006/20.15
~ \\

Razão Social: 'l-.
CNPJ/CEI:~
Nome e Cargo'

~....h .-
da Pessoa/
indic'd~5para
Contato:
Nome •• dados •
dá~Pessoa
au-t6rizada para'
assinatura do i
contrato/pedido
de compras: i
Telefone:
Cidade/UF:
Endereço:
Fax:
E.mail:
Processo:
Pregão
Presencial:

•

•

Declaramos que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da
data de sua entrega.
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Declaro, sob as penas da lei, que esta empresa atende plenamente todos os
requisitos de habilitação e demais .condições exigidas para participar do Pregão
Presencial n' 006/2015. ..• C', 1';1 i .t'0

,. ',1;;) .-J~ . 1 'J li
A licitant~.d~âr~,"'~xpressamente, que o percent:áGõntida na proposta acima

inclui todos os custõs...•.e despesas, tais .como, impostos, -pagarne-ntas de funcionários,
encargos trábàlhistas, previdenciários e cOrTlerciais, seguros, -"ta1~s~deslocamentosde
pessoal ...Ef.qúaisquer outras desp'esas que inCidam ou venham aC.jn2íai~sobre o custo
direto,.i0u:~irídireto, inclusive freté:~ que '-eventualmente, gere sobré'!.:a...-op'eração, sem
qualqu~rlencargo financeiro e/ou/quaisquer ônus adicionais para a Câ'rrtára Municipal

de~~]dnho __ _ _I, \ ~
{, A licitante ainda declara que está ciente.de que o prazo' de entre~o objeto
dest~ licitação será de acordo com a neCe:sidade ,da Cãdm

e

ara I ·
____ , __ _ de 2015.

I' .\ - . '.... J .

.\ 'l,./ '~,j .1~
\ \ (nome ou razão social licitante) ,. I

,'oom.romo:~ ~;::::::~: "~]

,I ""

/~ / /'(0
<:o

~.:..

•
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ANEXO 111

de 2015."1/
i.

I

I ,

li. ,.,
, I

,
I
l

G<
'(~ssinatura do dirige.nteda e~presa) I
'(nome do dirigente da empresa)

~(/irma rec~nheia/ .,."
~ ./ / , /(\

/' ,/ / IV

~~/
Obs.: Caso o contrato social ou o estatuto determinem. que mais de uma pessoa deva
assinar o credenciamento, --à"faltr) de qualquer urna-déias'invalida o documento para os
fins deste pro~ediment6"liCif!3H?ri9;,-;;'; ~l"", •.•~;. j .
Este credenciamento devera 'tvlf;.•.acOf!IPê!ohado obrigatoriamente, da documentação
exigida no subi/em 2.3, do edital.

,.... CREOENCIl\MENTO
,..,~' .l~j 111*")~::J;~ ;;;;'gãon'oo6/2'01s /lI;ô.

/~. r-~ ~~,
At~es do present;> credenciamosQ~) Sr.(a)

1'.. ') • I ,portador(a) da Cédula:pe'lqentidade n'
F~v I e CPF nO. ~ 'W' a

, • ,-:-_ I

pa~icipar da licitação_instaurada pela Cãmara_Municipal_de Caràziriho/RS, na
módalidade de Pregão Presencial, 150b b n' 006/2015: na qU,'Ilidade de
REPRESENTAI)ITE LEGAL, outorgando-Ihe"plenos poderes para se pronunciar em
nome da empresa . I , CNPJ n'
_____ ~- , bem como ,formular propostas e praticar todos os
demais atos inerentes ao certame. :\.

•

•
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••MINUTAÕE CONTRATO
r;:\~ !_l"'U 1 '!!U;;,

Processo Administ~6~ ;09/2015 preg~flresencial n'. 006/2015
~ 'lf ~ """~

11) C6NTRÁ-:rO N'\ /15 C'"
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,ÓE EMISSÃO DE BILHETES ELETRPNlc;os DECr. ._..PA~SjGENS A.ÉREA,SE.TICKETS . . Y... . .

l) A CAMARA MUNICIPAL DE CARAZ)NH.o, pessoa JUrldlfa de d"~lto publico,
CNPJ n° 89.965.222/0001.52, com sede na 'Avenida Fiares da' Cunha, ri'. 799, em
Carazinho/RS, tEP 99.500-000, Carazinho/RS, representada! neste ato por seu
Presidente em exercício, Vereador PAULlNO DE MOURA, inscrito no CPF
325.465.050.68,:residente e domiciliado;,a Rua Antônio Pasin, n'. 390, nesta cídade,
nesse ato denominado, CONTRA TANTE ~ de outro I lado a Empresa
XXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob á 'ri' XXXXXXXXXXXXXX, com contrato

'-. .' '- . '.
arquivado na JUNTA COMERCIJ',lf sob o,n'. XXXXXXXXXXXX, em XXXXXXX de
XXXXXX de XXXXXXXXX, estabelecida na Cidade de XXXXXXXXXX, na Rua/Avenida
XXXXXXXXXX, ;,' XXXXXXX, neste ato representadá pelá seu sócio proprietária, Sr.
XXXXXXXXXXXX, portador do RG XXX«XXXXXXX .e .. do ,CPF(MF) sob o n'
XXXXXXXXXXX; doravante denominada de ,CONTRATADA, em virtude do Edital do

' \ - .
Pregão Presencial nO 0'06/2015, têm entre si justo e ?éertado o~presente contrato de
prestação de serViços, que se regerá pelas cláusulas e{condições:adiante estipuladas:

\ \."'- / / L
CLÁUSUL~~'DO OBJETb~ "'" / /// i' ~

1.1 O objeto d6presente instrumento ~ontratualconsiste na..,contrat~9ão de Agência de
Viagens, visànde;' a prestação dos servíços'decemissão de bilhetes de PASSAGENS
AÉREAS, pacote~ com se~!:Jrosde viagens~quándo ~:;tfzerem 'necessárias em âmbito
NACIONAL, medi~nte pre"ií~L'••._,requisição, compreendendo""'" a reserva, emissão,
marcação, remarcação.e entregã'"dos_respectivos'l5ilhetes'. /

.•••..•.... . '. /'
CLÁUSULA 11- DAS Ct~CTERJS2!.CAS D()OBJETO;;

. . 4,J) ," é.l':". '~ln~\'.
2.1 Os serviços deSCritos na- -ClaUSuLa.L .serao executados de acordo com as
especificações abaixo:

1. Fornecer à CÂMARA, sempre que requisitados, bilhetes de passagens nacionais,
pacotes quando se fizer necessário de qualquer companhia aérea, trecho e
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horário solicitados, selecionando o MAIOR DESCONTO dentre aqueles
oferecidos pelas companhias, inclusive os decorrentes da aplicação de tarifas
promocionais ou reduzidas para ,.horários compatíveis com a programação da
viagem; ~,•.• 'l ~. ~ I~\:n/" . . .

2. Atender eventuals .•.pedldos'-de passagens~os .lmal.5 de semana e feriados,
indicando.sis~~.T,átiéa-a ser utilizada; #rli~•

3. Fornecer;,juntamente com o faturamento, os créditos'décorrentes de passagens
elou;tréchós não utHizado~/río periodõ.,a que se refere--o!fátôramento, efetuando
ncCm~smo, o respectivo a~atime~!o; \ ..,#'n

4./Emi~ir', reservar, marcar -a.!remarcar passagens aéreas nacioo-ais, conforme
,-;:sÕ'licitaçãoda CÂMARA, fornecendo os bilhetes ao passageiro1rídfC'ado, através

,.. "de entrega na sede da éÂMARA, localizada na Av. Flores dá .Ç;unha, n. 799
I ~-.íCarazinho/RS,através.de' e-mail ~u~uah~uer.Qutro,meio-eletrônico; ~
~.: 5. Entregar ~bilhetes de passagens for~ e. no horário de Iexpediente, em local

indicado ou colocado à disposição dos 'usuários nos locais das cort1'panhias ou
agências:de turismo; I

6. Prestar assessoria para definição,do melhor roteiro, horário, frequência de voos e
. ." . -

viagens, como também de tarifas .promocionais à época da retirada dos bilhetes;
7. Elaborar plano de viagens para passagens.lJacionais, com diferentes alternativas

para os usuários; _....... ....•._ ' i' I
8. Enviar via fax\ou e-mail, sempre qUli~s6Iicitada, data e horários de voos, e prestar

assessoria enÍ,.relação ao objeto; , . I
9. Atendimento' 0'0 Aeroporto, acompanhando ou executando "chek-in", como

também 'entregàndo os bilhetes aér~os solicitadbs', quãndo estes não forem
entregues na sede da CÂMARA;',,: . . / I

10.Reembolso de bilhetes aéreos; / i
, . ~ / '

11.Reserva de sala de,e":lbarque em aeroporto,.quando solicitado; e,
12.Prazo de-emissão das .p~ssagens: limitado a 03 (três) horas,

;;':\ ~~ ./i / /. 0
CLÁUSULA 111-DAS OBRIGAÇÕES.DA CONTRATADA I {LI( ~n ~/ '>
3.1 A designação de um profissional para representá-Ia junto á CÂMARA, respondendo

, , .•....-,-, "';''',? ,,' .
perante esta, por todos os atos~eJ~tos gerados ou'.provocados por sua equIpe.

" '--:..c; .-:>". /
3.2 Não transferir a outrem, no todo ou em parte: o contrato, sem prévia e expressa
anuência da CÂMARAfSob pena-de_rescisão automáticá.oo contrato.

, /iNA ~-f'1JO ~.~~. .
3.3 A CONTRATADA assumlra.responsablhdade pelo forneCimento das passagens de
acordo com o previsto nas especificações do edital e deste contrato.

3.4 Apresentar a nota fiscal com a descrição completa do objeto fornecido.
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3.5 Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerCiaiS
resultantes da execução deste instrumento, como estabelece o artigo 71, da Lei nO
8.666/93 e alterações posteriores, bem,cpmo ..~ventuais despesas com frete.

r>" t~" "",I .
3 6 A ., t . .....,.,"'b':I'~d'd ~ 'I J d', \., trotO "I . d. ssumlf In elfa responsa II a e'"CIVr, '8 miniS ra IVae 'pena por quaisquer anos e

...:.-- • "o - r'''' "..-' /.' / ,
prejuízos, materiaisoíl.pessoais causados pela CONTRATADA, seus empregados ou
prepostos, (J~M6RK ou a terce/s.~ ~ .• t..~
3.7 Obsêrvar~as prescrições relativas às, leis trabalhistas, fiscais,~-uros e quaisquer
outros--n"ãô1nencionados, bem cb.mo pagamento de todo e qualquêr-"t'ributa que seja
devidé'i.e'in decorrência direta oú indireta deste contrato, isentando "i:i~CAMARA de
quaí9lier- responsabilidade. -1 \ .;.,.,~

, ~ ' ,.. ~ - -- •••. J~ ( i ~
3~8.f~Todos os. tributos existentes na d~~a',.da assinatura~ deste .i~strumento,
correspondentes a execução do mesmo, ou dele'decorrentes, correrão unicamente por
conta d~ CONTRATADA. /. ' I
3.9 A CAMARA 'somente aceitará a revisã"ode preços, em ocorrendo criação, alteração
de novos tributos ou extinção dos tributos ~existe'ntes, após a data limite da
apresentação da proposta, desde que, comprovadamente, reflitam-se nos preços. ". ..." "
acordados, de acordo com disposto no artigo 65, li 5', da Lei n' 8.666193e legislação
complementar.; ~\ / .;'

I \\ 1
CLÁUSULA IV C. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE'

! \ \" ! i
4.1 Proporcionar todas ~sfacilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar,, . . ."

por meio dos profissionais, os serviços dentro' das normas do contrato.
'\'- ','/ - '- '-o / / , "', ..4.2 Prestar as Informaçoes e~e~.'"eclmentos que venham a ser sohcltados pelos

profisslona!s "\ -0..-J

,/ (C
4.3 Atestar ~~CUÇãO dos serviços, Objet~resente i~umelito, de acordo com as
cláusulas deste ;'ajuste, por-.meio de servidór- espeéial~nte designado, nos termos do
artigo 67,da Lei n' ~.666193~. ~/ ,.' ' /" ., ,_./
4.4 Pagar o vaíor estabelecido. ~,

. r',. -::----. --" ~.,~
CLAUSULA V- DO RECl:JRSO:E'DAS'CONDtÇOES/FORMAS DE PAGAMENTO

'-'..•.~,i.i~l~'..,,Ci"-,I-'

5.1 A CÂMARA realizará com a CONTRATADA apenas os serviços mencionados na
cláusula primeira e segunda deste ajuste e de acordo com as necessidades da
CONTRATANTE.
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5.2 A CÂMARA pagará á CONTRATADA o valor de mercado da passagem com o
desconto de XXXX% (XXXX por cento) constante da proposta vencedora da licitação.
de acordo com a realização dos serviços e.especificações deste instrumento.

~'t::..'.1?l,11Vn .. .
5.3 O pagament~ •.ser~",,,,f!'tuado' no prazo 'de .••1O (d.ez) dias utels, a contar do
recebimento da faturâ/dbéumento fiscal hábil aprovado'péloJServidor responsável pela

'À.
o

•• '"~,' -~' ;.' I-'
fiscalização do contrato, de acordo com o.cronograma físico4inanceiro.4-. '" /' '\, "#'11'..
5.3 OCQ.rfelJ~Oatraso no pagamento, :~)AdministraçãO compenS'á~â-~contratada com
juros .de,O~5%ao mês, pro rata, mais o IGP-M/FGV do período, ou óiJtro~ín.diceque vier

a s~t~Ui-IO I t ".-u
5-4;O~ pagamento. será. efetuado medi?nte a. apresentação., de relató::r~ntendo a
dis~riminação dos trechos e valores individuais das tarifas, valores da qomissão do
agente. taxas, fi valores dos descontos ConcedidOs pela CONTRATADA •

: I
5.5 Ocorrendo efros na apresentação d<;>documento fiscal, o mesmo será devolvido à
CONTRATADA 'para correção. ficando estabelécido que o prazo para o pagamento seja
contado a partirjda l:ata da nova f~~uradevi.d:m~n)eCOrrigida.;' I
5.6 A CÂMARA poderá deduzir do' pagamento. importãncias que a qualquer titulo lhe
forem devidas "ela a'~judicatária. 'I

' \ \ "
5.7 O percentual estabelecido neste contrato, previsto no capuf da presente cláusula, é
fixo B irreajustável. \\ ':. : I,. I }

5.8 E vedada ,a antecipação de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das
condições estab~lecidasn~ste,çontrato. / /i f •."

/ "". / / ;"5.9 A despesa correspondente a'execuçao do presente Instrumento de contrato• ,I- ••..• .~ . • . ,
correrão a.cont~da seguinte dotação-orçamentária (orçamento vigente):

Órgãó: 01 - Câmara Municipal ::::.,....,. /' ..)
Unidade.01 - Cãn:ara Municipal ---u~ /
Projeto/Ati~idade:'0103W001.2005M~nut/Geral ~a Câmara Municipal
Dotação/Elem. Desp.: 3.'3:9..0.39:00:00.00.00 ServoTerceiros Pessoa Jurídica

5.10 No percentual de~estã6jnClusos.tod~S.~~ustos e despesas, tais como,
impost~s~pagamento'S '1i'éRup~i~ná!i9~.l~~c~rgo~trabalhi~tas,previdenciários e
comerCiaiS, seguros, taxas, deslocamentos .der"pessoal e quaisquer outras despesas
que incidam ou venham a incidir sobre o custo direto ou indireto, inclusive frete, que
eventualmente, gere sobre a operação, sem qualquer encargo financeiro e/ou
quaisquer ônus adicionais para a Câmara Municipal de Carazinho.
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CLÁUSULA VI - DA VIGÊNCIA

6.1 o presente contrato vigorará pelo ,.prazo de 12 (doze) meses, iniciando-se em
__ /__ / • e com, téfn\iAo ~fn\~n,,,~ ,podendo ser renovado por
iguais períodos suces~ivbs;';até -o 'limite 'max'ifno';::dé 6q,-~(sessenta)meses, conforme
disposto no inci,so íVêl,Fait, 57, da Lei 8.666/93, mediar'íté;térmo aditivo assinado pelas

partes, (j:V" /~ "VA
6,2 A páÍ\e~que não pretender'a prorr9gaçao deverá manifest~Sua intenção, no
prazo,de-"BO'dias, antes do término'da vigência:', '- ~

_~ .1 \ ~
C~U;ULA VII:=_D~ RESCI~Y" \ ••~

7;1,9 presente c.ontrato poderá ser rescindid~: \, I, ~ .
a. Na ocorrenCla de qualquer das' hlpoteses enumeradas no artigo 78 da Lei

Federal n' 8.666/93, com as formalidades e consequênciás previstas nos 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 I

c. Amigavel.men,te, por acordo'"entre aS'•.partes, redúzidó a termo no processo de
.. - -, ". " .~ " 'Iicltaçao,'desde que conveniente para0 CONTRATANTE;

d. Judicialniente,~,nos termos da legislação.
\\ ''. J

7,2 A eventual tolerância da CAMARA para com a CONTRATADA, na hipótese de
descumprimento por pa~~edesta, de qualqúer cláusula ou dispositivo contratual, não
importará em novação\çjesistência ou alteração contratúal, nem impedirá a CÂMARA
de exercer, a c(ualquertempo, contra a CONTRATADA, os direitos ou prerrogativas
que, através do-presente instrumento lhe são assegurados, ou por,dispositivo legal .

/ ,"", . /' '- ' "7,3 A CONTRATADA reconhece os difeltos da CAMARA em' caso de rescisão
administrativa prevista no artigo 77~da-Lei n'.8.666/93, / :V
7.4 Qualquer ~ma das partes pOderá.~'-Pr~s.é~idO "o/~resente instrumento,
bastando para tanto comunicàc.a_o_utraparte_po~,êSérito, com.t~mtecedência mínima de
30 (trinta) dias. ~ -..c; - ----' //

CLÁUSULA VIII- DAS"PENAlIDADES _~- ~~
. ,'/-lR,;t í'1~l-1(" • _

8.1 Pelo inadimplemento das bbngaçoes, conforme a mfraçao, estarão sujeitas às
seguintes penalidades:
a. Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a

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

c. Inex~c.ução~arc!2t..do~~trat«(~~~P~~~ã6~do;:.?ireitode licitar e contratar com a
Admlnlstraçao pelo \prazo ,'de 2' (dols)1aQos, eJ,.multa de 8% sobre o valor
correspo'.~de~~~::ao/montantenão adimplido dó cOf1l'~~q';'..•••

d. Inex~~~çãp}otaldo contrato:.,suspe~são do direito-d~-(I~!!are contratar com a
Adpii,nistração pelo prazo/cÍe 3 (três) anos e multa dtfíO% sobre o valor
a,tua~zado do contrato; .f) \, ,.f'_

e:.J~Cêusar preJulzo matenal)'resultante ~dlretamente de exe"C~ça....o contratual:
~:9éclaraçãode inidoneidade cumulada tom a suspensão do diréitb\ de licitar e

(~contratar com a Administé~çãO Pública ~elo prazo de 4 (quatro) anõs,e multa de
I~112% sobre o valor atualizado do contrato'------, ~
.~/_: r " \ ,
8.2 As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do Contrato,

I ,

8.3 As multas a,plicadas na execução do contrato serão descontadas do pagamento, a
critério exclusivo da CONTRATANTE Ef:~qúandofor o caso, cobradas judicialmente,

,. " I I
8.4 As penalidádes serão registradas no, cadástto da CONTRATADA, quando for o
caso ,'~ '..f \/ ,I' I
8.5 Nenhum p~gamento será efetuado pela Administra'ção enquanto pendente de

• lo. _ •

liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de
penalidade ou inadimp~n~a contratual. ",! 'li/ )
CLÁUSULA IX .c DOS ANEXOS DO CONTRATO ,/

~ "" /' ,-"9.1 Fazem,parte integrante'deste instrumento 'de ,contrato, a PROpOSTA de preços
, . '-...... -- ,..,

apresentada 'pela CONTRATAD,o., bem ,como o Edital correspondente e respectivos
anexos doPregão Presencial n' Ob6/201~ / ~ V

9.2 Na hiPótà~ de div~rgênciaentre este .•.,in!?trúmento de contrato e o Edital
correspondente, prevalecerãó~as.qisposiçõescomidas no Edital.

CLÁUSULA X - DA~ISI'OSI~ ~ER~~

10.1 Eventuais alteraçr:-s1~s~~êrâo,agr~dos entre as partes na forma
de aditivos a este Contrato,' 'L_ i _" II ~
10.2 A CONTRATADA arcará com o pagamento de todos os encargos fiscais e
tributários decorrentes do ora contratado.
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10.3 Os signatários do presente contrato asseguram e afirmam que são os
representantes legais competentes para assumir em nome das partes as obrigações
descritas neste contrato e representar,_deJorm~efetiva seus interesses.

_,r.\ J'~\{}V'"
10.4 Fica designago,c~m~\fiscal do-càlltrato,'o s!,rvido~Ahmad Issa Araújo Rahman,
inscrito no CPF n. 735124.460-15. jO/II; ~'<. \r vjV"",,'i ~ J':'. ,.
10.5 FicaAa;.CAMARA autorizada;a descontar,de quaisquer crédilo~.da CONTRATADA,
as impq~ias referentes a mu1t.:s oU,PJejuízos causados à CAMA~::-8U a terceiros.
C~~LA XI- DOFORO I \ ~
11~1)-~aradirimjr~quajsquer.dúvidas ou controvérsias decorrentes da e;~ç.ãOdeste
i~strumentode contrato, fica eleito desdf:Há o foro da Comarca de Ca'fâ'Zlnho, com
renÚncia de qu~lquer outro, por mais priV:legiádÓ,qUeseja. I .

E, por eS,tarem justas e contratada"s, firmam as partes o presente instrumento de
Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e.para um só/fini, juntamente com as
testemunhas abaixo. j,,"- j,,_. J '1,\ t ~<~

I
., Carozinho, XX de XXXX de XXXX." ;> 1

Paulino de Moura ( "
Presipente da Câmara Municipal ,/j "\

'CONTRATANTE / I V

~--~ ..

XXXXXXXXXXXXXXX
~. C9NTRATADA-<J"
--1RAZ1'\110 # l-~

,
.,

•

Testemunhas:
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Nome completo: _
CPF:--------------------Assinatura:

•

! '

/;/
/ /

/

~'.'

,') '. ""',' I'-
o,.

/~'- ";1'•../ /'
i

•
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇAOcDE PLENêlATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE

~ (y,G\'.t.J :_HABiLltAÇ~~/iIi
A /J.-_ ,,~ '(;I;~
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO ~"
Pro~s~~~dministrativo nO, 009/20.15 ',,) ~:,
Pregão presencial n' 006/2015(\ ,. .Ao.

,"''1 ~
(.1 " (Razão Social "d;?EmpreSa),

esUJ'belecida --;l'a'- ---- - o_o !','~ - -, ~

(endereço completo), inscrita no CNPJ/CEI sob n°, , •• , neste
ato representada por I P, inscrito no CPF sob o
nO, , na qualidade de representante/sócio/procurador, no
uso de suas atribuiçóes legais, vem: DECLARAR, para fins de pârticipação no processo

• • ., _ ,J

Iicitatório em pauta, sob as penas da Tei, que cumpre plenamente aos requisitos de
habilitação. 1 .\ :'. ~ .~,>- ~l I

Declaro sob as penas da'lei~a inexts1ência de impedimento legal para contratar
com a Administraçãb Pública. _ ;'i~ . ' ; .

Por ser verdade assina a presente. {

\ "~ ",)i-l
-l--'-----deZ015,

, '(Fia'zão Sociarda Empresa) / ~
(nomé'dojespônsável/procurad9t) (V
(cargo do responsável/procurador) ,

~

(nO, do documehto.dejdentidade)
, '~

~ -,~.--'
,firma reconhécida)
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•

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCiÃ-DE-IRREGULARIDADE QUANTO AO

~G\:J~BÂLHOIDQ:r4~bj~
~ ~ -- '(/",

,(') ~MODELO "A": EMPREGADOR PESSOA JURIDICA
."\~ I) \ "'F~t;)<i/ '7 DECLARAÇÃO ~

'''' I ~ReI;; Pregão Presencial n'_006/2015
I~ 1- \'"'-.:....4 J.- ...••.

_____ ~ , inscrifo 'no CNPJ n°. , por
intermédio de: seu representante legal, Sr(a) ---.------ ,
portador(a) da Carteira de Identidade n"" . - '. ,. e do CPF
n'. ! . . ,DECLARA/para fins do disposto no inciso V do
art. 27 da Lei n,?8,6!,6, de 21 deJunho deê1!;J93,acrescido péia Lei no 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insálubre I"enão emprega menor de dezesseis anos.

: \\ . .\. / I .
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na.condlção de aprendiZ I).

1 ~. / /\ "
I ,.de_ de 2015 .

~ .~/ //(0
. ~.~

<::::--..... (representãnteJeg~ .
~ _-?- o

IffrmaIecónheêida)

•

IOb ã f':'fj 't' .. I 00 I o~)servaç o: em caso a "ma IVp,,,Bssma ara ressa V8'8Cfma .
o ~"VlZl.\nV 'o
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ANEXO VII

de 2015.
I

\
(Ç

DECLARAÇÃO PARA MIGROEMPRESA-E,EMPRESA DE PEQUENO PORTE
~ \ ~\_;"... J lf U' n~<S.. . IIP

Pregão. Presenêial h~'006/2015 vi/ t~
\.4' ~U18~J o/~

O / (name da emp,,;f,;j>. sediada na
~':J J \ (endereça campíeto),inscrita na

C,N,PJiMFsab o.número ..J ',_DECLARA, sab ãSiJ5enasda lei,
q~~,napresente data é considerada: ~.~\ I ('
( ) MICROEMPRESA, canfarme a incisa I, da artigo. 3', da Lei Camplementar n' 123,
de 14 de dezem:bra de 2006. <', ", , I
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, canfo.rinea inciso 11,da artigo. 3', da Lei
Camplementar n' 123, de 14 de dezembro. de 2006 Declara âinda, que a empresa esta
excluída das ve~daçqesconstante:-s~do paràgrafó 4°, do artigb 3°;1da Lei Complementar
n' 123, de 14 de dezembro. de 2006. .', \ .

" 1/
-',/::; 1

CC(NTAg0R.DA EMP~ESA ;' ~

(n' d:Registro.9aó<:bP7.JCR(Ü

(assinatura da Representante Legal) /
(name Ccimpletada'Representante Legal)
~ (Carimba da Empresa) /'

Cr.:--- - ------=~~-4. D Ao. (fiana.recanhecida) •~l.rt.Z1;"tiO'

•

•
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
ClBUlllBD.RS

ANEXO VIII

de 2015.

(U

/", li-/i
./ .I

'(Razãq Soe/arda Empresa) )
(nome'do respônsável/procuradorj- ,. ,
(cargo do responsável/procurador)-.........u /

~
firma 'reconhec/dâP. '

-~./ -
. ..•. ---

~_ .

U

.. A /fi

MODEL:6:UE' DECLAkÂç\:o'ÕÉ' IDONEIDADE1;,V'~. . - '!Il.
À /;.\, 'li;;;
CÂMARAM\JNICIPAL DE CARAZINHO, o/~
proce/~S:o~dministrativo n°. 009/20.15 '...,/ '\-..:,.
Pregã~reSencíal nO006/2015 / \ ~

,Ç) . ----~ ._-- ~.:.t' I" \ (Razão Social da'~Empresa),
estàbelecída na .•••••.\ I l
(endereço completo), inscrita no CNPJ/CEI sob n°. I ,neste
ato representada por ' ~t inscrita no CPF sob o.
nO. - , na qualidade de representan(eis6cio/procurador, no
uso de suas atribuições legais, vem: 'DECLARAR, para os' fihs de direito, que não
fomos declarados inidôneos para licitar ou contrátar com o Poder Público em qualquer
de suas esferas. \\ ("( ;.~~? . I" '

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

•

•
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•

•

ANEXO IX

MODELODÊ\iJJST~~:~i bd'ÁUFICAÇÃOTÉCNICA~ ~...... .. '.' - lI.
PregãoPresenê~~'00612015 !:?liA

';.- ~ ~Atest~mos para os devjoos fins que, a empresa , ~
(nome Y.(CNPJ da empresa favorecid,j), estabelecida na ---,,--.-.~------

'"" :.,;-... ..' ' ,. . . / " .•..
(endereço completo da empresa favoreCida), fornece(u)/executa(ou)p~r~esta empresa
_':V (ndme e CNPJ da empresa emitente);" situada na---------- ~. \ ",'
~~ _(endereço. da empresa_emitente do atestado), o(s)

.material(ais)/equipamento(s)/serviço(s),abaixo especificados: I ..,.
-..;;, I • ""-l \

I •.
1) Número do Contrato: (informar o n.o do contrato firmado entre as partes) ou
(t"')' " 1no as ,lscalS. I .: ~) ".....
2) Obj~to~.o contrato: (descrição f{;sumid~< "l. .
3) Penodo, ./ ./ a ../. ../.•......... (mtormar o penado- .-~ .~. ...
do contrato executado. Se ainda ...vigente, 'p~éenchercom a data de início e depois da
letra "a" incluir a palavra vigente). , .., I
4) Quantidade: (informar a quantidade fornecida ou do serviço prestado).
5) Valor do Cont'r~to:(informar o valor do contrato;1 mensal ou anua! ou total do
fornecimento em casÓ de materiais/equipamentos). , .I í ,. .\\ ., / 1/ . .

Atestamos, ainda, 'que os ." .(forneCimentos/serviços
estlio sendolforam executados) satisfatoriamente/não existindo, em nossos registros,~ ~" " . -.. '
até a presente data, fatos'que ..desabonem sua conduta e responsabilidade com as
obrigaçõe(jsurnidas. ~ ~ / / (O

~~ > de 2015.

C4 h , ....- . ,""R~
,.yriofiie!cp(rlp/~to~do.declarante)

(CPF do declarante)
(cargo do declarante)

(assinatura da declarante)
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CÃMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO._
SETOR DE LICITAÇÕES \ ~ 1 I~1pIO~G\~'- 'J: ~. ,J.... ÜA
PREGÃO P~ESENCIAL N' 006/20~ '.1"<J ""-... t - () \ V~('\

~t;lCÃMARA MUNICiPAL DI? CARAZINHO, de acordo c:o~ legislação
vjgenl~,)orna público para conht~imento dos interessados, que no dia.-~9)de abril de
201"5,:tàs' 09horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Carazinho~sito na Av.
F!o'i.es~daCunha" n°.• 799;, reun~ir-se-ão a Comissão""Permanente de Licita.ções, bem
cqr!]P o PregoeIro e a Equipe de Apoio, par,a r~ceber os enveJppes de ~bilitaçãO e
Proposla do Pregão Presencial n' 006/2015,-que tem como objeto a conlratação de
Agência de Vi~gens, para a prestação dos serviços de emissão de bilhetes de
PASSAGENS AÉREAS, pacotes co'!'. seg~ros de viagens,! quando se fizerem
necessárias, erh âmbito NACIONAL, m~diante .prévia aquisição, compreendendo a
reserva, emissão, marcação, remarcação, e entrega dos respeCtivos bilhetes, para a
Câmara Municipal de Carazinho .._0.Edital e s~us ,ánexos'poderão ser obtidos na sede
da Câmara Municip~l localizada na"AvenidaJFlores da,Cunhã, riO. 799, na Cidade de
Carazinho/RS, de segunda à sexta-feira, das 8h30min as' 11h30min; ou pelo sile
www.camaracrz[rs.góv.br. Teiefone para conlalo: (54) 3330-23221 LICITAÇÃO: Pregão
Presencial n°. 006/2015, Processo Administrativo n°. 009/2015 I

'_.f / /
I / / yCaraZinHo, 13 de abril de 2015 .

. • ,",Paulin9.dé ~oura J t1
, Presidente da Câmara M~njcipal de Carazinho

""~l~'

C4~A.ZINHO~\l-.~

•

•
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,

Pregão Presencial nO. 006/2015

i\
(

Processo Administrativo nO. 00912015

I
l'
/.,-/!/

; / // /// /~1(5\ /~/ /!v<' AVISO PREGÃO PRESENCIAL N~006/2015
'\. .~' /

Objeto: a contratação d~Agê_nc_ta de Viagen~.,~~a' prestação dos serviços de
emissão de bilhetes'dePASSÃGENS' AÉREAS, pacotes.'com seguros de viagens,
quando se fizerem necess~rias, em âmbito NACIONAL, mediante prévia aquisição,
compreendendo a reservâ,/e"missâo, .marcação, -remarca"ção, e entrega dos respectivos
bilhete~, para a ~âmarâ-Mu~_;?j,~~1}te.:0_~rG!;z:.i.n~~~Re'ééblmenta das Proposta~ em 30
de abril de 2015, as 09horas. Edrtal:.hltp:l/www.camaracrz.rs.gov.br/. Informaçoes: (54)
3330-2322. 13 de abril de 2015. Processo Adminislrativo n' 009/2015. Pregão
Presencial n' 006/2015.

~
v. 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

I
I

http://Edrtal:.hltp:l/www.camaracrz.rs.gov.br/.
mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br

	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036

