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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Processo administrativo n. 013/2015

Pregão Presencial n" 009/2015
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r~~LATIVO~ S'.-.; lilÜ
\,,\."- Edita/,de pregão para .alontratação de empresa1t~..' especiàlizada na prestáÇ,ão~de serviços de

/~ ~ m,oflitorãfTiento eletrônica hé~jst$ma de alarmer~ 24 (vinte e quatro) horas,'para a Cãmara
.;:J Municipal: •.....0
,-;-. I_~t~J •.. - Tip,odejuigamento.'menor-preço g/o~~
~ :,,\ \

1
J ' , -

O Vereador PAULlNO DE MOYRA, Presidente do p'oder Legislativo (Cãmara
Municipal de Carazinho), no uso de suas atribuições, torna público, que às 9horas, do
dia 07 do mês de maio do ano,__de ZOl5, a',Comissão Permanente de Licitações,
designada pelií Po'(laria n" 4012015, e o 'Pregoeiro e a Equipe" de Apoio, designados
pela Portaria nº 41J2015, reunir-se-ão na sala de reuniões da" Câmara Municipal de
Carazinho, localizadá na Av. Flores da Cunha, nO.799, eo1CaraZinho/RS, CEP 99500-
000, com a finalidade\de receber propostas. e documentos de habilitação, objetivando
a contratação. de empresa especializada 'ha"'presta'ção.de,'serviços descritos no item 1,
processando-se essa "licitação nos termos da Lei Federál n" 10'.520, de 17 e julho de
2002, com apliCação subsidiária da Lei Federal n" 8:666, de 21 de junho de 1993.

1~OBJETO ~ , i' ~i / fiU\ ,~~/i fl
1.1 Constitui 'qbjeto da presente Iicitação~:FC9ntr!3ltação'de em~resa especializada na
prestação de serviços de .monitoramento êletrôníco,dé sistema"'de alarme 24 (vinte e
quatro) horas pa""ra,a Cã~ra::....Muflicipal de ç~razirÚiô', a ser~rTi executados em regime
de empreitada por preço globaC-=_.~

11 I ,. Co.1.1. nc ue'D"'se n6s'serwç9s: -o~~
. '/IR -171,'90 ' ~ .

a) MOnltoramento eletromco .de,slstema de alarme 24 (vinte e quatro) horas,
através de 02 (duas) centrais, localizadas no prédio da Câmara Municipal e anexo,
situados na Av. Flores da Cunha, nO.799, em Carazinho/RS, CEP 99500-000;

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

8.2) A licitante deverá proceder a vistoria completa nos equipamentos
de segurança instalados, bem como complementar eventual falha existente. Caso haja
necessidade de_ reparos. es~~o9fl~~ ryirtpde/dO mau uso dos equipamentos, as
despesascorrerao.~sBu~"ta~~O'l;~P~'1s~v~,I.~O I"!"

b) Atenqlf)len.tp::.lde" ocorrenClas que .••.eVentuãlmente acontecerem nas
instalações da,Câm'ará"Municipal e se~nexo; ••.VI!,/ "
. . ~ 'b;~1)Noscas?sdJ....aéion~m~ntodo ~i~tema;:é~d~..J~sponsabilida~eda
hCltant~,p...e~camlnhamento a srde d~_Çama~a Municipal e seu a,.n,;~q\,.deuma viatura
com pessoal treinado para o atendimento da ocorrência, que tomarão as medidas
nece~sáriâs e indicadas para aO-situação,observando-se, ainda, e~.rífü'a,i~ instruções
dadáspela Câmara; I I ~ ~
,\."J ,b.:2J.~r:c.... lic!ta_nt.e manterá perma.nent:me~te equipes;'{té:nicas e
at~ndentes de planta0 24 (vInte e quatro) horas que em caso de aClqnamento do
'""áfãrmese deslocarão imediatamente até as 'instalações da Cãmàra Municipal, a fim de
verificar o motivo e realizar as devidas vistorias; I

:b.3) A Câmara Municipal autoriza a licitante, na ausência dos
responsáveis, acessar seu equipameflto pór~~modem", a fim de regularizar situações
criticas e de manutenção; -~J.,....., I

jbA) O pessoal atendente atuará'.na área externa e interna do imóvel,
sob as cond!çõ.es q~e se expõe:(,? ,'~f.~.~, ./1' I

i) Area externa: Para acesso dã área externa da propriedade da Câmara
Municipal, será entregue à licitante uma cópia da chave do 'portão ou portas externas,
responsabilizando-sei'esta civil e criminalmente pela custodia e"guarda da mesma ou,
caso não deseje a chave, o acesso somen'te ocorrerá cóni a presença do preposto ou
pessoa indicada pela çiímara;~' / I .I I

ii) Area interha:\O atendente da licitante somente ingressará no imóvel da
Câmara Municipal acompç;lnhado do preposto ou peSsoa indicada pelo último:

. /. b. 5) A li~itànte's~ obriga a pre~taf ~ssi~tência ..té~niça permanente para
eventuais .defeltos no sistema cabendo a esta o serviço de :mao de, obra, sendo que
eventuais: tr?c~s de aparelh'õs ..•.~[~trõniéo~své comPlemé'nt~s-~" mudanças nos
equipamentol?correra às custas da 'Câmara;-~ / '\"".

, . \~b.6J. A: Câmara Mun_ic.ipal~iQ~~5~rá....•••po minif!l.o 03 (três) pessoas
responsavels pél,? Imovel;":gL!edeverao obngatoJlamente possuir telefone e chave do
mesmo e responde~ão pelo 'mesmo na'aus~ncfa;sendo cientificados das ocorrências
verificadas por acionàm~nto do sistema, óüÊ:!mcaso de emergências;

b.7) Em:,êaso..de arrombamerito~_~ou"-qualquer ou furto no imóvel da
Câmara Municipal, at~gl}ip~d~(~licitante'~u,é~lá ~õQJPàrecer terá como obrigação
comunicar os órgãos públicosl~eíse~iúra~ç~ ~ Policia Militar e Polícia Civil -
aguardando o seu comparecimento ..•.ou" isôlãmento do local, para as providências de
praxe, além de comunicar imediatamente o responsável ou o seu substituto
previamente designado; e,
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c) Instalação de equipamentos para o monitoramento eletrônico do sistema
de alarme 24 (vinte e quatro) horas, quando houver necessidade de substituição dos já
existentes.

1.2 Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade
pertinente ao objet~ da contsataçã2,~u,e~weencherem as condições de habilitação

constantes deste ~a\.?; \ bL.j~iI J VO /iIi
2~A ~EP'SENTAÇÃO'Ê D(YGREDENCIAMEttú

21 A/I' "I' t' d' I t" \ d ' 1 ~~t ': ....<,~Jan e eve~a se apr~sen ar par~ ere enclamen o JUr.,...~ao pregoeIro,
dlreta.~;.nte,por r:ne,IOde se~ .represent~rte . legal, ou atrav~s..dé;.. p~ocu~a?or
regu.larmente constltUldo, que devidamente Identificado e credenclad~$eJa o unlco
admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da representàd~
f~-, ~~ - J'""'x ( j ~
.•...,:;.\ 2.1.1 A identificação será realiz~d~exclusjvamente, através da apresentação
de documento ~e identidade. I, , I
2.2 A documentação referente ao crede~ciamento de que trata o item 2.1 deverá ser
apresentada fo~a dos envelopes. :..--~I ,; ',,- ./. \..'
2.3 O credenciamento será efetuado da segumte forma: I"\\ ~. ~" ,'.

\ '
a) se r~presentada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou. . .

assemelhado, devera 'apresentar: . ! .!

, \' ".!
8.1) CÓ'~iado ~spectjVO Estatuto'~cfu contrat.cf'~OCial em vigor, devidamente

registrado; \ \"\. ! // L
8.2) documento de eleição de seus .•.administradores,em se tratando de

sociedadec<3mercial ou de s6ci.edaqe por açõês; / / /1"'-
(1\ ,"':;,// n)

8.3) 'inscrição do ato constitutivo, ....aco{l1panhado de prpva de diretoria em
exercicio, no taso de sociedade civil; .~, /

a.4) doc~ento q~r.lste-.:express~:m'iente os pod,eres para exercer direitos e...•. . - __ -o ~
assumir obrigações em decorrência de tal investidur.a-'.e para pratica de todos os, -..-
demais atos inerente,s....,ào ..•_G~rtame, em se ~(atando~de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionanie'nteãnÓ-Pais; ~ ---O 'O?

"-"'-A.ZIl\H ~~
8.5) registro comercial, se empresa individual.

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

._, 1"."11""
. . b.2) carta ~el'cr:e.d;.~c~aL'l.ento,oyto[9a@)pelo.sp representantes legais da
licItante, comprovando. "ai"exlstencra dos necessanostpoderes para formulação de',........ ...•.•••... .., .cr' r- '"'
propostas e para pr~tlca de todos os demais atos inerentes ~çertame.

~V' ,.......-,. II;~ .
L,-Em' ambos os casos'(b.1 e b.2)\0 Instrumento de mand~to devera estar
,,4.,'" ~ ,". ,'-_

acompanhado do ato de investidura_do outorgante como repré~eÍ1tante legal da
emp~~ I I '~
() 11,-Caso o contrato s~<?i~lou o ~statut9_detern:!i.oem_q,,:!€; mais dEi~a pessoa

deva assinar a,carta de credenCIamento "P'iua o representante da empres'a1â falta de
qualquer uma invalida o documento paréi os'fins.'deste procedimento licitatório., I
2.4 Para exercer os direitos de ofertar la"nceselou manifestar intenção de recorrer, é
obrigatória a presença da licitante ou' de seu ,representante em todas as sessões
públicas referentes à licitação. ' j , . .... I I

l " .";.-" .

2.5 A ausência
l
de"credenciamenttr" implica'ta ná....apresenta~~o da proposta escrita e

será considerada cbmo renúncia tá'cita ao 'direito de participar n~ sessão de lances e
recorrer contra os atds do pregoeiro. .. I' I 1

' \\ ",'
2.6 A empresa que prétender se utilizar dos beneficios 'previstos nos art. 42 á 45 da
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezeníbro de 200.6: disciplinados nos itens 6.15 á
6.18 e 7.3, dest~ edital,"'çtev,erãoapresentar declar~ção,'firmada~por contador, de que
se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte.'

I -/~o-apresen~~a decl:raç~aci~a indiCá~a~IiCa na renúncia
tácita aos beneficios da Lei Complem"'ntaríi.' 123-2006/ (t';'-../) :.......' \. \.../

2.6.1 As cooperativas que tenha~, no ano calendário anterior, receita
bruta até o limite,~e 3.600:0.00,00 (três milhõeSé.séi~centos mil reais), gozarão dos
beneficios previstos.nos art. 4i'â"45daLei,'Çómplémentar .123, de 14 de dezembro de
2006, disciplinados ndSj!ens 6.15 á (3".'18'.,7.3, deste edital, conforme o disposto no
art. 34, da Lei 11.488,~dé 't5 de 'junho de 200kdesde que também apresentem
declaração, firmada pdr~c'aritadô~ de--que -seen-quaeftárri""l1olimite de receita referido
acima. • •.ktI\ZJ:\Hü ~"

3 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
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Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item
7 deste edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação
em envelopes distintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente,
como de nº 1 e nº 2, para o que se sugere a seguinte inscrição:

. . ,....... " ~.",,, ...•"
A CAMARA !I1UNIRIPAIJD~q;8AZINHq l
EDITAL DE):'8E;GAo'PRESENCIAL NQ009/20rs~~ ..••
ENVElOPE.Nº 01 • PROPOSTA - ••, tJ,
PRQPONENTE (Identificaçãõêõmpleta) ~
..~~ I. \ ,_
<;)', CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO '" ';;

~'EbITAL DE PREGÃO P~'ESENCIAL NQ009/2015 ~
~ENVELOPE Nº 02 • HABILITAÇÃO IO PROPONENTE (Identificação completa) V_

~; 1'''-.\ I t
4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES, - . I

4.1 No dia, ho'ra e local, mencionado~no preã",bulo deste edital, na presença das
licitantes e dEÍmais pessoas presentes à ses~ão pública ,~do~pregão, o pregoeiro,
inicialmente, r~ceberá os envelop~s cont~~~o~prbposta'sfinànceiras e documentos e
h b'I'!' '\~ ,/ ,- ( (/' Ia J laça0.. '-.' ~~/ r

I \ ' ,
4.2 Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos enVelopes acima referidos, não
será aceita a participaÇão de nenhuma licit~~te ret~rdatária' I
4.3 O pregoeird reali~J"o credenciament~das inierektas, as,quais deverão:

a) comJrovar, ~r),eio de instruni~ntop~ri{, pOder!. para formulação de
ofertas e lancés verbais, bem tomo para a pra.tiéados demais ...átog;do certame;

I~ ""~,/./ / /1\
b)~presentar declaração 'de ~ue~cumprem os requisitos de,habilitação; e

c) :~"rova'" a situação, d: m~sa,ot:mp;e~ de pequeno porte,
quando for o cas'o",,-~ [ ~/

5 • PROPOST tDEPREÇO \l..':'
5 1 A t . 4dQ;l;1'd'7d~'""'fiJdrl ~I Ad . . 60 ( ). propos a, cUJoprazo e'"va I a e~e~Ixa o'pe a ministração em sessenta
dias, devera 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 devera conter:

Processo Administrativo nD• 013/2015 Pregão Presencial nD• 009/2015

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
CAIIIIIIIIIO. RI

•

•

a) razão social da empresa;

b) proposta financeira, que não poderá ultrapassar o valor de R$ 125,00
(cento e vinte e cinco reais) mensais, rubricadas em todas as páginas e assinada na
última, pelo representante legal da empresa, mencionando o preço global dos
serviços, objeto desta licitação; onde;âeverão::>es~ar incluídos todos os custos com
material, mão-de-obra(inéluSiveoBb'r;, l 1YO fi,

~. '.1, 'ti!:" \'•••••. - - rtl
) I 'Ih 'dA V t't t. t 't"f ~ ~c p anl a., e~quan I a IVOSe cus os uni arros, se- o~'p..!caso;
r '\... ., -'1,1,

/d)~descrjção do Objet.o~te licitação, em corffurr:nidade com as
especificações deste Edital; e, L':; , '-~
r~ I ~

. ~ ~e) d~claração de que ~OS.p.reços pro~ostos se encontram incl~~~~3'tO,d?s o~
I~~p:stos, tnbutos,_..:nc~rg~~soclals,e qual_s_q~er__outn~:~=-=-encargos "E:!cessarrosa
f.~eita execução dos serviços.:~ I <<"

J - Setão considerados, para fin~ de julgamento, os yalares constantes no
preço até, no [máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as
demais, se houver, também em eventu,a'l;contrata,ção. I

I -, I
5.2 Nos preços. propostos deverão estar incluído'S?alé~ do lucro, todas as despesas e
custo, como por él,xemplo: tran'~~:ortes, 't.ll.~utõs de qualg~er lnatureza e todas as
despesas diret~s ou"indiretas, relacionadas com o fornecimento;'do objeto da presente
licitação, ! \ \ ' ' // I

5.2.1 Quaisquer~tributos de qualquer natureza,Jcustos e despesas diretas ou
indiretas, entrei outras" despesas, omitidos"'.da proposta1ou inéorretamente cotados,
serão considerados cbrrlo inclusos nos preços,.! nãó sendo aceitos pleitos de
acréscimos a qu'alquer tit6lci:'\. /' / "

/" "" . ~_/ / "- ,5.2....2 •..•.0s preços propostqs e os' lances oferecldosísao de exclusiva
responsabilidade da licitante, nao Ihe~asSistindo o direito/de pleiteàr alteração dos

?~- :'------::: c r ,'-,mesmos, sob alegaçao de erro, omlssao"ou'qualquer outro pretexto.
\ , .•••.. '/ ", /' /. . .. ~ ~ ~- . .

5.2.3 Não,-serão â'dQ'litidas, posteriorm~.nt~F,.alegações de enganos, erros ou
distrações na apresentação das--:-pro.PQst~s~comeréiajs,como'justificativas de quaisquer
acréscimos ou solicitgçõ~s de reembolsos e indenizações de qualquer natureza, ou
mesmo durante a sessão ...deiulgamento do procedimént9.:'\t ' .~ ~' u;..,,4 IJ ~ '4,-' •••.'» ~ ~-
5.3 A Proposta que não atende('<!~_,~~i.g,êrgiqs:.,desteinstrumento, bem como alterar a
especificação da proposta, ou que apresentar preços excessivos ou manifestamente
inexequíveis, ou aquelas que ofertarem alternativas serão desclassificadas.
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6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1 Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, o autor da
oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos
itens subsequentes, até a proclamaçãb rdavenc.edor~.

"..\ ~ ~_S"'\~11:1O /)
6.2 Não havendo.~pelo meríàs, '03 (três) ofertas nas càntliÇões definidas no subitem, ...~ .•.. '..;r "r. '" • ,.;....... ~

anterior, pOderão 'os:"autores das três-,-FDelhores propos'tas) bJetecerem novos lances,
verbais e suce~~iv"'õs, quaisquer quesejam os preços ofer~id9S;em suas propostas

escrita"<.t ~"r ( ,<) \ "'C
6.3 Nô~curto da sessão, os autores das propostas que atenderem a~qUisitos dos
itens:an:teriores serão convidad'as, individualtnente, a apresentarem" ,nQvos lances,
ve(b~18 ~e sucess~os, em~res disti~tos ~-r~.~9r~.ªgel}t~.s'I~ partir 'd:~+aytora da
proposta classificaaa em segundo lugar/até a p'roclamação da vencedora. f..'Ii"'"'

~ I l'-l I \
6.4 Caso duas~ou mais propostas iniciais apresentem preços iiguais, será realizado
sorteio para determinação da ordem d~.~ert~.'.dos lances. I

!. (. "-
6.5 A oferta d~s lances deverá ser efetuada~<?' niom.ento /em que for conferida a
palavra á iicitante, obedecida a ordem prevista nos 'itens 6,3 e 6.4.

r \\ O' 'Cf' / ti I
6.6 É vedada a rert\"de lance com vista ao empate. / ;/

6.7 Não poderá :have'~esistência dos lances já ofertados, sujeitándo-se a proponente
desistente às pe~nalidàdes constantes no iterr('13 deste editá I. I

I \\ '-,/ /1
6.8 O desinteresse em ~pr~sentar lance verbal, quandb convqcada pelo pregoeiro,
implicará na exclusão dà'l.,liêitante da etap1a competitiva e, qónsequentemente, no
impedimento déâpresentar"no'Vos lances:sendo.'<m~ntido o último"preço apresentado
pela mesm~rQue será considêradd'para efeito--deordenação dás propostas.

C y\ ~/./ / {li
6.9 Caso não seja ofertado nenhum lance.verbal,_.será verificada a~conformidade entre
a proposta estrita de"m~nor preço unit~r"iCr>ceJ:~_val.2r~stimadólpara a contratação,
podendo o pregoeiro. negocia( •.diretamente com.,a'''proponente'''- para que seja obtido
preço melhor. ~ ~~_~._/

6.10 O encerramento da -etap_a competitiva dar..:se:;á:;'quando, convocadas pelo
pregoeiro, as licitantes ntariifestarem-:s.eu de'sintéresse 'ên,tàpresentar novos lances."¥tIl.ZINliV ..
6.11 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor
preço apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais
baixo, comparando-a com os valores consignados em planilha de custos, decidindo
motivadamente a respeito.
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6.12 A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis.
Será declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a
proposta tenha sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja
compatível com o preço de mercado .

._t 1\-i"'r"Q6.13 Serão desclassificadas'asproP,ostasq~e:J: 'fi,
) - t~d ~\o-~, t'd bJtl/lõt.' ,Ot1"1 -a nao,a en erem as eXlgenclas con I as no o 18o e.sa~rer açao;

b)..••f.~ \~;~ ~t .. d d - ;,t;;d' 'd
,.orem omissas em pon os es~enclars, e mo o a enseJ~r~,..uvlas;

1." " L UI "'~
.(-<.?r/afrontem qualquer <.lispositivo legal vigente, bem com"ús que não

atenderem aos requisitos do item 5; ~
"-';'~'. y ....,'t,1 d) contiverem -õpçoe's~e preços" alternativos ou que apresentàfêit, preços

maQifestamente inexequiveis, ~ '

I , ,
I - inserção na proposta que te"ílha por objetivo modificar, extinguir ou criar

direitos da licitante ou do órgão licitadÇ>r-,serãotidas como inexistentes, aproveitando-
se a proposta no que for compatível com''o instrurriento,convocatório

J ~" '. f I
6.14 Não serão conSideradas/para julgàmérlto das propostas, vantagens não
previstas no edital. '.\ .•....,. '.' '/.' I

I \\ ' /,'
6.15 Encerrada. a ses~ão de lances, será verificada aiocorrência do empate ficto,
previsto no art,i44, !i,2~, da Lei ComplemE1ntar nQ'123:de 2006, sendo assegurada,
como critério do desempate, preferência de contratação.~para as microempresas, as
empresas de pequeno po'he e as cooperativas que ,áten'derem ao item 4.3, "c", deste

editaL ) "''' /// /,
6,15.1 Entende-se como empate ficto/~uelas situações em que as propostas. ':... '-. ..• ~. - .,

apresentadas -pela microempresá ..e. pela empresa de pequeno por;te".bem como pela
cooperativa;"'sejam iguais ou superforesem;até .5% (cincb por '~ri'to) à proposta de
menor valor. '\ ' " ~ /

6.16 Ocorrendo o empate,~a,dº.ilem anterior, proceder-se-ã da seguinte forma:"'- --/a) A microempres,a,""aJ;!mpresa de pequ~no PPrte.ou a cooperativa detentora
da proposta de menor~vaíor seré'convocada.rp'ara ap'rese~ntar,no prazo de 5 (cinco)
minutos, nova proposta~ "i~férjôr1~:91i~I¥\p~~s:idemida: até então, de menor preço,
situação em que será declarada vencedora do certame.

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa,
convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de
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menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas,
empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na
hipótese do item 6.15.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo
previsto na alínea "a" deste item.

6.17 Se nenhuma microempres~, e~pre::;a ,de,p'equ~no porte ou cooperativa, satisfizer
as exigências do item6.16.,desté, editá I';"s~rá décl~râdovencedor do certame o licitante
detentor da propost;c6~gihâFiâmenie de menor v~liír: '!lili
6.18 o dis8ost~n~ens 6.15 a 6'17,deSte, edital, não se àPli~ãs.hiPóteses em que
a proposta-.de-menor valor iniciáÍ tiver. sido àpresentada por micrbempresa, empresa
de peq<j'eh.õ:porteou cooperativa. ..) \' \.~
r~V I ~

6.19:pª'sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, çOQtendo, sem
préjuíio de outros, o registro idas licitantes "credenciadas,-,.-as,propostàs1"e.scritas e
verbais apresentadas,- na crefem de classificação, a análise da documentaçãõ exigida
pata habilitaçãj e os recursos interpostos. ,\ I ',i

6.20 A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e
quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao
setor de Consultoria Juridica ou de Contabiiidade desta Cãniara Municipal, confonme
subitem 15.1 d~ste edital, _" J ••••_ .~? . I

' ~\ ~~ '"~"( I~
6.21 Caso haja neCéssidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data
para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas,:no mesmo ato, as licitantes

presentes. . \\ .~'-, / li>
7 - DA HABILITAÇÃO //

7.1 Para finStd~ habilita~'~este pregão, a licitant: deverá f ~presentar, dentro do
envelope n~,Ó.2,os seguintes doçumE\!ntosde.hábilitação: /. 11(\

r " "':;:. / / / .I
7.1.'1,"peclaração que atenae ap.' disf;)Q~to no/artigo 77' inciso XXXIll, da

Constituição Federal, conforme o modelcr"'do':.Recretó Federal nº 4.358, de 5 de
setembro de 2002:, ~ ~/ /

7.1.2 - HABILiTAÇAO JURíDICA: ~,

a) registro com~'~s'o de empresa indwjd~l;.".t(AZr, li.V < .

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
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c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF);

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

A~-n
~)declara?ãoqÇd:,~~~~;!!~JP~s~~~.~t~@del~la~çãOde inidoneidadeque

tenha sido expedl~,porlorgao da Admlnlstraçao iZ~bhca. de qualquer esfera de
Governo. V;'- ..jUIi

l/(ã" REGULARIDADE~ ~"("' '" L,'--:') \ \. ~
1:.,:~)4rova de inscrição no/cadastro de ,contribuintes estadual<@,['!!unicipal, se

houver(relativo ao domicílio ou ~de da licitante, pertinente ao seu ramo deLatividade e
comp~tível com o objeto licitado; ç..V"

.~ • j ~ - -- I"' ~
!,.I" b) Comprovação de regularidad"'com a Fazenda Federal, mediante a

apresentação de Certidão expedida pela Receita Federal do Brasil;
, I

c) Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Estaduais;
'"i . J I

d) Certidão Negativa de Débitos relativos ,los Tributos Municipais;. 1\ •..." ..••1' •.••• / ,'.J /, I
_ J._, ~I

e) Comprovação de regúlàridadecom o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS);, \\ ../ ,. I

f) Certidão Négativa de Débito pará. com o INSS: ou prova equivalente que
comprove regul~-ridade"de situação para com-'a Seguriqa'de" Sacia i; e,

~ \\ // I
g) Prova de inexislên'cia de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,

mediante a apFesentação dê,certidãa negativá, ,n"os termos "'do Título VII-A da
Consolidação ...•das Leis do Tra'balhà;,~provad.a'pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 12 de maio

de 1943 0~ "'0::::0 / >u
7.1.4 Declaração de:vi.storia dos locais ona~s!9rãoexecutados os serviços, bem

como das centraiS",elétricas~1ta-ooCâmara ••MUriiéfpãl, realiza-da em dias úteis, das
08h30min às 12horaS~'d~vidament-eassihaâa'p'elo Serviqor ~responsável pelo local onde
se realizará os serviços, expegida" em data até 02 (dois) ,çiias úteis anteriores ao dia da
realização deste Pregão'(Modelõ"Anexo X),- ,~':'

'rt-l(A.ZI:\HO ~~-
7.2 Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser
substituída pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo
social comporte o objeto licitado e o regístro cadastral esteja no prazo de validade.
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7.3 HABILlTAÇAO CONDICIONADA

I - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa beneficiada pela Lei
nº 11.488, de 15 de junho de 2007, a habilitação ficará condicionada a reguiarização
posterior. :-', \ f-\T 1',I

. ""-, -.. - :fn !"~.11- Declarad~'L yenceâora do certame, microempresa, empresa de pequeno
porte ou cooperatlVâ~terá o prazo de 5 (cinco) dias úteisfpÔdendo ser prorrogado por
igual período, pà.nf'ã regularização .....dad6-cuplentação, pagàmf;íÍtq,;O,U parcelamento do
débito, ~érrfissãode eventuais éêrtid~~s negativas ou positivast"Çóm-efeito de certidão

negativ31/" l.) \ "'~
,,~I;i - A dilação do prazo Ior mais dois !lias úteis fica condicion~á,solicitação

da,liciJante por escrito e mediante justificativa ac~jta_p~la_Administração. ~
I'~' ;--~ I \'- "--] ~
:..t.... 7.3.2 A não regularização da ~umeintação, no prazo fixado rio item 7.3,
implicará na inabilitação do licitante e a"adoção do procedimentb previsto no item 8.2,

::::::li;:1;::n;~::I:s:re~ista~;o it~m:: 1, a:~eal!'Tte edital.

a) Atestado da capacitação técnico-operacional, .em nome da empresa,
fornecido por 'pes~,oa jurídica "de direitô' público OÚ p"fivado, comprovando que
executou, satisfatoriamente, contrato com objeto co'iTlpatlvel com o ora licitado, em
características, quantidades e prazos. i li I

,\\ /\ '
7.5 O envelope de documentação que não%r aberto fidrá em poder do pregoeiro pelo
prazo de validade da proposta, devendo a licitante r~tjrá-Io, após aquele período, no
prazo de 5 (cinco)dias, sÓbpena de inutiiizaçãodoénvélope e seu conteúdo.

8é)DJUDICA~~~ j Cu
8.1 Constatadb,o atendimento das exigênCias.Jiedas~,no edital, J"licitante que ofertar o
menor preço sêrá declãt~..d~ vencedora, seodo::lhê adjudicado, pela autoridade
superior, o objeto docertame:~~ ./

'......." - ,./'
8.2 Em caso de desaten~imef.lJo às exigência~_habilit~~órias, o pregoeiro inabilitará a
licitante ~ exa~jnará ~_.gfé~1LJ.~~e1'"q~.~nte:.S(1~~q!;.aT~caÇ~odas licitantes, na ordem
de c1asslfrcaçao e, aSSim,tsuces,~!y~~,:n!~twte;ta apuraçao de uma que atenda ao
edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o pregoeiro
poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.
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8.3 Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a
vencedora a, a seguir, proporcionará as licitantes a oportunidade para manifestarem a
intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa,
imediata e motivada, importará na decadência do direito de recorrer por parte da
licitante.

8.4Nãohavendomante.st.a~.~~ara.I}..;~~~~~~e recurso,ouapóso julgamento
deste, se interpo~tg,. 0.,:c;pre~i6éiroconcederá ..•.o préZO'd~;~)(trêS)dias úteis para a
apresentação qe riova-planilha de quantitativos e preçOSuilitáribs para adequar-se ao
novo preç,!:total'próposto após a sessãoae lances. -/~

4"{-' «~ \ C
" 1:j~OS RECURSOS ADMINISTRATI'IIOS ~

9.1.,Tendo a licitante manifest,ho motivadam~nte. na sessã_o,pública '"d0J,regão. a, ,~ . - -- --- --~ .~..----~, ;- ~
intenção de recorrer,' esta terá o prazo de'3 (três) dias consecutivos para apresentação
dailrazões de recurso. ' ' .••••••..\ I ~
9.2 Constará na ata da sessão a síntesê das razões de recurso apresentadas, bem
como o registrá de que todas as demais; licitantes ficaram intimadas para, querendo,
manifestarem-se sobre as razões do recurso no 'prazo de 3 '(três) dias consecutivos,
após o término do prazo da recorrente, proporciànando'-se, a todas, vista imediata do
processo. : \ ....--J:.. ~.':(~' l I

I .. .
9.3 A manifestação 'expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na
sessão pública do pr'kgão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.

9.4 O recurso skrá di~~O á autoridade S;:;;~rior, por i,{"i~édi)daqUela que praticou
o ato recorrido, a qual\.p'oderá, no prazo de 5 (cinéo)' dias úteis, reconsiderar sua
decisão ou faz~-Io subir;\ iic,?mpanhado de su~s! razões, de:y~ndo, neste caso, a
decisão ser prõferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis! contado da subida do
recurso, sob/pena de responsabifidade daquele'que houver dado causa à demora.

9.5 O acofhi~~to de recurso i'~~á ':inÇ~~dação ape<~s tq~~à{os insuscetíveis
de aproveitamento. ~ Á ;

'" ~ ..~ ....
10. DOS PRAZOS E DA GARANTIA

10.1 Esgotados todos d;'"~recur~aiS,"a Admi~iSf~~~O, no prazo de 3 (três) dias,
convocará a vencedora 'r:;árá'.ta.~~~nãrJ9'\c~~!rªto,""sobpena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sançõés previstas neste edital.

Processo Administrativo nO.01312015 Pregão Presencial n°. 009/2015

Av. Floresda 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
CARUDlHO.RI

A, ,
•

•

•

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.

10.3 O prazo do contrato será de 12 (doze) meses. contados da assinatura do
contrato, podendo ser renovado por iguais' períodos sucessivos, até o limite máximo de
60 (sessenta) meses,(con'fo"'ríledispô~loiio\;;iéfSó: II/JdO art. 57, da Lei 8.666193.
mediante tenmo aditivoassiliãôo p'elas partes. ~" 'Ib;

\t '-"- 0/'7. ~
10.4 O te"':'..~!n~ial'~:Contrato contaiií~-Pàrtir de sua assinai!~

Ú~ C ../ \ C
.91~DO RECEBIMENTOl \ ~~

11~1_."9 prazo de início da execução dos serviços é..•de. forma imediatã~á partir da
~~tatura doc~nfrato.-- - i"'-\ I ""'("""
11.2 Verificada la desconformidade de' algum serviço a licitante vencedora deverá
promover as correções necessárias no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis,
sujeitando-se às penalidades previstas neste "edital.

I

12. DO.PAGAMENTO,'" ,"I \' ..... ,",'. ~ .
12.1 O pagamento será efetuado até o dia 05 (cinco) do més subsequente ao do
serviço prestado: \ \ ." l.l I

' \ \ / (

12.2 Ocorrendo ktraso no\pagamento, a Administração/co~pensará a contratada com
juros de 0,5% ao~mês, pio r~ta,mais o IGP-M/FGV do"-pefiodo, ou outro indice que vier

a substitui. lo. \ \. '" /' / ./ """

12.4 Serão p~ssadas as retençõ,es previdenciárias nos te.rmos;.da legislação que
regUlaama~< '0/.' / U

13.DAS"PENALlDADES ~.

13 1 P I . d' I~ t d ~b . -' -. . d:' d rt.. t d .. e o ma rmp emen 9 as o ngaçoes, seja na con.IÇao e pa IClpan e o prega0
ou de contratante, as licitantes, conforme a infração~ estarão sujeitas às seguintes
penalidades t4Ji~,"Hõ'\t~

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;

c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão
do direito de licitar e contrata~ com.!ê)Administração pelo prazo de 5 (cinco) anos e

~C' • ,.. '. _ ,. ,~." "'"

multa de 10% sobre o valór estimado da contratação;' fj,"'"'""~~.v.- -" ..- _ 'I ~
"Af, •..••-..Jr '~Jf~ I

d) executar, o 'contrato com irregularidades, passíVeis"ce correção durante a
execução e.ser;'-prejuizo ao resultadô:advertência; -I,i/~

"'.1' • I.. \ .7JP"
le'r executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de,? (sete) dias,

ap6~(ós)qtajS será conSiderad~-/como inexecução contratual: multa~(jiã'ria de 0,5%
so~~o:valor atualizado do contrato; L V
I)" J f) inexecuÇilo'parciarla contrato'\suspensão dõdireitô de licitar;é'<:ontratar
com a Administração pelo prazo de 2 (dois) ,anos e multa de 8% sobre o valor
correspondente' ao montante não adimplido do contrato; I

g) inexecução total do contrato: Suspensão do direito de licitar e contratar com
a Administraçãó pelo prazo de 3 (três) 'ahos e multa de 10'/'-sobre o valor atualizado
do contrato; .~" .' J

i\ j~

'\ .0;' .••• I f'I L ., ~-.J ...•.'

h) causar preJulzo material resultante diretamente de execução contratual:
declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do"direito de licitar e contratar, \ _. -
com a Administração i;>úbiica peio prazo de 4 (quatro) arios e multa de 12% sobre o
valor atualizado' do contratoo ,'\ • ! I

' \\ .... / /
13.2 As penaJid~des serão"registradas no cadastro ~a contratada, quando for o caso.

13.3 Nenhum .•..plgament>s~ efetuado pela Admin'istração .!n'Quanto pendente de
liquidação qctalquer obrigaçãõ ....fi~ànçeira que fór imposta ao fórnecedor em virtude de
penalidadé ou:in,adimplência contra~uàl.:;:I .' ••.•/ / / j .

,..I. ~' V< ,S;::O >
14. DA DOTAÇÃO'O~ÇAMENTÁRIA , /" ~.'--~Os recursos orçamentários para o atendimento. dás despesas decorrentes da

presente. licitação serãOt'~o;;~~la,se~d:t~;dO orçamento vigente:

Orgão: 01 Câmara Murii~ipal'de Vereadores
-,~.. ,' ',- ,-

Unidade: 01 Cãmara Municipal'
Projeto/Atividade: 01031000012.005 - Manutenção Geral da Cãmara
Elemento Despesa: 3.3,90.39.00,00.00 Ou!. Serv. Terc.Pessoa Juridica

Processo Administrativo nO.013/2015 Pregão Presencial nO.009/2015

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone/PABX: 54 3330.2322 - CEP 99500-0.00- CARAZINHO/R~
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ.89.965.222/0001-5

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
CIBJIIIJIIID.BJ

I

I
I

•

•

15. DAS DISPOSiÇÕES GERAIS

15.1 Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas
decorrentes de interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, à Câmara
Municipal de Carazinho, Setor.de ConsulloriaJur.idica ou de Contabilidade, sito na Av.

~ ,,o,. j, '. '. " r: ..--.....

Flores da Cunha, n'. 7~9,-Carazinho/RS, CEP '99500,OOO"ou pelos telefones (54) 3330-
2322, no horário compree'ridido'éiitre- as 8h30rriin é-1'1 h30niih.;~y.•..~ ."'Ii
15.2 Os questionâmentas recebid65e'-as, respectivas r~'~a~ com relação ao
present~,p~~gãO encontrar-se-ã,ó'> à disposição de todos os intér,~ssaçj.osna Câmara
Municip'al! setor de Consultoria Jwidica.) \ ~~

153~O'~'<?' d d 1- d f/d I ft . t~ ."'. -' corren o acre açao e ena o ou qua quer a o supervenren e g~!3.lmpeça a
reáli~~.ção de ato do certame. fia data marcada, a data constélnte deSl:€edital será
transferida, automaticamente,- para o Iprimeirõ-dia útil ou de expediente' normal
subsequente a: ora fixado. I '--\ I '\
15.4 Para agilização dos trabaihos, solicita-se que as licitantes façam constar na
documentação o seu endereço, e-mail e 'os números de fax e teh;;fone.

:,.' . '- I I
15.5 Todos os documentos exigidos no presente instrumento'convocatório pOderão ser
apresentados em or,iginal, por qua~quer proêessó'âe cópia autenticada por tabelião, ou
publicação em; órgão da imprerís~a oficiar' Os documentos eXtraídos de sistemas
informatizados (internet) ficarão sujeitos à verificação 'da autenticidade de seus dados
pela Administração. , \' ..',-" /... I

I \ \ . / /
15.6 Os casos qmissos,dq presente Edítal Sê'rãosoluci.ônados pelo Pregoeiro.

15.7 A present~,liCjtaç~"~d,erã vir a ser reVOg~d{P~ razõel de interesse público
decorrentes de~fato superVeniente devidamente-tomprovado, _6u'anulada no todo ou
em parte, po()legalidade, debfiCio.pu por provocaÇão de teréeiro~,"'medjante parecer
escrito e d~àmente fundamentadD.... // / (U
15.8 O prego~o, no int;>resse PÚbliCO~ s"Dar, relev~r omissões ou erros
puramente formals observ.~cto.s na document~Iç~.b::;e proposta, desde que não
contrariem a legíslação vigéhte:::'e~não.comproníetam a .lisura da licitação, sendo
possível a promoção'd.e diligênciã destinada a 'esclaré'cer ou a complementar a
ínstrução do processo. C ' .S

.-Ao, ~.--_.• t~.~~.15.9 Constituem anexos e fazem/parte Ihtegrante>deste ed,tal:.C~_. "-,-,.
1- Termo de Referência;
11 - Modelo de Proposta;
111 - Modelo Credenciamento;
IV - Minuta do Contrato;
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/ /

Pregão Presencial nO.009/2015

Este processo foi analisado, sob o prisma jurldico-
formal, e se acha aprovado por essa assessoria
jurídica. podendo ter regular prosseguimento .
,/ /,,/ /

••....... Valentina e,*ig Tombini
___ _ Procúradora Gerar do Legislativo<..... ~ / OAB/RS 93.394

~-~/c4ARA.ZI"HO ~~

-:'''.:- .•.• .

'~~..M- I
"\ <! Paul[~_?de'Mo~ra / ~ .
' Presidente da Câmara Municipal dé Carazmho

\\ '

\

Carazinho, 17 de abril de 2015.

v - Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação;
VI - Modelo de declaração de inexistência de irregularidade quanto ao trabalho do
menor;
VII - Modelo de declaração para microempresa e empresa de pequeno porte;
VIII- Modelo de Declaração de Idoneidade;
IX - Modelo de atestado de qualificação técnica; e,
X - Certificado de ,toG \ tiW',.:'" l i '10 fi,
15.10 Fica aleite;>~Foro da Comarca de Carazinho p~c!dirimirquaisquer litígios
oriundos da'dicitàçáô e do contrato-âélâde,corrente, com ê:ipréss"a, renúncia a outro
qualquer,.po(mais privilegiado quê seja. \ • :?/C

<'1'+ LÜ
15.11fCóp(as do edital e seus anexos poderâo ser obtidas na págin1'életrónica da

Câ~ª~à'Munici~~ d~ c:raZinhOlttPI/www~.camaracrz.rs.gov.br/ •. ~('"'.

,. I.l ,
"'<. ")
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
. ..-~.,

I - Objeto: r-:.'i~ ~J~~1 1 tiO li
A preseiit'é.:,.'iiciíação tem como objetivo !1f,Sntratação de empresa

especializada rià".prestação de ser:viços-'de monitoramento":e'iétrônico de sistema de
" , '-o' f'...... '....L.'h ....

alarmeZ~tee quatro) horas'Lara a~ãma\ra Municipal de car~ê'

,W ( ~li - Justificativa: rv
r'\)~
! .~'Atender as necessidades' da Câmara Municip-al-de ....Carazinho no~~tange ao
coritrole de movimentações em horários"não ..permitidos, e aviso~de atitude.~~/ouações
suspeitas. -,.

111 - Prazo:
,

O prazo de vigência do contrato celebrado 'em virtude deste pregão presencial é
de 12 (doze) meses, contados da"-assinatura do"contrato, podendo ser renovado por
iguais períodos Csu~ssjvos, até cr,íimite mákimo de 60 (sessenta) meses, conforme::::O:.:::~"' ""~"M,~'moo;r rw ''''"MO~''

O valor máximo estima.do para o objeto deste'certame é de R$ 125,00 (cento e
vinte e cinco reais) mensajs~-,cônformemédia apuráda pela Câmàra __Municipal.

Propostás cujos preçOS"ult'fapassem esse valor serão desclassificadas.( "" '"~ /' . / .'JU
V. DescriçãO~oS Serviços: ~ <7'J ../

Os serviços a serem:executados serao os segumtes: '" ~/,.'/
1. Monitoramento eletrônico de sistema-deãlarme 24 (vinte e quatro) horas, através

de 02 (duas) centrais, loC-aliz.adasno prédio da Câmàra-M,unicipal e anexo, situados na-r. o - •

Av. Flores da Cunha, n~.7.99,.emCarazinho/RS,'CEP;99500-000;
1.1 O alarme inst~lap,2"Jl•.ol~es~ab~I~_~j~3ntoefâ"'iicitante terá um controle que

permite ficar ligado 24 (vinte e quatro):-horas "na central da Câmara Municipal, através
do telefone/backup de celular ou sistema via rádio e de forma que ao ser disparado o
alarme, por qualquer motivo, seja acionado o dispositivo na referida central.
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1.2 A licitante deverá proceder a vistoria completa nos equipamentos de
segurança instalados, bem como complementar eventual falha existente. Caso haja
necessidade de reparos e troca em virtude do mau uso dos equipamentos, as
despesas correrão as custas do responsável.
2. Atendimento de ocorrências que eventualmente acontecerem nas instalações da

Câmara Municipal e seu anexo; 1 J •• rr i "
2.1 Nos caso~~deA~ion?m~nto.çtO~sis~e~éde.,responsabiJidade da licitante

o encaminhament£'.:] ~e-ae~da""CâmaraMuniCipàr€s~,~:'13ne.xo, de uma viatura com
pessoal treinado 'p,ara o atendimento da ocorrência,""'lqueftomarão as medidas
necessári~s.:~ indiéàdas para a situãÇã~bbservando-se, a'ir(d~: ~ventuais instruções
dadas pela~,amara; I ,,",\ ;jJ':~

(,2:1,'A iicitante manterá(permanentemente equipes técnicas,ce'atendentes de
plantâ!>'1:.24(vinte e quatro) hor~s que em\caso de aCionamento~d6Àaiarme se
deslo-càrão imediatamente até as~instalações da Câmara Municipal, a firrl~'''de..verificar o
md~~~~~'erealizar ~.~.dev!da~ ~~~t~rias;..\. ~_. -y__,..
I'~' 2.3 A Camara Municipal autoriza a liCItante, na ausen91a dos re~ponsavels,
ácessar seu equipamento por "modem", a 'fim 'de regularizar situações críticas e de
manutenção; I . I

2.4 O pessoal atendente atuará na área externa e interna do imóvel, sob as
condições que ~e e.xpõe: ';-....•f .••.•,. . , •

O Area externa: Para acesso da. area externa da propnedade da
Câmara Municipal, será ,entregue à licitante umé;j"'cópiada chave do portão ou portas
externas, responsaqiliza'ndo-se esta civil e' erim"fi1almente pela custódia e guarda da

. I 'L>..... .... ".

mesma ou, caso não. deseje a chave, o acesso somente ocorrerá com a presença do
preposto ou pessoa, i,ridicada pela Câmara; . / I

ii) Areà interna: O atendente da licitante somentel ingressará no imóvel
da Câmara Municipal.a6ompanhado do preposto ou,pessba"indicàda pelo último;

2.5 A licitante "se obriga a prestâr"assistência técniCa permanente para
eventuais defeitos no sistema cabendo a esta o serViço' de mãõ de obra, sendo que
eventuais troca~ de ap'ar~lhos eletrônicos e .complementos. ou mudanças nos
equipamento~correra as custas'da Câmara; /' ./i i "-

2.6/" Câmara Municipaf ....indicará no 'mínimo 03 (três) pessoas responsáveis
• • I ••..•. _ . '", ,.., ., ". ,.- " t •

pelo rmovel, que deverao obrrgatorlamente possUIr telefone e f chave do mesmo e
responderão-pelo mesmo na ausênci(' sendó:cientificados.l"das o'conlncias verificadas
por acionamentCtdo siste~?, ou em caso.àe'en1~gên..2ié1$"; /

2.7 Em 'caso de atrombamentos ou qualquer~ou furto'"no imóvel da Câmara
Municipal, a equipE;'da licitan~::que:.I~ ,comp~reê€(terá como~obrigação comunicar os...•. . .'. - .
órgãos públicos de ségqrança - Polícia Militar e Polí.cia Civil - aguardando o seu
comparecimento ou isolament9 do local, para as'providencias de praxe, além de
comunicar imediatamente ..•o:'respõrfsável'ou-9<S~,.,SUb~(itutbpreviamente designado; e,
3. Instalação de equipament~, í.?círa~'o.em-á'nitorâmentoeletrônico do sistema de

alarme 24 (vinte e quatro) horas, -quând~o'houver necessidade de substituição dos já
existentes.

VI- Dotaçâo Orçamentária:
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Os recursos orçamentários para o atendimento das despesas decorrentes da
presente licitação serão suportados pela seguinte dotação do orçamento vigente:

Órgão: 01 Câmara Municipal de Vereadores
Uni~ade:~1.Câm~r~_~uniciJ?al~,~,t1,I~. _
ProJeto/Atividade, 01031000012.005,.J Manulençao Geral da Câmara
Elemento,Despésa:'3:3.90,39.00.oó,dó Oui.' Sétv'Terc.Pessoa Jurldica

?::.~\J;'- / C';i'U/tt~~~~ l) ~C
.rf;;V J ~v.:~,..

I' .----~ .~. \'.•..~ t
"

•
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MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

Razão Social: .u, ••• _ 1",.. ,~
CNPJ/CEI: , '.• 1;:=-, :. f,i:. I ;r', i ,If., ~"
Telefone: ..•• ~..• :':,r.•" .-'- '....,; !,./'! ...,
Cidade/UF: . ,.,r' .••••• " ~ ¥i ".

\, """ ~ .
Endereço: ~,,- ,/" "-. ~ ',t~".
Fax: (';j" • I \ v,,,,,,,,
E-mail: ,,~;> I '..J I '"' A
Processo:~ 013/2015! 1 ':.4:"):~:~:~ctr:009/2015 I L. "íf~
J'- . i ~ ." \ I t'
"'"",t .,Apresentamos nossa proposta referente, ao Pregão Presencial 009/2015, cUJo

objeto trata da contratação de empresa: especializada na prestãção de serviços de
monitoramento eletrônico de sistema de "á/arme 24 (vinte e quatro) horas, conforme
descrição do Edit~1e Termo de Referêncip,:!' , I
PREÇO GLOBAL: MENSAL: ~'- ,,' I I

~ \\ '",..f ~f - t
Forma de pagamento: O pagamento será efetuado até o dia 05 (cinco) do mês
subse uente ao do servi o restado. ,/.' t

: \\. " J
Declaramos que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da

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

requisitos de habiHtação e\demais condições exigidas para participar do Pregão
Presencial n° 009/2015, , " ,/ ,"

A licitanté declara, expressamente, que o.preço contido na proposta acima inclui
todos os custos',e despesas, tàis,como,...-jmpostas, pagamentos ,",de funcionários,

'~ . ...•. ~. .
encargos trabalhistas, previdenciários e cOlTlercia.is; ~eguros, taxas;-""deslocamentos de
pessoal e quaisqter outras despesas que in"tidam ou veiÍham a incidir sobre o custo
direto ou indireto, s'em qualquer.encargo financeiro '.~/9u>qUaisque(ônus adicionais para
a Câmara Municipal dê,Çarazjnhõ'~ I__ ._~, />--::--~-' de ~ de 2015,

C'4RA7J'\:HO ' ~~
(nome ou razão social licitante)

(nome completo de seu representante legal)

(firma reconhecida)
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CREDENCIAMENTO

••••••••••••

•

•

Pregão Pre~encial n' 009/2015

f:,\Gl-tA\i IVO
~AV /!I;,

Através, \) do presente~ credenciambS~,f ~o(a) Sr(a)
.-t,... /", portador(a) da Cé'tula de Identidade n'
.,.•...,. I e- C.8F n', ,- lA, a

participar....":cHi licitação instaurada pela Câmara Municipal de C~rái:inho/RS, na
modallda~'e de Pregão Presencial~~sob o n° 009/2015, na qualidade dêrepresentante
legal;-"~bútorgando-lhe plenos pçideres para se pronunciar em nome"'-qã) empresa
.'-":11. • .•••. j, , CNPJ ~ n'
~_.l bem como formular propostas: e praticar,1todos os

demais atos inerrtes ao certame. ',,, -. I
:...( de de 2015.,--,--,----

t-
",

I
(assinatura do dirigente da empresa)
(nome do dirigen.t~.da~e~presa);,

• I
\ (firma recon~ecida) /

;(\)\\ ////.. i~
V< /. V

Obs.: Caso o contrato social.ou o estatut6~em;que mais ?e uma pessoa deva
assinar o credenciatnento, a 'falta.~de_qualquer:um.â".aéÍas invàJida o documento para os
fins deste procedimentó--1i9!tatório. ~-:... - -~ , /
Este credenciamento deverá ...vir acompanhado obrjgatoriamente, da documentação
exigida no subitem 2.3, d~.'1.t~Aii:\1iO,~~
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MINUTA DE CONTRATO
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- ~-....•.• ,..,
Processo Administrativo n~.,0~3i2015,;Mo(1<ilidade(Pregão Presencial n'. 009/2015

t ;'\i..J ;_•••• v V II/j
~~ vll~

-' ~~'{'" CON}RATON' /15 V,!;"A
PRESTAÇIl.O.DE SERViÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO.DE SISTEMA1il" DE ALARME~4(VINTE E QUATRO) HORAS. C}:

it~CÂMARA MUNICIPAL D~ CARAZIN~O, pessoa juridica de ~fto púbiico,
CNPJ'h~ '89.965.222/0001.52, cóm sede na Avenida Flores da Cunha,"""799, em
Carizinho/RS, CEP~99,500"000, Carazin~o/RS,-represenfad"àJ neste a'Í,ó..por seu
Présidente em exercicio, Vereador PAULlNO DE MOURA, inscrito\ no CPF
325.465.050-68, ,residente e domiciliado na Ruã Antônio Pasin, n'. 390, nesta cidade,
nesse ato denominado, CONTRATANTE e de outro Ilado a Empresa
XXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF_sob o n' XXXXXXXXXXXXXX, cem contrato
arquivado na JUNTA COMERCIAL SOb-b n'. XXXXXXXXXXXX, em XXXXXXX de
XXXXXX de XXXXXXXXX, estabelecida na Cidade,de XXXXXXxXXX, na Rua/Avenida
XXXXXXXXXX, ri' XXXXXXX, neste, ato representada pelo seu sócio proprietário, Se.
XXXXXXXXXXXX, pbrtador do RG XXXXXXXXXXX.e ,do CPF(MF) sob o n'
XXXXXXXXXXX, ,doràvante denominada de CONTRATADA, lem [virtude do Edital do
Pregão Presenciál nO '003/2015, têm entre si justo e acertádo o presente contrato de
prestação de sel\iiços, qLJe se regerá pelas c,lál:Jsulas ,8 con~ições a:diante estipuladas:" \\ ., /j! }
CLÁUSULA I - D? OBJE'\t\\ , . //. _ .

1.1 O objeto do contrato e 'a prestaçao de servIços de monitoramento eletronlco de
sistema de alarrrle 24 (vinte e'quatro) horas, através de 02 (duas) centrais, localizadas
no prédio da GbNTRATANTE e se:u"ànexo, situados no endereço acima 'mencionado.

I \'\. ••••••:.>,; / ) {V
1.1.1 Está)ncluído na prestação do.serviçp.,o atençHmento'de ocorrências que

eventualmente acontecerem nas instalações'da"CONTRATANT/

CLÁUSULA 11- Dci'LOCAL~PRESTA~ÃOD;;~ÇOS:" "_._. /'
2.1 Os serviços serão executados na sede da CONTRATANTE, com a instalação dos
devidos equipamentos parno,~mànitoramentoeletrônico\dà~lstema de alarme 24 (vinte
e quatro) horas (quando neé€ss:'ét~a~'~~sú~sttt,Új~ô_~e'êqujpamentojá existente), o qual
será observado pela central da CONTRATADA

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

CLÁUSULA 111- DOS SERViÇOS:

3.1 A CONTRATADA fornecerá os seguimentos serviços:
••.•\Si_~•.•~j 11;/k). ;::

3.1.1 O ala~e \!~talado no .estabelecinfeinto ia~f90j'JTRATANTE terá um
controle que pern:,te.'ficar irgado 24 (v,nt~ quatro) horas na central da CONTRATADA,
através do telefone?backup de celular oU'sistema via rádi~fde1forma que ao ser
disparado.etalarme, por qualquer riÍotivo, ..seja écionado o dispositivÓ1!a-:-referida central.

~/" \... .1 \ ~~
,3.1,.2 A CONTRATADA .inanterá permanentemente equipes!!écnicas e

atenp~~tf?'sde plantão 24 (vinte!e quatro) horas que em caso de aCi,or;é,I!TIento do
alarine"se deslocarão imediatamente até as instalações da_CONTRATANTE,.a fim de
ve~,f~taro mativo,e realizar as devidas vis~órj~s. \ -- I ...~'

." 3.1.3 A :CONTRATANTE autoriza ~"CONTRATADA,~ na ausência dos
responsáveis, acessar seu equipamento por "modem", a fim de!regularizar situações
criticas e de man~tenção. ,"1 . I

.. '. I
3.1.4 Nos casos de acionamento do s.i~tema,-"'é de responsabilidade da

CONTRATADA o envio imediato ás'instalaçõ~s da CONTRATANTE de uma viatura e
pessoal treinado' pàra o atendimento da'" 'ocorrência, que tômarão as medidas
necessárias e indicadas para a situação, observando-se, ~irida, ,"eventuais instruções
dadas pela CONTRATANTE. .". i ,; I

\\ .' " .l, .......: I
3.1.5 O pessoal atendente atuará na área externa e interna do imóvel, sob as

condições que se rpõe: \~ .' / /" (

a) Área externa: Para acesso-da área externa.ia propriedade dà,CONTRATANTE,
será erifr~gue a CONTR~t AO!" uma .•.êópia da chavê do "(portão ou portas
extern'ás,\ responsabilizando';se esta Civil e criminalmente pela\custódia e guardac - .•...~ _ ,..' .. __
da mesma..-ou, caso não deseje a chave;~,o acesso somente ocorrerá com a
presença do preposto ou pessoa indicàdapela CONTRATANTE.

b) Área interna: O atendente da CONTRATADAsômente ingressará no imóvel da
CONTRATANT-E~omp'ãií'hadOdo.pr~PbstO:6u' pessoa. indicada pelo último." . .,./
3.1.6 A CONTRAT~QA'se_.9briga a pres~.assislê,p~i~ técnica permanente para

eventuais defeitos no sister:r.?ip~_b;~"Çf_~~.~.~~ta-L~-f?_eryiçq~demão de obra, sendo que
eventuais trocas de aparelhos'.le.I.E?t~ô.nicqs~,eLcomplementos ou mudanças nos
equipamentos correra as custas da CONTRATANTE.

3.1.7 A CONTRATANTE indicará no minimo 03 (três) pessoas responsáveis pelo
imóvel, que deverão obrigatoriamente possuir telefone e chave do mesmo e
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responderão pelo mesmo na ausência, sendo cientificados das ocorrências verificadas
por acionamento do sistema, ou em caso de emergências.

CLÁUSULA IV - DA VISTORIA E REPAROS:

4.1 A CONTRATADA deve~á.P!oced;rla:v~s\9rj!, completa nos equipamentos de
segura~ça Instalado;" (~~'D"~s9rno_lcornPlêrJ)~n~"rlaJ~alha . eXistente. Caso haja
necessIdade de rep'a~s~roca em virtude do mau "USO~osiqUlpamentos, as despesas
correrão as cust~s dC:;lJes"ponsável. v, .li 'r

. .' ,\,' ~ V;-!/~ _
CLAUSULAt+V' - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO~.E DOTAÇAO
ORÇAMÉNT'ARIA: I... U \ ~~

r~ I ~
5.1 ~elôsserviços contratados a ~ONTRA TANTE pagará a quantia de X«XX.,mensais,
até 9.diá 05 (cinco) do mês subsequente ao do serviço,prestado., )!,

~ •• ~~ ~. &~.~ ~~ \ '"

5.:UOcorrendo atraso no pagamento, a Administração compensará a CONTRATADA
com juros de 0,5% ao mês, pro rata, maiso IGP-M/FGV do periodp, ou outro Indice que
vier a substituí-lo. .

I ...# '.... .....,.

, t "5.3 As despesas deste contrato correrão por conta dâs seguintes dotações
orçamentárias: I '-"~'( f

J'\c -', ,', 11I "\ '_r '.f
Órgão 01 Câmara MO~icipal de Vereadores I I
Unidade 01: Câmara Municipal / .'
Projeto/Atividad~: 01031000012.005 - Manutenção Geral da Câniara
Elemento Despe~a: 3.3.90.39.00.00.00 Out."Serv. Terc.P~ssoa Júrldica~ \\ "1/ LCLÁUSULA VI - DAS DISPOSiÇÕES GERAIS: /

6.1 No caso d'ióc\rrer dis~~e.alarme em vi~ude de descui90 dàç:ONTRATANTE,
a mesma deverá informar imediatamente à ..CONTRA TADA o fato,'" a fim de evitar
deslocamentos 'desnecessários de.....vi~ti:Jra,dá/CONTRATADA,áté o,IO'cal}Caso não haja
a comunicação: será faturada à parte"Uma taxa~adlcionaydê v710r eqUivalente a 10%
(dez por cento) da mensalidade vigente, porvista~realizada. .

6.2 É da responsa~dade d~NTRATA~:rE:q~eiXar o imóvel, o acionamento
do sistema de alarme.'~ ~ -' ~

6,3 A CONTRATADA nQse~sponsabiliza'caso oédr~qualquer defeito na linha
telefônica....~'-.-'\Zl ~HU< •

6.4 Em nenhuma hipótese a CONTRATADA dará cobertura para locais e ou atividades
ilícitas, antiéticas ou que não condizem com as regras de moral e bons costumes
geralmente aceitos.
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6.5 A falta de energia elétrica no imóvel por período superior ao da cobertura da bateria
exime a CONTRATADA da responsabilidade por eventuais danos e perdas
ocasionados a CONTRATANTE.

6.6 Em caso de arrombamentos ou qualquerjilícito em que houver subtração ou mesmo
eventos de qualquer natur~zá; a',CONTRAT",DNnãoÍ;e responsabilizara pela sua falta,
salvo se constada que à6égligênéia, imprudência"'áLJ'im~éncia da CONTRATADA deu
causa ou a:i~O\,.:algÜma form/ce~ iHcita de terCéi~);/--+

6.7 Em caso.de-arrombamentos pu qualquer óu furto no imóvel da;CONTRATANTE, a
equipe dá.C,.?NTRATADA que la comparecer tera cemo obrigação c6'municar os órgãos
públicos~,ae segurança - Políciã Militar e: Polícia Civil - aguá:r.aândo o seu
comparecimento ou isolamento ,~o local, para as providências de pra"Xé'l além de
coniLin"i2ar imediatamente o respónsável ou o seu_s,ubstituto_p~_eviamentede'""'s'i"gn,ado.h;' . ~-_.-.-: "- ~ (',,_r .._ l 'r
CLAUSULA VII ~ DA VIGENCIA, RENOVAÇAO E RECISAO DESTE CONTRATO:~ ' I
7,10 prazo do contrato sera de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato,
podendo ser rehovado por iguais periodos sucessivos, até o limite máximo de 60
(sessenta) mesés, conforme disposto no'inciso 11,dó art, 57, da Léi 8.666/93, mediante
termo aditivo aSSina~o pelas part~~\ _ _.'w.. .;..:.~;! .",.1 I

!\'-f '.-..( .' fi
7.2 A prestação dos, serviços de monitoramento terá início quando da assinatura do
contrato. : \\, . /i' I
7.3 No caso de rescisão antecipada por iniciativa do CONTRATANTE fica este obrigado
a avisar a sua intEmçaopor\escrito, com prazô~:de30 (trinta) dias. )

'\\. '//
7.4 Em caso .d~'!eSci~aO~\a'~~arte que der cau~a él;0 encerr~,!,~nto antecipado do
contrato devera~ressarcrr a outra 'o valor de 2% sobre cada mensalIdade faltante.

7,5 O não "' •. menta de Um~'~lidad~ {~ (trinta)/£'s a~os após o seu
vencimento, 'irnp)ieará na suspensao 'aúÍomátiéa'do~ serviços pelá ..CONTRATADA, até
que o CONTRATA,,"E pague a mora. ,~. /

7.6 Fica designado co.mo ~da~.e~~yüç-ªo-_aÓ"'presente contrato o servidor efetivo
Fabiano Santiago Perei'a,.ÇPF n. 945.220.490-72. /

. ~"-- ~\l.""~c..CLAUSULA VIII ~ DAS PENALJIOÀDES: O .~
'."lA.LI:'o\1-1 ~

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

b) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 7 (sete) dias,
após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5%

sobre o valor atualiz~:o ::~~~!t=~t:A~r itio r" ' ,
c) mexecuçaq.p~rcral' do contrato: suspensao' do/direito de liCitar e contratar

com a Admjnistr~~ç~ç.(pelópr~zo~e.}J~ois) anos e"'mLIltàde~8%sobre o valor
corresponde~te ao montante nao adimplido do contrato; v/~/,

'" ::"f, • I ." \ ,,~_
d)inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e 'cqntratar com
~~',"" - .' - - /..-a Administração pelo prazo de 3 (trés) anos e multa de 10% sobre ovalor,atualizado

d:~~n5::Ó~usaTPieJUizo. matial resulta,:!te ~rretamente d~XeCUç~lÍtratual:
declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e,contratar
com a Administração Pública pelo prazo 'de 4 (quatro) anos e multa de 12% sobre o

valor atualizado do contrato. ,'\ ., I
8,2 As penalidades serão registradas no cádastro da contratada, quando for o caso,

I -"" \_ r I
8.3 Nenhum pagamento será efetuado pela' Aàniinistra\:ão' enquanto pendente de
liquidação qualquer o~rigaçãofinanteira quêfor imposta. ao 'fornecedor em virtude de
penalidade ou inãdinip"lência contratual. ; ;"
. '\ \ ' ,

CLAUSULA IX- DOS ANEXOS DO CONTRATO: /'
'\\ ~, /

9,1 - Fazem parte integra~te deste instrumento de contrato, a PROPOSTA de preços
apresentada pela', CONTRATADA, bem como o EditaH;orrespo-ndente e respectivos
anexos do Pregão Presencia}.~Ô'OQ9/2015. / // .:r-"
9.2 - Na h.ipótese de divergência ....entre este instrumento .de cqntrato e o Edital
correspond~!2:f\wevalecerãO as disp~çõ~as no Edita"1. l"V
CLÁUSULA X -~A RESCISÃO: - ~" ~.10.1 Este contrato pod~ráser réstindjdo;,

..•..•... -
a) Por ato unilateraLdâ-AdministraçãO nos casos-dos incisos I a XII e XVII do art.

78 da Lei n',a,666!93; CA .0-;: _,,~ ,,~"=',
b) Amigavelmente, por-'acori;jo7entre as p,ªrtes, reduzido a termo no processo

administrativo; e -'-'-"'"- ~ • - Ll.

c) Judicialmente, nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA XI - DO FORO:
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11.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Carazinho para dirimir eventuais dúvidas
oriundas do presente instrumento, em prejuízo de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

•

E . t •. ~rt 1 At~~t-d!' ~- rt f' t t t, por assim es a~emce os e_con.r~,a .05, ,as'p,a es. Irmam o presen e con ra o
em 03 (três) vias de iguahéÕr'eforma,-juntamente coni""asJtestemunhas abaixo, para os
regulares fins e efeitos "de"direito. ••./,)'1i~#

"" V,
~* t(I~1i) ') Carazmho, XX ae~XXX de XXXX.

!.:F....? 0-- ~( I' -~
Paulino de 'Moura \

Presidente da Câmara Municipal
CONTRATANTE

J

,/

;

,
"

.,,
,,\. .• ' \.. ...-...l
•...I ", *'

xxxXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA

.L'"., './' /
....- ...:;. . /

~:~',/=-._---

I

Testemunhas: \

Nome comPlet?
CPF: i \,
Assinatura: ....•.../ )

Nome comPleto:'"

CPF: '"'Assinatura: ........•..

L4RÃZj~HÜ" \l.~
Visto Consultoria Jurídica. .J .•.

•
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

A ~ r:)..nl-ATIVo
CÂMARA MUNICIFA~<ºECARAZINHO /lI;1 ~
Processo Ad~i~istri'tiito n' 013/201~ V4"
Pregão Presencial n' 009/2015 '!'/

h~J 'n.,,:W, (Razão Socia""~d€....EmpreSa),
estabelecida na " ~~r'.". -......•.. ,
(endereço completo), inscrita no CNPJICEI sob n'. ~ ,neste
ato:representada por~.__ ..--' ",,", ~ ,inscrito no;t:~Fsob o
no.~A_ " I na qualidade de representanfe/sóc;o/proéúiador, no
uso de suas atribuições legais, vem: DECt:ARAR:para fins de participação no processo
licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente aos requisitos de
habilitação. r ,\... " I

Declaro sob as penas da lei a inéxistêncià de. impedimento legal para contratar
com a Administração Pública. _i' ,

Por ser veraade assina a pre~epte. ,\, ....f
I _. ",/ i.

~1 :j'
\ '(Razão Sociat da Empresa)
(n'o'!}e40 responsável/prócL!rador)
(cargo do responsável/procurador)
(n'. do'dpéum,entoáe identidade) /

~ ..-Z
(firma recof)hecida)

~ --...,
-

Processo Administrativo nO. 013/2015 Pregão Presencial nO. 009/2015

l Av. Floresda 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


p

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

ANEXO VI
••••••••••••

de 2015.

•
I
I
I
I

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE QUANTO AO
TRABALHO DO MENOR

Processo Administrativo ~',91312~1) Ai-IV, O
Pregão Presencial n~~5W"- /lI;"

~MODELO "A": EMPREGADOR PESSOA JURlóÍCA

!d..' (\#~t;)<i) DEC8.RACAO ~

S} _J". ~
4,(. , inscrito noCNPJ n°. \"" ,por

intermédio de seu representante legal, Sr(a)' I ,
portador(a} da Carteira de Identidade n'. . I 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:,1993: acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que não emprega menor de. dezoito anos e'm trabalho noturno,
perigoso ou insalubre,e não emprega-menor de_dezésseis anos. I' i,\ ' : ">.(. /", . .
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

I) 'de/-' I
\ ,'~/ .l

~ '(representanfe-;:gal;' // ~(/i
V \ '-......-'/ V\ ~re~)

(Observação. em caso aflrmatlvo, assmalar a-re-ssa/va acima).~---::~
-'1RAZ1'\1{O ~~.
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de i _ de 2015,------, -- --------

,i )1/

•

I
I

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Processo Administrativo ~~0!312qf.5 ,,~~i~fi,'O
Pregão presenci~n{.~e,15"'" .- ':J' ' /iI;.

~).\.., ~ UA'~
,('" 'S> ( , \ (nome da em~à), sediada na

.~_;:..~ '-... t (endereço coní"j:lle~6)",inscritano
CNPJ/MF,sob o número I " DECLARA, sob ãS~p'enasda lei,
que~'-~resentedataé conSidera~a: \ -...~

J'l ~- ~-- - -' •••• t i f'-411
( ")MICROEMPRESA, conforme o inciso I:do artigo 3', da Lei ComPleme~n' 123,
de 14 de dezembro de 2006, , .•••.•, I
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme o inciso 11, do artigo 3', da Lei

- '- - ~
Complementar n' 123, de 14 de dezembro;de 2006 Declara ainda; que a empresa está
excluida das vedações constantes do parágrafo 4', do ártigo 3', da Lei Complementar
nO 123, de 14 de dezembro de 200~.\) i\"' .... Ú

1\ ~ , .'~ I

\\
\~

"CONTADOR DA EMPRESA t-
(n'deReg~/:~~~etente /~C~

(assinatura do Rep;;$entante Legal) , >
(nome Completo do Représentan'ie Legal)

""::(Carimbo da Empr,ésá) /

.~ ;~con~c:da)/r '----..:.,
A~.4Z1'\110'\l.=.
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

I
I
I

•

A r:..'5__A~rIVO
CÂMARA MUNIC,IP~p~éÀ~ZINHO /!.I;/ J>

Processo Ad~i~istr"tivo nO013/2015 Vh.í
Pregão Presencial nO009/2015 ~.~~ '1<0 / (Razão Soe/a/ d~EmpreSa),
estat1elecida na ), """"
(endéréço completo);inscrita'no'CNPJ/CEI sob n°. ,li ~,neste
ató"representada 'por ••••• \ , inscrito no\CPF sob o
nO. "r , na qualidade--de representante/sócio/procurador, no
uso de suas atribuições legais, vem: DECLARAR, para os fins.i de direito, que não
fomos declarados inidôneos para licitar ou~contratar com o Poder Público, em qualquer
de suas esferas . , ..../..... I

Por ser a ~xpressãO da verdade, fIrmamos ~'wesent~.
'1\ j').....-"...-.-' fi

de • de 2015.-------

Pregão Presencial n°. 00912015

\ \(Razão Social da Empresa)
(nome do responsável/prócurador)

"""" ,. ~.(cargo do responsável/procurador)
"., ......1/ ./

(firma1"econ/1ecida)

:<.....D

Processo Administrativo nO. 01312015

•
I
I
I
I
I
I

~
Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - FoneIPABX: 54 3330.2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

ANEXO IX
••••••••••••

Pregão Presencial nO, 009/2015Processo Administrativo nO. 013/2015

MODELO DE ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

J).-~1
A. ~,,\ ~ i ;':'1,' J iiJO
CAMARA MUNICIPA~.D~C!"RAZINRO •. fi/,),
Processo Administrati\i'ó"nO"013/2015 '!t,f
Pregão Presenciai n}àÓ9/2015 U~~. '~b", , ;) C

~tes~~mospara os devidosjfins que a empresa ';-,",
(nome -,;,pNPJ da empresa favorecida), estabelecida na '.-.:::'r,-, '" - --(ender!,çp completo da empresa favorecida), fornece(u)/executa(ou) para es\~-<empresa

~ ~- ~ ~-- ~-_. - .- - (nome e CNPJ da---empresBc.c:emitente), sJhJada na., ~ ' -,....e: F

"" __. ' (endereço da empresa emitente do atestado), o(s)
material(aiS)/equip;amentO(S)/serviçO(S), aba:~o :specificados : I "
1) Número do Contrato: (informar o .no do contrato firmado .entre as partes) ou
(notas fiscais). . ',. " "
2) Obj?to do ~on~~ato: (deScriç:o{'esum(da)' ~ ' /,:. .
3) Penado /... ../. a ....•...... ./ 1 ,(mformar o penado
do contrato executado. \Se ainda vigente, preencher com' a data de início e depois da
letra "a" incluir a palavra 'vigente). I.. I
4) Quantidade: (infolmar a quantidade fornecida ou do seNiço prestado).

" ~ . ..."'".,
5) Valor do Contrato:\(mformar o valor do contrato, .mensal ou anual ou total do
fornecimento em caso de "matenais/equipamentos). /' J

Atestamos)ainda,~e\s ...,' (fornecimentos/serviços
estão sendo/foram executados) satisfatonamente/ não existindo,' em" nossos registros,

, . ~',' ~,
até a presente~data, fatos que desaboflem..,.sua.conduta e responsabilidade com as
obrigações assu'midas. ~ <::b / ) V

~ .~~_. _âe., de2015.

£" ~
"--~Á(ri0!r:!..~y.o'JJp/,et,~'qº~q(Çl9farahtê)-

(CPF'db.declaiànte)
(cargo do declarante)

(assinatura da declarante)

-
I
I
I
l-
I
I
I
I
I

~
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

ANEXO X
ClBAZlDO.RS

MODELO DE CERTIFICADO DE VISTORIA

•
,-;.'.5~/AravO

AtestamosCpa:f.'fi~d: participação no process~:"tÓrio, na modalidade
Pregão (Pie~ehêial n'. /,009/2à15, que '-I<J(aJ~ Senhor(a)

",'t. I ,,,\ ,portador(a) ~do CPF n' .
. -•..•::f•.~ '-, d representante da)'l:, _ Empresa.'-.,1 . J \ ,~(:NPJ n',

,~v l vistoriou o local onde será realizado o ..::..Mrviço de
monitoramento eletrônico de .sistema de.alarme 24 (vinte,e._guatro) horas, bem comor ." . '. . . ,-.... • . -- - . _. - -- \ ...........•.
aqueles descntos no Item 1 e seus subltens,do Editai n'. 009/2015, tend2.'tomado
conhecimento de todas as peculiaridades do local,' das centrais elétricas presentes no
local e das condições estipuladas no edital e seus anexos .

•

CA O~.. oS
'<"'V\Zl:\HO - \'

li, .
/

I //, "

Assinatura e nome completo de representante:da Câmara Municipal

~ ~~/~/ /'>0
ASSinatura e nome completo de representante da Empresa liCitante" " .-.......u .

,
.". I

~ ~,,~de_~~,._. de2015.

I
I

I.

Processo Administrativo n°, 01312015 Pregão Presencial nO. 009/2015

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

	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

