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CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
proc~sso;Ad!"!nJ~trativon. 014/2015
••• P,egão,P,eser\cial~n~010t2015

--'; G.J:->Edital'nOcó1Q!a.ô1j?,

, \;" tljÚ/'
'~_. ~ ,~~~4'\ ( Edital de'pregão para a contratação de empresa

,~ ('- eSPecializ~da na prestação ~cl9;erviços de

f
~ manutenç~o de servidores de rede,para a Câmara
"") Municipal de Carazinho. "'"

r'" ,._- - 1 ~...t TiPl?Jejutáamento: menor preço globa/~
[ •....\ '\

',"'I '"
• o •• , "-- IO Vereador PAULlNO DE MOURA, Presidente,do Poder Legislativo (Câmara

Municipal de Carazinho), no uso. de suas atribúiçÕes, torna'púbiico, que ás 09 horas,
do dia 14 do mês 'de maio do ànIÍ de 2Ó15, a"Comissão Permanente de Licitações,
designada peh. Portaria nQ 40i2015, e o Pregoeiro e a Equipe' de Apoio, designados
pela Portaria nº 41/2015, reunir-se-ão na sala de reuniões da*Câmara Municipal de
Carazinho, localizad~ na Av, Fiores da Cunha, nO,[99, einCa,izinhotRS, CEP 99500-

, ". \ ". / . ,. -
000, com a finalidade. de receber propostas e documentos de habilitaçâo, objetivando
a contratação de emp~esaespecializadà naprestaçã6 de serviços descritos no item 1
(Portaria n0. 046/2015»,prçcessando'se essa IicitâçãO nos termos da Lei Federal
nQ 10,520, dec17 e juiho de 2002, com aplicaçâo'subsidiária da Lei Federai n

Q
8.666,

de21deO~de1993 ~~/ /~

1 - DO OBJETO~'<:::b /'
1.1 Constitui o~tc? da pre'sente JJcitação a _con~rataçãode ..empresa especializada na

.•. "",_. -.-'-'~ ~ ' ""'prestação de serviços. de manutenç'ão ..de .servidores de, rede, sendo necessária, para
esta Câmara Municipàl, •...a,manutenção de 01 (um}..servidor de rede, abaixo descrito
(item 1.1.1), corre~p~g~':ln~~""a.~.0_1h JUrna~ hora)'" T",~n~al, não cumulativa, a serem
executados em regime de_eml?[eltí3d~.p',?r,p"reçoglobal:~

1.1.1 Descrição do SerJidor:~ Serviços de Internet, com sistema operacional
Linux Debian 6.2 32 bits, equipamento montado, processador Intel(R) Celeron(R) CPU
2.26GHz, 1,5GB de memória RAM e 80GB de Hard Disk,
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1.2 Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade
pertinente ao objeto da contratação .que 'preencherem as condições de habilitação
constantes deste editaL;"'";,"', ~ .:••.•t-"\; ./'110~~. fip~):.-' 4/ /~.?~~EPRESENTAÇÃO.EÔ~-CREDENCIAMENT°I"U
2.1 A)i,0ânte deverá apreskar-se)par~ credenciamento jdft~ao pregoeiro,
diret.a!t!.€,rite, por ':la,ia de seu/.represent~n,te. legal, ou atrav~'~~dê-l."p~ocu~a?or
regú!armente constitUi do, que devidamente Identificado e credenclado;\sera o unlco
adf\iitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da representad~

.!'~2,1.1 A;identificação será reaIiZ~~ ex~lusivamente. atrLvés da a~entação

de documento;e identidade. '.. - I'
2.2 A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 2.1 deverá ser. .,
apresentada fo~a d~S envelopes.,~ '> ".'( ..••••••••••• I
2.3 O credencia~me~to será efetu~99da se~;iJ.nte~forma:/ l

a) se repre~ntada diretamente, por meio de "dirig~nte, proprietário, sócio ou
assemelhado, deverá ~apresentar: _ . / / I

'\\ A. '1_'.
a.1) cÓpia do respectivo Estatut~".tu Contrato S~ciai em vigor, devidamente

registrado; ~ \'" i // I
a.2)Aocumento de eleição de seus ...administradorés;"em se tratando de

sociedade'comercial ou de s6ciéaade por açõés; / / J:'\.\.)\ "'.').//" ,'1)
a.3) irlscrição do ato constitutivo;"acompanhado de,prova de diretoria em

exercicio, no "aso de sociedade civii; ~. / /..'.." ~ ; ..~ ." .'aA) documerto que conste~-expres_s.amenteos poqeres para exercer direitos e
assumir obrigações em.....decorrêndã detal inve.stid~.rare para prática de todos os
demais atos inerentes ao ..•.certame, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento -nó.país;----O. o':l-~"'-A.ZI~H' ~

a.5) registro comercial, se empresa individual.

b) se representada por procurador, deverá apresentar:
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b. 1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do
outorgante reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654,
~ 1º, do Código Civil, em ~e9P_~c_~al~~!l0!TIe"Fqaj,e~presa outorgante e de todas as
pessoascom poderes(par~~i.0uto~ga.'~deJ.Pr_bc~ração,.•...o nome do outorgadoe a
indicação de ampiospodereS parádar lance(s) êm".licitaçã9.pública; ou

~ .~~h
~'" . -'-- #P ~~ .b.2),carta de credenciamento outorgado peios representantes lega,s da

licitante, (comprovando a existêriéia d9s necessários poderes ~rã formulação de
propostã{é'para prática de todos ..os demais atos inerentes ao certá'in~
~~'~ I 1 ..•••~
r")I~-Em ambos os casos!(b.1 e b.2), o: instrumento de mandat61déverá estar

acompanhado do, ato ..de investidura do outorgante como representante) legal da

e'n1~esa.. .. ._- ;""-, I ~
11_ Caso o contrato social ou o estatuto determinem que; mais de uma pessoa

deva assinar a i'carta de credenciamento "tiara o representante da empresa, a falta de
qualquer uma i,?valida o documento para-9s fins deste procedime~nto licitatório ..,.' I, ' ,.
2.4 Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é.. '\', -
obrigatória a presença da licitante' ou de' 'seu~representante em todas as sessões
púbiicas referentes 'i. licitação." _. I. I

i ~\ . j;
2.5 A ausência de credenciamento implicará na aprese,ntação da proposta escrita e
será considera~a com()\ renúncia tácita ao 'direito de participar na sessão de lances e
recorrer contra 'os atos ,do, pregoeiro. '~._' /. 1° f }, \,'~ ,. '

2.6 A empresa que pretender se utiiizar dos benefícios previstos nos art. 42 á 45 da
Lei Complemllntar nO123,"de"14 de dezembrodé 2006, discipiinados nos itens 6.15 á

./ "-, ....••. . ..
6,18 e 7.3, deste edital, deverão apresentar-declaração, firmada por contador, de que
se enquad.ra'cqmo microempresa.ou'emprésa de pequeno pôrte .....-( \-< - / . ./

i _ Anão-~presentação da deClaraÇ'ão aCilJ1aindiCad~ impiica na renúncia
tácita aos beneficios da LeiCompiemeritar n.' 1'23-2006 ./'" . "-- ---.::c/ ." ~ ----2.6.1 As cooper~tivas que tenham auferido, no,ano calendário anterior, receita
bruta até o limite de ,3,600.000,00 (três milhões é seiscentos mil reais), gozarão dos
beneficios previstos ri'os.árt,"4fã-45 da-Lei Complefíiêntàr 123, de 14 de dezembro de
2006, disciplinados nos' itêfi;~:.6\15~àY6-;f8'.e1..3, deste edital, conforme o disposto no
art, 34, da Lei 11.488, de 15 de juíílÍ'o- de 2007, desde que também apresentem
declaração, firmada por contador, de que se enquadram no limite de receita referido
acima.
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3 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
t J~~....•'t

Para particiPação:nô~rtame,-a"'litit'nterarem de atender ao disposto no item
~, • """';"_ ~ .••..••• '-- .' _ l-. "-. J-, .~

7 deste edital, deverá.apresentar a sua proposta. de 'preç.o,e,documentos de habilitação
em envelopes distintos, "lacrados, não transparentes, idénlificados, respectivamente,

como d"!f;.e ~º' z:para o que SéSÚ9~às\gUinte inscri'Çi;b:"~~

rACÃMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO C1
(~EDITAL DE PREGÃO PR'ESENCIAL Nºj010/2015 ~
'" ; ENVELOPE N' 01 • PROPOSTA ~;?
{l' PROPONENTE (Identifiéação completa) -----1 ~
"I :"-.\ l-

Á CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
EDITAL! DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015
ENVELOPE Nº 02 - HABILlTAÇ,Ã,O'. .
PROPONENTE (Identificação cómpleta)

. I~\ ....~~: \-~(' .~ 1"]
4 • DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

I \\ J,' I
4.1 No dia, hora e local, mencionados no preãmbulo deste edital, na presença das
licitantes e demais .pessoas presentes 'à'~sessãOpública do' pregão, o pregoeiro,

< • •• ~ ~ .• t. J
inicialmente, receberã',os, envelopes contendo propostas financeiras e documentos e

habilitação. \ \"" /. • L
4.2 Uma v,e~ncerradO o prazo,.para a entr~ga dos envelopes '"acima referidos, não
será aceitá aparticipação de~nenhuma lici~ante retardatária. :'..., \

\J ' "'-.>/ /~ / (;,
4.3 O pregoeifÓ realizará o credenciamento""da~ interessadas, as.quais deverão:

~ ~,.
a) comprovar, p5t-:meio de instrumentopróP(o, poderes para formulação de

ofertas e lances verbais, bem~c6rno~para.a:pratiéa'dos demais atos do certame;

b) apresentar.~ã'raçãQ de que cumprem O~Uisitos de habilitação e

c) comprova~ a'1iiBç:o~e~c~~~ré's~~ empresa de pequeno porte,
quando for o caso.

5 - PROPOSTA DE PREÇO
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5.1 A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 (sessenta)
dias, dev7r~ser apresent~d~r~~ foJ~~s~se;.q~ep,c~mentenumeradase rubri~d~s,
sendo a ultima datada :e-asslr:rada_.p.~lo\'r~p[esentante legal da empresa, ser redigida
em linguagem clara~eriJ'fãsu'1as,'-ressalvas ou"-éntrel'nhc!~;Fe,d.everáconter:"-V .vI' it

a) ~ã.2 soeial da empresai~ V/~
/b'}~' t f' , 1."', - d' It ~- I d R$J"L • ~~proposa mancelra,c~Jovaor "ao po era u rapassar o va ar e

130,00 Jçento e trinta reais), rubricadas em todas as páginas e a~sináêla na última,
'~ .' r" - •••. "",'"

pelo'representante legai da empresa, mencionando o preço global dos serViços, objeto
desta~licitação, .onde deverão e~tar incluídos todos os custos com materlêil: mão-de-

(jb.~inclusive ~ SOl;' .. - 1"'-.1 ~
c) planilha de quantitativos e custos unitários;

Id) descrição do objeto da presente licitação, em confonmidade com as
especificações deste Edital; e, ~) -,," , /' 1

I ' ",,_ 0/ ,-, \ ',-,' ri'"
e) declçuaçao de que no~preços'propostos se encontr~m mclUldos todos os

impostos, tributos,' ~encargos sociais, e éiJaisquer outros! encargos necessários à
perfeita execução dos serviços. ;1 I I

, \\ ,,'

I _ Serão considerados, para fins l.de julgamento, os valores constantes no
preço até, no máximà, duas ca-sas decimais após a:virgula, sendo desprezadas as
demais, se houver, também em eventual contratação" I I

/) '\ '\" / /
5.2 Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucró;todas as despesas e

/ .•••. -...., . ~.,-

custo, co,:"o~por exemplo: transpqrtes, t!ibúto.s de qualq'::ler n~tureza e todas as
despesas '9iretàs ou indiretas, relacio.nada~scom o fornecimento dp objeto da presente

licitação. - \, . .~. -- :Q)/ ''-../,
5.2.1 Quaisquer tnb,utos de qualquer natureza, custos{ despesas diretas ou

indiretas, entre outras despe1iãs;~.qmitidos' da'::'""pfõ'postaou" incorretamente cotados,
serão considerados '<"como inclusos riõS="'"""preços, não' sendo aceitos pleitos de

acréscimos a qualqUerAitulo,::-,- ~S
~<4Q,.r~'~'T'f' -~5.2.2 Os preços .propo?tos- 'e os\.lances oferecidos são de exclusiva

~,'-'~ .. J •••• -

responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear alteração dos
mesmos, sob alegação de erro, omissão, ou qualquer outro pretexto.
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5.2.3 Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou
distrações na apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer
acréscimos ou solicitações d~~reemb.o~sos-e'indenizações de qualquer natureza, ou

•••. , ~,_ .,,... 1- !'" /'~.
mesmo durante a sessão:de julgamento'do proceaimehto.

5.3 A Proposta qUe~6~~:~~S eXigê~ci:S:e~ntiu~tnto, bem como alterar a
especificaçãõ da proposta, ou que __áPrese~ntarpreços excessiVqS: ou manifestamente
inexequívéiS'::'oU'aquelas que ofert~rem alternativas serão desclcfs~iffcâdas.

,..'2!:.'/ L. d \ "'0~
5.4 Fi~é!]permitida a visita técni98 do licitant~ à Câmara Municipayae,' Carazinho,
me~iaT'!teprévio agendamento, a lim de haja o sonhecimento do servido(d/:rede e das
cqnçiiçôes loca~s_ eJJ.1_..9!-!e__,9~ serv.iços serão _ pr~stados, bem cOTO demais
esd.arecimentos necessários à formulação-da proposta e-à--futiira ,execução:-dq_~objeto.

-... I I '-\ t
I

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
. .'. ,; '," .•.......

6.1 Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, o autor da
oferta de valo( ma.is baixo e as..;ias ofert~s ~?rnpreços ~té j10% (dez por cento)
superiores àquela poderão fazer- novos lances, -verbais e sucessivos, na forma dos
itens subsequentes."até a proclamação da íí~ncedora, / ." I

: ',\ I

6.2 Não havendo, pelo menos. 03 (três) ofertas nas corí'diÇc,esdefinidas no subitem
anterior, poderão os 'l'autores das três melhores propostas oferecerem novos lances,
verbais e sucessivos, \'qÚ~isquer que sejarrf os preço.á"oferecidós em suas propostas

escritas \ \'" // j
6.3 No curso~ sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos

/ " -... " .•..
itens antetiores serão convidadas, indiviqua:lmente, a apresentarem novoS lances,
verbais e'.sJ6essivos, em valores "'distiri-tos.e'decrescentés, a-;Partir da autora da_ . '_____- r - \-
proposta clas~ificada em segundo lugar, __até"a~pr9c1amaçãoda vencedora.

6.4 Caso dua>Ou mais~t9Postas inic~e~erííg;;; preçO~gUais. será realizado
'-.' ..•... -- ....•.. - .,

sorteio para determinação da ordem. de._ofE\lrta~doslances./..•....... - -, ./
6.5 A oferta dos lanqe!:?deve_~áser efetuada no' momento em que for conferida a
palavra à licitante, obedeé:ld.a:aoraerT]-preyistâÍ10s iteQ~.6.3 e 6.4.

- .•\./-'lZ I " 1-1U ~ •. '
6.6 É vedada a oferta de lance com vista ao empate.

6.7 Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente
desistente às penalidades constantes no item 13 deste edital.
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6.8 O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro,
implicará na exclusão da liç~t~n~edatet~p~'lcomp2,titiva e, consequentemente, no
impedimento de apre,~e~ta:f,..n~S)?lrfces, _sendó'":<rS.~mtid9.'oúltimo preço apresentado
pela mesma, que será cqnsiderado para efeito de ordenação-"-das propostas.

V "'-iJ'.!
6.9 Caso nãô,se];'t5fertada nenhum/lãriêêVerbal, será verific'âaa~: conformidade entre
a proposta "escrita de menor preço unitário é o valor estimado (p-arà ~a contratação,
poden9o~~pregoeiro negociar diretamente cO'm a proponente pa'rà:.8ú~, seja obtido

pre~_~hor I \ ~
6.1º~Oencerr~rn~nto_._da__~jª'pa comp_etitiva~quaT1g0, conv"ollidas pelo
pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos-lances.
""-:. ! '-- \ I '\

6.11 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de 'acordo com o menor
preço apresentaao, o pregoeiro verificará"a aceitabilidade da prãposta de valor mais
baixo, comparando-a com os valores cd?sighado~ em planilha de custos, decidindo

motivadamente ~ re:peito. /..../", ...• \:J \",'-,J I
6.12 A classificaçiWdar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis.
Será declarada venc'àdora 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" preço de mercado. •\. 1/),\ ,. .

6.13 Serão desclrssificad\S" propostas que: '//'

a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;

b) fO~ omissas e~~s.essenciaiS~ ~~dO a enS~ja~ÚVidas;
~;\ ~':::>.//" /.. (U

c) afrontem qualquer dispositivo ...legaJ••..vigente, bem lcomo as que não
atenderem aos 'requisitos d~~; ~ /

d) contiv~m __"op~ae-:preç.os ~alternativos ou que apresentarem preços
manifestamente inexeqüiv~is. ../

r.~ ~-.:..
I - inserção na•..próP9:stal,qüe',ten~,~~porj,.o9jeHvo-'modificar,extinguir ou criar

direitos da licitante ou do órgab"liCiti3d.ó(s~!ã9-:tidas éomo inexistentes, aproveitando-
se a proposta no que for compatível com o instrumento convocatório

6.14 Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não
previstas no edital.
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6.15 Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto,
previsto no art. 44, S 2°, da Lei Complementar nO 123, de 2006, sendo assegurada,
comocritériodo de~fl.1p~(~,~p~f,e~~nc;a:~.e:'c~~t@~ão/.-p~raas ~icroempresas.as
empresas de pequ~'l0 porte e as eooperat,vas que ate~'1;:,em ao Item 4.3, "c", deste

edital. ':\ X'" 'U/,-no \.; /'~ 'U
6•.15.1Entende-se como empate ficto aquelas situações em;que as propostas.",',' ..• ~: '. ", c /0._ "',

apresentaél~$ pela microempresá.e pelaiempresa de pequeno porte".bem como pela
cooper~tfvà~ sejam iguais ou supe'riores em até 5% (cinco por cenio)1i~proposta de
menor;'ãlor. J L ~
[I;" J .- __ ._ . . __ _ "Y

6i1~Ocorrendo o empate, na forma do item ,anterior, proceder-se-á da seguintê'forma:
~'" I . "-\ I \

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora
da proposta de "menor valor será convocada para apresentar, n-o prazo de 5 (cinco)
minutos, nova proposta, inferior àquelà ;>considerada, até então, de menor preço,
situação em que, será declarada v~~eedo-,a d~ ee~rt)me." } I .

b) Se a mIcroempresa, "a (empresa-. de pequeno :porte ou a cooperativa,
convocada na forma"".da alínea anterior, nãô: apresentar nova proposta, inferior à de
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..1deste edital, a apresentação de' nova proposta, no prazo

previsto na allnt't "a" de~e\em. .' / 1/ J
6.17 Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou 'cooperativa, satisfizer
as exigências-dó item 6.16 deste_edital, será decláradó vencedór-docertame o licitante
detentor dwprpposta originarià:m!3rite,de m~nor .v~lor. /<",'1"

\.;" ',:::;:'./ L .I \, ,
6,18 O disposto"nos itens 6.15 a 6.17, deste edital, não se aplica ás hipóteses em que
a proposta de 'm,enor valC?finicial tiver sidb~apr~entadá por microempresa, empresa
de pequeno porte"ou cooperativ?l. . -~ /" ~.~ /'6.19 Da sessão pÚblica"'_dopregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem
prejuízo de outros, o legistro_~ºas licitantes credenéia,d~s, as propostas escritas e
verbais ~~res~ntadas, .na{ól<!~rn/~~fll~s.".sificação, ~ ãDálise da documentação exigida
para hablÍltaçao e os recursos Intérp_ostos: tiV

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 Informática, conforme subitem 15.1 deste edital.
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6.21 Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data
para continuação dos trabalhos, devendo ficar, intimadas, no mesmo ato, as licitantes

presentes. ~ G\t3:-P"! 1 J'JO /iIi~.x-... _ 7/,/'
7->t~ABILITAÇAO r.~ VJ.~

7.1 pa~fin$ de habilitação neste preg'ão, a,licitante deverá a~t~r, dentro do
envelôpe-nº 02, os seguintes docuMentos de habilitação: '••.•~

,~.)~.1.1D1'Claraçã.o•.9ue_ftende ao diS~.osto no_art.ig~7°, inciso';:XXXIII, da
Constituição Féderal, conforme o modélo do Decreto Federal nO 4.358,erde 5 de
setembro de 2°92; '-..\ \

7.1.2. HABILITAÇÃO JURíDICA:
.' \. "..... .. ~ .

a) regis~ro comercial, no caso de-empre~a~ndjVidual; !
,. .. . '". .-~ ,'-." .' . .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 séus administradores;

c) prova de i~s)rição no Cadastro Nacional de pé:;oa JJridica (CNPJIMF);
, \ \ ...." / / J

d) decreto de\autorização, em se tratanao' de empresa ou sociedade
estrangeira emi funcionàmEmto no País,. e ato /de registra f ou autorização para
funcionament6 expedido pelo Órgão competente,1:Juando a atividàde assim o exigir; e,

í", '.:-'" /" / l' ,---"-
ehde'claração de que n-ão.~:tesa~contra si, decla~a'ção"de inidoneidade que

tenha sido-expedida por órgão da' Administração Publica de. qualquer esfera de

Governo. -"'"' ~ ----u ./ /
7.1.3. REGULARIDADE:FIS.CAL:~ /"- . /a) Prova de inscriÇão_no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se

houver, relativo ao domic'ílfo ,q.u ~êâe .d~ liçitan.te",pertii~nle ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto Iicitaao;\L.1 'il1.\.} ~

b) Comprovação de regularidade com a Fazenda Federal, mediante a
apresentação de Certidão expedida pela Receita Federal do Brasil;
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c) Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Estaduais;

d) Certidão Negativa de~Débitos,'rélativos aosTributos Municipais;
~\~ !_f~).I 1l;/n ,..

e) ComprovâÇão"de"regularidade com o 'Fúndp'dêjGarantia por Tempo de
Serviço (FGTS);\/' , '""I\.~

f)C~?.rt'~d.'N t~ d D/'b't ~ INSS (C rt'd-'"'' t' d d'b.t.~ e ,I ao ega Iva e e I o p~racom o e I aoLnegaIva e e I os
relativos'::aãs.' tributos federais e;à. dívidâ ativà da União), ou prova. equivalente que
comprçve ....regularidade de situaçã<;lpara com a Seguridade Social; a, '.ri'Â

I ~;;:? I I ~'"'
,.~ .g) Prova,de inexistência de débito! inadi,!,plldos)~erante ::' Justiç"'9.ó'Trabalho,

mediante a apresentação de certidão ~negativa, nos termos! do TitlÍlb.VII-A da
Cohsàlidaçao das Leis do Trabalho, aprovadapélo Decreto-Lei nO5.452, de'::1°de maio
de 1943.

•..••• -°o.

7.2 Para as empresas cadastradas \00 Município, a documentação poderá ser
substituida pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor,! desde que seu objetivo
social comporte o objeto licitado eo.registrocadàstral esteja no prazo de validade.".' I" " I'l\ ' "".~
7.3 HABILITAÇÃO CONDICIONADA

\\ I
I - Havendo \ alguma restrição na.•comprovação" da regularidade fiscal de

microempresa, .empres~\de pequeno porte ou coqperativa beneficiada pela Lei
nO11.488, de 15 de junho\de 2007, a habilitação ficará condiciónada a regularização
posterior. \ \ '" . /,' I

,/ \. """ /..,-,. "
11-/Declarada vencedora ....do certame, microempresa, empresa de pequeno

porte ou cóoperativa terá o prazo. di3-5 (cincô) dias úteis, podendo. ser prorrogado por
igual período,' para a regularização'.dailocullJentação, pagámento ~ou,'parcelamento do
débito, e emissão de eventuais certidões-..rlegativas ou pásitivas '"comefeito de certidão

negativa
l
'
ll

Ad'~1 _ d ~"~d '~d""' 't .'fi /d" d' I.. t -
_ I açao' o prazo por mais OIS las u elslca con IClona a a so ICI açao

da licitante por escrito e iJledtante justificativa aceita pela~Administração.
(', :-- --- 'S

7.3.2 A não regfariZ~çã0Jda 'docurríentaç$no prazo fixado no item 7.3,
implicará na inabilitação do licitânte-e "a"ãdoção do procedimento previsto no item 8.2,
sem prejuízo das penalidades previstas no item 13.1, alínea a, deste edital.

7.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
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a) Atestado da capacitação técnico-operacional, em nome da empresa,
fornecido por pessoa jur!,?i8a, ~e di[,éit.~~••p~b)jco ou privado, comprovando que
executou, satisfatoriam.ente,' 'contrato~com! tibjetó/éómpatível com o ora licitado, em
características, quari~_dá9~s'éprazõs. - "" I!II,
7.6 O envelope ~a~~mentação quéiÍãÕfor aberto ficará elll',fo<J'er'do pregoeiro pelo
prazo del.v~ljáãde da proposta, qévendo.,a li~itante retirá-lo, apÓs:~ue!eperíodo, no
prazo deS'(cinco) dias, sob pena ae inutilizaçãd do envelope e seu c6llteudo.~'J '~,J)8' DAApJUDI~~ÇÃO (, ~

8:1 Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital. a licitante q~fertar o
menor preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado, pela autoridade
superior ou pelo' próprio pregoeiro, o Ob~:~.~do ce:ame. I
8.2 Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, "o pregoeiro inabilitará a
licitante e examinará as ofertas su~sequentes e qualificação,~das licitantes, na ordem
de classificaçãd e, ':~ssim, suceg"~iy'amente;~.até"~iapur~çã?!deluma que atenda ao
edital, sendo a resp'~ctiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o pregoeiro
poderá negociar diretámente com a proponente para qúe seja obtido preço melhor.

• \\, . / " I8.3 Encerrado o julgamento das propostas e,da habilitação. o pregoeiro proclamará a
vencedora e, a seguir, .'proporcionará às licifà\ntes a opo-rtunidade"para manifestarem a
intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falt~ dessa mãnifestação expressa,

i • , ~,_

imediata e motivada, importará na decadência ~o direito de .:recorrer por parte da

licitante. ;( ~""'" . / ~ / / ~
8.4 Não have~o manifestação para a)nt~ção de recurSo, ou' após o julgamento
deste, se fnt~rp'Ôsto,.o pregoeiro Concederá~o_.prazo de/3 (três)"'dlas úteis para a
apresentação de novà'planilha de quantitâtivos:e preço(unitário.s"para adequar-se ao
novo preço total pr9posto à....pqs,a sessão de lanc~._/~/ "

~ '=::-~
9 - DOSRECUrl\OSAIJ~NI:!~OS ~

9.1 Tendo a licitante m-a~fé~adQ;!i1~ttv~-~~hfe1te7 )f;~ssão pública do pregão, a
intenção de recorrer, esta terá o prazo de 3 (três) dias consecutivos para apresentação
das razões de recurso.
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9.2 Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem
como o registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo,
manifestarem-se sobre as razõ~s do/(ecurso ,no_prazo de 3 (três) dias consecutivos,
após o término do prazo"-dã"recoir.ente~.propl.ofciõriãrl'do-s~, a todas, vista imediata do
processo. ~~'- - . ~. V 1/1;,
9.3 A manif~st~ãÔ expressa d<yirttenção.,de interpor recur!aÇ;,da motivação, na
sessão públi~?J.C1opregão, são pressupo.stos de admissibilidade"dos}ecursos.

9 4 O
~':Y' .d"'d ' tl'd' d

U I. . t 'd' d"C'I'" t'. ' .':rec;ursosera Ingl o a au arl a e superior, por In erme 10 aque a~~ue pra ICOU
o ~to~:~ecorrido,a qual pOderá,.{no prazo det5 (cinco) dias úteis, ré"êórisiderar sua
deti$ão ou faz.ê.l0 subir, acompanhado de suas raz.ões, devendo, ne~te caso, a
decisão ser proferidadentiõ'dõ prazo de~ (c1nco)aias"üteiS,"contado d'i{subida do
recurso, sob pena de responsabilidade daquele-que houver dado:causa à démora.

j I . . I.'
9.5 O acolhimento de recurso importará ~ãinvalidação apenas dos atos insuscetíveis

de aproveitamerto. ~~( ", '... )
I ...\. ..••
.i ,". ~ '\

10. DOS PRAZOS E DA GARANTIA
\\ ~ •.••' •• ~t ,-

10,1 ESgotadoi tod'os os prazos recursais, a Administ;açã6, no prazo de 3 (três) dias,. . .• -
convocará a vencedora para assinar o contrato, sob ,pena de decair do direito à
contratação, sem prejulz.o das sanções prev!stas neste edital. I

i \\ .~'.. / / /
10.2 O praz.o de que trat~ o item anterior'poderá/ser prorrogado, uma vez. e pelo
mesmo período', desde que"l'seja requerido de formá motivada''e durante o transcurso

do respectivo/prazo. "'-. ~ . / /// /","'"
/'" " 000 /,/ rJ'\10.3 O praz.odo contrato será dê.~12'(doz.e) meses, contados da assinatura do mesmo,

podendo ser' ~fenovado por iguais'PériCldos,s~ç;essivos,/até ti..Ümite máximo de 48
(quarenta e oito) meses após o inicio da-vigêntia "'do contrato, na-forma do inciso IV, do
art, 57, da Lei Federal nO-8:6Q6193e suas alteraçõe~mediante" termo aditivo assinado

pelas partes. ~ ~._~ /.

10.4 O termo inicial do/contrato contará a partir desua assinatura.
~' ..-----. ":'
4RAzI:\HO ~~

11 - DO RECEBIMENTO ~ ,

11.1 A licitante vencedora iniciará suas atividades em até 3 (três) dias contados da
assinatura do contrato.
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11.2 Verificada a desconformidade de algum serviço a licitante vencedora deverá
promover as correções n~c<,.e~:;árias:f15?PE~z9Jmáximo de 5 (cinco) dias úteis,
sujeitando-seàspenali~~~s,P'"!.~yjst~s"i1es_te:êC!ital,:f"""'\, li..-f' V"- -V ;/b~ \~. vil"

12~~O:AGAMENTO ~ V/~
12.1 o~gamento será efetuado no,'jlrazo de 10 (dez) dias úQ.•.a contar do
recebimentb da fatura aprovada pelb servidor responsável pela fiscaliiãção~do contrato,
de acor~i:r"com o cronograma físicó-financeiro. \ 'T~

J"~ . .- --_..-J , _ 1?_
12:2 Ocorrendo atraso no pagamento, a Administração compensará a contratada com
juros"de 0,5% ao' mês, pro rata, mais o IGP-M/FGV do período, ou outro índ1te que vier
a substitui-lo. : :. , I
12.3 Serão processadas as retenções .previdenciárias nos termos da legislação que. ,.
regula a matéria.; . " J..... ..... ,

, /
~ .'~ J~ 1

13 _DAS PENALIDADES :,1 ',( l
: ~ . J,

13,1 Pelo inadinjplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão
ou de contratante, as\llcitantes, conforme,"ã. infração, estarão ~ujeitas às seguintes
penalidades: '1. \\ '.... 1/ J

a) deixar. de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do
direito de licita{"e. contratar corn~ Administração ..pelo prazo de.2 --(dois) anos e multa

de 5% sObr~1J)\lor estimado da~,$ç;5';::'-/ / / /l)
b) ma'1_tercomportamento made:~ua-d~,q.urante/() preg~o: afastamento do

certame e suspensão do direito de licitar e"-contratar C()rtl a Administração pelo prazo

de 2 (dois) anos; """ ~,~ /

c) deixar de mànte~ra proposta (recusa injustificé3da-para contratar): suspensão
do direito de licitar e c2nt,ratar~ç£.f!1a Administ~ação'p.~!Q prazo de 5 (cinco) anos e
multa de 10% sobre o valor(estimaao-da contratação; U':', ••tA.Zt\l1U' \.-

d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a
execução e sem prejuizo ao resultado: advertência;
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e) 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 ;:Q!1t!ato: I:'" -:r"'] 1':/ .

r" ' 2\~1. 1 " '"
f) inexecuçãô~parCi'al."dd c~trato: suspen'~i"qt.direita de licitar e contratar

com a Administraçãp'pelo prazo de 2. (dois) anos e- hiÚIÚ, ,ae, 8% sobre o valor
correspondente, à'à:.'montante não adiníPlido'do contrato; ..••..>I~

~~. I..., \_
gYil)execução total do contrato:'suspensão do direito de licitar..a-contratar com

~. "',,'~ ,... "_o • ../ "

a Adf1'!iQistração pelo prazo de 3 (três) anos e multa de 10% sobre o val~atualizado

d~r~ato; . ,. H .i t _ _ _ -"E
',•...) h) causar prejuízo material res~lta~te ~iretamente de ~xecução-ccõntratual:

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 ~o contrato. ... "'. .... I

. ~( ,
13.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.,. . f

. \, ' .. ,/
13.3 Nenhum pagamento será ef~\uadopel;:t Administração enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual. '

\\
14 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRI); / ', \ \ I I
Os recursos orçamentários para o atendimento das despesas decorrentes da

presente licitação serão slJpo'rtados pela seguinte dotação do orçamento vigente;

o, -/0'1C- M\." I .' / . '"rgao: . amara umclpa,/ .~ <,l{\
Uni~ade: ~1.Cãmara M~nicip""b / -,' / _ í\.J
ProJeto/AtIvIdade: 010310001,2005 ManutGeral da Camara
Elemento da Despesa: 3,3,9,0,39:00,oá.oá,00 Sêrv,Terceiros Pessoa Juridica"'- ~-'~' //
15 - DAS DISPOSiÇÕES GERAIS' /"

15.1 Quaisquer inforni~})~ÚVld;~s.:de;~Ô"!'~nica, bem como aquelas
decorrentes de interpretaçãb'db~.editâl,ldeverão..ser solicitadas por escrito, à Câmara
Municipal de Carazinho, Setor de -Informáticá: sito na Av. Flores da Cunha, n°. 799,
Carazinho/RS, CEP 99500-000, ou pelos telefones (54) 3330-2322, no horário
compreendido entre as 8h30min e 11 h30min, de segunda a sexta-feira.
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15.2 Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao
presente pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados na Câmara
Municipal, setor de Informá~'1" i it~;~nl

~ ~"' ~? ..,..~ ,..n"., . .
15.3 Ocorrendo dec.retaçao de feriado ou qualqueC'fato,supervemente que Impeça a
realização de ato dÓ/certame na data marcada, a dat"Éf'cóiÍstante deste edital será
transferida.,(~u!drna'iicamente, para-Õ- primeiro dia útil àU-{9ê~~expedientenormal
subsequ~nte~ao' ora fixado. L '- \ ¥f.:'
15.4{P"~9iliZaçãO dos trabalhós, s~licita-~eque as licitantes faç~',\;.constar na
documel1tação o seu endereço, e~mail e os números de fax e telefone. ~

15.~-~dOSos documentos-eXigi~osno present~ínsfrumento-'convocatóri~derão ser
,..~.:--". ..•. . ; .."
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por t~belião, ou
publicação em órgão da imprensa oficial. Os. documentos eXtraídos de sistemas
informatizados (internet) ficarão sujeitos á verificação da autenticidade de seus dados
pela AdministraÇão. ~: I

" I15.6 Os casos ómissos do presente Edital serão, solucionados pelo Pregoeiro.\\ ~.:~(.:'-;"',' t I
15.7 A presente licitação poderá vir a ser revogada por razões de interesse público
decorrentes de fato. superveniente devidamente comprovaao, ou anulada no todo ou
em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de' terceiros, mediante parecer
escrito e devidamentedundamentado. -"'-;. .I I\\ ..•. / /
15.8 O pregoe!ro, no 'interesse público, poderá sánar, relevar omissões ou erros
puramente formais obser'aç:ios na documentação,:'e propõsta, desde que não
contrariem a.fíegislação vigente e não comprometam a lisurà~da licitação, sendo
possível ~/ W.9moção de diligênci~ desti!1ada. a / esclarecer' ou ...'à\complementar a
instrução C!£..prqcesso. '0 ~'../ /. íC,
15.9 constitue' anexos e fazem parte int~desteédital:' \. ~ .
1-Termo de Referência; ~ - ~
11- Modelo de Proposta; ~ ~ /" .
111-Modelo Credenciãmento; .
IV - Minuta do contrat8>"'-. . . ~ ••', . . . _
V - Modelo de declaraça9,de'pleno.atendlmento,aos requIsitos de hablhtaçao;
VI _ Modelo de declaraçãôo\'de.:j'n}:!xlstêhci'a'ldelirregtlaridade quanto ao trabalho do__4:~ . ,,_ .•

menor;
VII - Modelo de declaração para microempresa e empresa de pequeno porte;
VIII- Modelo de Declaração de Idoneidade; e,
IX - Modelo de atestado de qualificação técnica.
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15.10 Fica eleito o Foro da Comarca de Carazinho para dirimir quaisquer litigios
oriundos da licitação e do c<?ntratodela".'deçorrente.. com expressa renúncia a outro
qualquer, por mais privilegiãdO'quê.sej,,'i, I 11,iO' D

~~~ -. _ 17 "I)
15.11 Cópias do\edilal'e seus anexos poderão ser obtidas'na" página eletrônica da
Câmara Municipàl :dêCarazinho: http://www:camaracrz,rs,gov'lIrtlU

4~-' :) ~~
c.'Y ~, ;.;J Carazinho. 17 de~~Ide 2015,(ri .--~- ,"'\ ~'. p~~, \

Paulino de Moura I
Presidente da Cân:taràMunicipal de Carazinho

o' • ~ /
".,.. .•...

I
i

,\,. Este processÔ foi analisado, sob o prisma juridico-
~__:: formal, e se acha aprovado por essa assessoria

. jurídica, podendo ter re 'ular prosseguimento.

// !

/
/ Vai .BerwigTomblnl

/ / Procuradora Geral do legislativo
f / - OAB/RS "93.394, <b /(u

~,,~

C -, S
A~Zr\HO-~

,,

•
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ANEXO I
~'Ci j~JJV~

~ ~ ~TERMO DE REFERENCI'}.Q.J:7.t
. ~ xtl" "'/Ir IJ

I-Objeto: 1,i".V ~ ~/~
A ,p1esente licitação tem como obj~tivo a contratação de emrêS~especializada

na prestaÇãõ de serviços de manutenção de 'servidores de rede, send0ll.necessária,
paraA'.e~t~',.Câmara Municipal, a /nanutençãO ~e 01 (um) servidor êie\[êde, abaixo
descrit9: correspondente a 01h (uma hora) mensal, não cumulativa. "';p
1~.••...rDescriçãq ~do' Servidor: "Serviços -de Internet," com-'-sistema operacional Linux

Oeb'ian 62 32 ,bils, equipamento montado" processador Intel(R) Celeton(R) CPU
2.26GHz, 1,5GB de memória RAM e 80GB de Hard Disk. •

11- Justificativa:
. •. .: I

Atender as necessidades da Câmara Municipal de Carazinho no que tange à
manutençãodoseu~.ervidorde redê;:,' '.......t ..:

" .•. " .•.

111.Prazo: \\ . ,
\ . .

O prazo de vigêrc,ia do contrato celebrado em virtude deste pregão presencial é- ~. ~ . / ..-
de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contraio,' poderido ser renovado por
iguais períodos sucessivos;';"até o limite máximo de 48 '(quarenta.re oito) meses após o
início da vigência do contràto, na forma do inciso.fIV, do art. 57, da Lei Federal nO
8.666/93 e suas-à'lterações: mediante termo aditivo ~ssinado pela-s'partes .

/ .~. , ..' ;'\// .

IV - Preço ~~Í<)o '~ .', (C'!
O valor m.áximo estimado para o objeto deste certL é de R$ 130,00 (cento e

trinta reais) mensais, conforr:n~ média apuradãpêlá.Câmara Municipal.
'. ~,'" . ...~J ".Propostas cujos preços""ultrp,pa!isemesse:vâlor serão d,esclasslficadas.'" -'-- . -~- /'

V - Descrição dos Serviços: /.
C. :::::---- -~ üS

5.1 Realizar a manutençãó1e. 0.1/{um)'servidor'éte....rede'.desta Câmara Municipal, abaixo
• ', •.• '.Ao" _' ' .. " •.••.. )

descrito, correspondente a 01h (uma-hora)"mensal, não cumulativa.
Descrição do Servidor: Serviços de Internet, com sistema operacional Linux

Oebian 6.2 32 bits, equipamento montado, processador Intel(R) Celeron(R) CPU
226GHz, 1,5GB de memória RAM e 80GB de Hard Disk.
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5.2 Efetuar ao menos 01 (uma) visita técnica trimestral, não cumulativa, ao local onde
estão presentes os servidores,:quando:lIe~essário, sem cobrança de chamado .

.~:~ll-t~'Lp:!n,., .
5.3 O montante de ,r«(uma).hora mensal será cumpnao"exciuslvamente, de segunda a
sexta.feira, divid;~~j:da~'S~guinteman~ra~_. . '#V~!"l..!Jt. .

I. A~O_(trinta) mmutos ref~rentes aos",serviços de Vlslta(tépE,,S.a.
11...1' ;<~.o-(trinta)minutos referentes à manutenção preventhia~re'lJIota.
"!V' l ) \ "(.l

VI- D~~ÇãO Orçamentária: I 1 ~
, " 1 __
,.....Os recursos orçamentáriqs para o atendimento das despesas decorrentes da

~"' -. - - - _ •.•... -.----_. )-.

presente licitação serão suporlados pela seguinte dotação do orçamento vigenté:~.; , '--\ I \
Órgão: 01 Cãmara Municipal I
Unidade: 01 Cãmara Municipal .
Projeto/Atividade: 010310001.2Q05 Manut.Geral da Cãmara
Elemento da Despesa: 3.3.9.0.39.00.00.00:00Serv.Terceiros Pessoa Juridica

I .,i \, •,
. •• . ~I,

•

\

•
\

\

,I
r' .i

/
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ANEXO 11

MODELO [lE'ÂPRESENTÃÇÃO'DE PROPOSTA,..,.G\';):-r. o i&U /Jv' 111;.# _,
Razão Social: - \ ,.:VI' _. • V /l ,
CNPJ/CEI: ~)i, ' ./" .,;,6t
Telefone:",.... j (") ";n
Cidade/UF:.;- ~ I ..•••,1~,
Ender'éço: I i ";y
Fax:': '~ ,I í ~
E-màiE' .. ~~-- ,"" 1 i 1'......•
Processo: 014/2015 ' " I, • \
~~ 01~15' I'
Presencial:

APresenta~os nossa proposta rJf~en~ ao,Pregão presJncial 010/2015, cujo
objeto trata da contratação de empresa especializada na pfestação de serviços de
manutenção de' servidores de rede, confórme~':descrição!ídO IEdital e Termo de
Referência, I \\ " ',,' / /:

PREÇO GLOBAL MENSAL: i\ 1/ I
Forma de pagamento~'~'D atê 10 (dez) di~,/úteis, 'a co~ta-r do recebimento da fatura
aprovada pelo servidor responsável pela fiscalização/do' contratá, de acordo com o
cronoarama fisicé,financeiro, \, / I I,/ ,')..,/ // i'

Declaramos que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da
data de sua~iega, "-..:>' /' /f L (()

Declaro, 'b as penas da lei, que~j:>resa atende plenamente todos os
requisitos de habilitação 6:"'demais condiçõeS"exigidás para/participar do Pregão
Presencialn'010/2à15, ~~ /

A licitante declar~pre.~samente, que o pre9.ocOr;Jtidona proposta acima inclui
todos os custos e de~~e~as~-tais. como,"- ~Ristos~:I?fiigamentos de funcionários,
encargos trabalhistas, preVidehciáfio?'eTtàhíer6iais,~seguros, taxas, deslocamentos de
pessoal e quaisquer outras despe-Sâs.....•.qüe\ii1c'ioãm ou venham a incidir sobre o custo
direto ou indireto, sem qualquer encargo financeiro elou quaisquer ônus adicionais para
a Câmara Municipal de Carazinho.
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de de 2015.
. ".- -t"

• ~. 1 lj" '\"0(-:'l~~ ....•..•~.•.l '1 .• 'fJ, '~'.~,. fi;:;~\;, 4/.#,
,'.: v'" (nomepúrazãós~ciallicitante) -1,11

/,/t. • (nomecompletode .seur~presentantelegal)~".if/ L,j \ \,.:
.~ (firma reconhecida) ~

t~) >-~-- J ~\ .~

• \r<v'
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Pregão Presencial n°. 010/2015Processo Administrativo nO.014/2015

.- \ Cé'RED~NciAMENT0 ..
l' ~ ',,*,<tJ.,...... '.. It 'i.I V J)v'V;,l:J'pregãO Presencial n' 010/201S?ú.. .

(./j~ .O ~~
Através do presente, credenciamos Cc... Sr.(a)
~ I, portador(a)da Cédula dé.lgentidade n'
C'~ j e CPF n" ~ ,a

partiCipar da licitação -instaurada pela,-Cãm"ra~Municipal-de CarazintiolRS, na
módàJidade de, Pregão Presencial, 'sob,o, n' 010/2015,1 na qu£!idade de
REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para se pronunciar em
nome da emprésa .' , I CNPJ n'
_______ 1 , bem como formular propostas e praticar todos os
demais atos inerentes ao certame. ':~.,( "', )

/\,. ..'\.. ...:.> '"",
1''-1' I\ "_'_, __ de_'-'._'- de2015.

\\. ,. i~l
\ ...j Ij!
\(àssinatura do dirigente da empresa)
. (nome do dirigenté da empresa)"'-. / //'(firma reconhecida)

"'-..//

,
'~.-.""D

Obs.: Caso o contrato social.pu o estatuto determinem-que mais de uma pessoa deva
assinar o credenciamentD:"a.fàltà"de~qualquer-umaaelãs'-:/nvalida o documento para os
fins deste procedimento Héiíat6ri.!>4 7 r\i 1-\O ~,,_'o
Este credenciamento deverá vir acompanhado obrigatoriamente, da documentação
exigida no subitem 2.3, do edital.

ANEXO 111
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•
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ANEXO IV
_. - ,.... -: ...•... -

_ ~ 1MINUTA'DE CONTRATO

~.••.~ t~ ,-- •.•• li V l1Ii
ProcessoAdministãtivo nO. 014/2015 ~'-::\Odalidade: pre~tpfe~~nCialnO. 010/2015

,f,'. - I' ~:r"
,(~'~_ CqNTRA:r:O N° _ /15 ~"

PRESTAÇAO DE SERVIÇOS'DE MANUTENÇAO DE SERVIDORES:DE REDE
':V. I I "4)rA GAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, pessoa juridica de direito público,

o '. A c' 1..:., ••. '

CNPJ 'n° 89,965,222/0001~52;' com sede ,na Avenida ,Fiares' da Cunha, n'4799, em
Cii"izinho/RS, CEP 99,500-000, Carazinho/RS, representada 1 nesle alo por seu
Presidente em exercicio, Vereador PAULlNO DE MOURA, inscrito. no CPF, .
325,465.050-68, 'residente e domiciliado na Rua Antônio Pasin, n°, 390, nesta cidade,
nesse ato denominado, CONTRATANTE e de outro I lado a Empresa
XXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob'o n'XXXXXXXXXXXXXX, com contrato
arquivado na JUNTA COMERCIAL sob o nO. XXXXXXXXXXXX, em XXXXXXX de
XXXXXX de XXXXXXXXX, estabelecida na Cidade' de XXXXXXXXXX, na Rua/Avenida. .', ',', ~ , .•. _. -
XXXXXXXXXX, nOXXXXXXX, neste ato representada pelo .seu sócio proprietário, Sr.
XXXXXXXXXXXX, portador do RG XXXXXXXXXXX e' do CPF(MF) sob o nO
xxxxxxxxxxxi doràvante denominada de CONTRATADA: errf virtude do Edital do
Pregão Presenci.al nO :'0'0,5/2015,têm entre si justo e acertado o r presente contrato de
prestação de serViços, qde se regerá pelas cláusulas e có-ndiçôesadiante estipuladas:

CLÁUSULA I.~? OBJ~T~~ /;,/ I
1,1 constitui.óbÍeto do pre~te contrato a manutenção de 01 (~kservidor de rede
desta Cãmára"Municipal, abaixôdesérito (item 1.1.1), correspó'ndente a 01h (uma hora)
mensal, nãõ.cu~:~íu~a!iva. . ~ ~-_ / . (,.I . .

1.1.1 Descnçao do ServIdor: Servlços"de Internet, com sistema operacional Lmux
Debian 6.2 32 'bits, equiRamento montadõ:"-prd;eS$~dor Intel(R) Celeron(R) CPU
2.26GHz, 1,5GB dÊ!'memériâ'RAMe 80GB de Hard.Disk. '/" "'-'-'. -.:-"
CLÁUSULA 11- DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇO~

2 1 Q d .. CAt ;;---d' t -C-O-NTRATAONT''iE" , t I"t d. uan o necessano o a en Imén O'ao' .' " '. e prevlamen e so ICIa o por
'-' .,.""':' /, 'I'" - 'j

esse, fora da cidade de Cárazinho/RS; Idespesas de deslocamento, estadia,
alimentação ou qualquer outro tipo de despesa relacionado ao profissional que realizará
o projeto ou manutenção serão de responsabilidade do CONTRATANTE,

•
I
I
I
I
I
I
II.
I

I
I
I
I
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CLÁUSULA 111. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1 É dever do CONTRATADO cum ri . .
serviço contratada. ,..~. {.:',: PI~~oImlto~'i'Oa~ especificidades da prestação de

4'~S~~''''-'.J '
3.2 O CONTRATADO' deverá fom N t F' fi.fs,;.
pagamen~~~ef;luildO(S) pelo C(t~~:AN~{, Iscal de ~~ referente ao(s)

3:3 O Çq~T:RATADO, tem por obn,gaçaoefetuar até .01 (uma) vlsita~~ca trimestral.
nao c~~g!.atlva, ao local onde e5t~o ~resentes.os servid?f,eS,qua.ndo n~ce~sário, sem
cobr,ança de chamado, sendo que apos. excedida a .01 VIsita prevista. fica'estipulado o
va~orde R$ 4.0,.0.0 p~r c~am~cl!0écnico, salvo finais de semana e feriadõs;que serão

d~~~8.0,00, '""'--\ I \"
3.4 O montante de até 1 (uma) hora contratada será cumprido; exclusivamente, de
segunda a sexta.feira, divididas da seguinté maneira: I

I. 30 (trinta) minutos referentes aos serviços mencionados no item 3,3 (visita
técnica),'. ,.', I ,

11. 3D (trinta) minutos referentes a manutenção preventiva remota,
I

. ,...... ..'.... , . I
\

" ~;' .1

I \ "'~' ~'-> •
3.5 Em cada atendimento (mensal, trimestral ou excedente) remoto ou visita efetuada
será emitido um RAe (Relatório de Atendimento ao Cliente),' com assinatura do
servidor da Câmara res;ponsável pelo servidor, bem como com a descrição e tempo
decorrido dos serviços\'efetuados. ,..•.•.;- .. t
3.6 O pagamento de 1~,!éCnica exced~n;e. confo~e descrito no item 3.3, ficará
condicionado à 'apresentação do RAC (Relatório" de Atendimento ao Cliente) da
respectiva visitá(devidamentepreenchida segundo item 3.5). f'"

/'" ,""" ,/ i 'i'\,3.7 O CONTRATADO fica responsavelem atender ao chamado tecnlco no prazo
máximo de 2 dias úteis., ' ..,.. <:::J:') /). ......,.
CLÁUSULA IV~DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

'-~-~/ .
4.1 O CONTRATANTE. deverá fornecer ao CONTRATADO todas as informaçóes
necessárias à realiza~o~do .seIViço, devendo e~pecific.~r 05 detalhes necessários à

-' '. - ,- ~~"""'"'
perfeita consecução do 'm~smo;-e ~ forma-de -~qmo ele"-,d~veser entregue.

'''''ALI '\ HU ~~
4.2 Efetuar os pagamentos nas formas e condições estabelecidas na Cláusula V.
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4.3 O CONTRATANTE deverá fidelizar os atendimentos referentes á configuração e
manutenção lógica dos equipamentos pertencentes à empresa e descritos na Cláusula
I. somente com a CONTRATApA., A-:'~H.

4.3.1 Caso o•. CONTRATANIE confie~" manutenção a Terceiros, o
CONTRATADO exiníê,s!,:(j;, "ré"sponsabilidade-potJquafsquer danos causados aos
equipamentos. ,. ':1..,' '''''U/'/.: <, / 'U.•
4.5 O CONTRATANTE deverá zelar pelo boni estado fisico e condições necessárias

?--.,.o,-.,. ~ ,'o. ~ ~'i"""
para o bO",1'D1funcionamentodos",.equipamentos descritos na Cláusula....•l, mantendo
acesso? restrito ao ambiente ondê se encontram os servidores ~.funcionários e
TerceirÓil'-que não pertençam ao setor de TI (Tecnologia da Informação).'"'"

CL:À~lULA V - DO VALOR -E ois CONOIÇõJS DE PAGÃMENTO ~

5.~~~ preço total ~ de R$ X.XXX,XX (XXXx~xx';;-;;;~nsal. I \
5.2 O valor a ser pago deverá ocorrer".em .moeda nacional corrente, em dinheiro,

cheque, transfer~ncia b~ncária ou ~~Ieto:'" ,<" ../. I . .
5.3 O pagamento sera efetuado no prazo" de 10 (dez) ,dias utels, a contar do

'" :.--'. .~'.1 .' •
recebimento da fatura. aprovada pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato,
de acordo com o~cron?wama físico-financeiro. / .. I

. \\ . li
5.4 Ocorrendo atraso nó, pagamento, a Adm,inistração compensará a contratada com
juros de 0,5% ao mês, prà,rata, mais o IGP-M/FGV do périodo, oü outro índice que vier

a substitui-lo . \~ / ,: 1.
5.5 A despesa-correspondente,à execução do presente instrumento de contrato
correrão a coiÍ~a da seguinte dotação.orçamentá'ria(orçamento Vigente):

Ó \ :\">'/ /' /' 10rgão:,01 Câmara Municipal ~ '
Unidade.: 01 Cãm~ra Municipal ~ /
Projeto/Atividade:'01 0310001.2005 Manut.G'eral da Cãmara•..•....--- ." . """

Elemento da,Oespesa:'3:3,9,0.39.00.00,00.00 Serv.Terceiros Pessoa Juridica"-.., - /
5.6 O preço estipulado ~er;áTeajl:lstado a cada pe,riodo.d,e'um ano, contado a partir da
data de sua vigência, peJo11Ç3PM-'q~:FGV", o,u':-por ~utr:Q1indice oficial que venha a
substituí-lo ou, na ausência' dg~.stbstitüiài pelà~méãia- simples dos principais indices
econômicos que apuram a inflação ariúal"acumulada.

5.7 No preço total descrito estão incluídos os valores correspondentes à execução dos
serviços, custos e despesas, tais como, impostos, pagamentos de funcionários,
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encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, seguros, taxas, deslocamentos de
pessoal e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o custo
direto ou indireto, não cabendo.á CONTRATADA qualquer encargo financeiro elou
quaisquer ônus adicionais;~sàíyõ:'aqueies"'pr:e~isto'S!~ressamente neste contrato.~ ~, \......... ~ ~ "'" 11,
CLÁUSULA VI-"DAYIGÊtCIA '!!lI,r

tf' V ~ \Jí...
6.1 O presetíie'contrato vigorará pelo.prazo. de 12 (doze) me~;,iniciando-se em
__ I-5iJc".*", , e com términÇ)_em ';~/_\_I , podendé(~se): renovado por
iguaisJp.eríodos sucessivos, até o .Ii'mite máximo de 48 (quarenta e óità)1n~sesapós o
início .dàf'vigência do contrato, ná forma do inciso IV, do art. 57, da<t::"ei)Federal nO
8.666/93 e suas alterações, mediánte termo aditivo assinado pelas partes~
J) ..•. -~ r~
CLÁUSULA VII - DA RESCISÃO I"-J (""
7.1 O presente contrato poderá ser rescindido:

a. Na ocorrência de qualquer das:'hipóteses enumeradas no artigo 78 da Lei
Federal nO8.666/93, com as formalídades à:"'consequências previstas nos artigos
79 e 80 da Lei supra.. ,'-"'.' I

b. Por ato unilateral do CONTRATANTÊ;>nas'hipóteses,dos'incisos I a XII, XVII e
XVIII, do art. i8, da Lei n° 81;'66/93; ,,, /,' I

c. AmigavelmentS'i por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de
licitação, desde 'que conveniente para o CONTRATANTE;

d. Judicialmente, nos termos da legislaçao. • I !
i \\" 'li

CLÁUSULA VIII, DAS PENALIDADES / / J

8.1 Pelo inadimPlemento\~~obrigaçÕeS,' conforme .•..: infraçâõ>estarão sujeitas às

seguintes pé~a}idades: "". ././ •. i :>-._
a. Executar' o contrato com"'-Irregulatldades, passlvels de,~orreçao durante a

execuçã:oie sem prejuízo ao r"6Sultado:~advertência;/ : l '-"'"'
b. Executar',o contrato com atraso injustifjc_~dd,até-á limite de 7 (sete) dias, após

os quais será considerado como inexeeução:;.êbntratual:' multa diária de 0,5%
sobre o vaIO(atua1izadõ-dõ~CO!2trat?;_~ /

c. Inexecução parcial ..do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo'pra~o de 2 (dois) anos ....é~ulta de 8% sobre o valor
correspondente 'ão 'níontan"te não adimplido dO<:Côlitrato;

d. Inexecução total do ;-'cbFitrãtor;1Susp_ehsã6~do-di're~itode licitar e contratar com a
Administração pelo prazo-'(jê'3'" (tres) anos e multa de 10% sobre o valor
atualizado do contrato;

e. Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual:
declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e
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contratar com a Administração Pública peio prazo de 4 (quatro) anos e multa de
12% sobre o valor atualizado do contrato.

8.2 As multas serão calculadarto~re t~~n~a~Je~ãõ'àdimPlido do Contrato,.?~~,....... -'V' li/)",
8.3 As multas ap!lcad.as na execuçao do contrato serao descontadí;!s do pagamento, a
critério exclusi.vo (f~{CONTRATANTE~e:"quàndo for o caso, càbrâdá;s~judicialmente.

'\;!,' I, \ '~Z
8.4 AsP{fÍalidades serão registradas nà cadastro da CONTRATA~ quando for o

caso ~,y ;" \ -~
#\

8.5 INenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto 'pendente de
liql!fd"ação qualquer obrigação financeira que forimposta ao fornecedor erii~:yirtudede
penalidade ou in,adimplência contratual. '- \ \

CLÁUSULA IX .• DOS ANEXOS DO CONTRATO. '.." ;' '.
9.1 Fazem parte integrante deste instrumento de" contrato, a PROPOSTA de preços
apresentada pela CONTRATADA. ,bem como o Edital correspóndente e respectivos
anexos do Pregão Presencial nO OO~/2015 .. :). .1,'

\"" I

9.2 Na hipótese de \ divergência entre este instrumento de contrato e o Edital
correspondente, .prevalecerão as disposições contidas no Edital., \ " '

CLÁUSULA X ~DAS Ó'SPOSIÇÕES GE~À{S '/,/
" \\.

10.1 Eventuais ~lterações 'Qu"casos omissos serão a'cordados entre as partes na forma
de aditivos a eite Contrato. ~'~ " '~

/, / /~ ~. ~,
10.2 .A CONTRATADA arcará c0[]1,j» pag~mento de todos os ~cargos fiscais e
tnbutanos decorrentes do ora contratado. '""-~ .' •....

\ ~j / ;
10.3 Os signatários dO'presente contrato ass~Qüram e .....afirmam que são os
representantes legàis compete-rltes. para.,as.suml'r'-êm nomed'as partes as obrigações
descritas neste contrato'e. representar- de forma efetiva seus' interesses..•..•... /" .,...~ ~ ~ .••__ __1._

10.4 Fica pactuada a ',tolal, inexist~.cia' de' yínculo .~ra~alhista entre as contratantes,
. . _ . r }--o •••••. :c., '.'i '•. -. ,.., ~ •. ""' ~ '" - .. _

exclumdo as obngaçoes preVlden~!~~,aAs'l,e~'~s_encargos SOCiaiS,nao havendo entre
CONTRATADO e CONTRATANTE qualquer tipo de relação de subordinação,
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10.5 Salvo com a expressa autorização do CONTRATANTE, não pode o
CONTRATADO transferir ou subcon!ratar os serviços previstos neste instrumento, sob
pena de rescisão imediata do ç;OJ1tratol'~ l-.~ r"ij

,... '\ { ~) \."" ""1. .• 1 :f')
10.6 Fica designado:,êolTlCfistál do contrato, o Sétvidor0hmad Issa Araújo Rahman,
inscrito no CPF n:(35.724.460-15.. ./1# ,./"

. [":..~ / ~ -..?b,f,
CLAUSU~;r::DO FORO l .)\ "í'~
11.1 pãr~irimirquaisquer dúvidaS ou controvérsias decorrentes da ,~CUÇãO deste
instrurriênto de contrato, fica eleito desde já o":foro da Comarca de éãratinho, com
renúnci~de qualquer q~tro,por "Dais privilegiado1que seja. ..~

.ti, .. "~\-J ~
E, por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento de

Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e para um só fim,i juntamente com as
testemunhas ab~ixo. ,',

I
,'.,

J.,
'\ <>. " Carazin~o, XX de XXXX de XXXX.

\\ Paulino ~~ Moura I .

~

,p~reSldente da Câmara Municipal
CONTRATANTE I

/ .~
./. '

XXXXxxxx.xXXXXXX . f?
CONTRATADA / ') V

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

C ' --- S
Nome comPleto:<"tR 4 ',71 ,. 1-10 # \(,

CPF: ._._.•_"_. _._._.._.__ ~ _
Assinatura:. ~ _

Testemunhas:

•
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Nome completo:. _
CPF.: _
Assinatura: ~ ...." .1\ •• - ",:.•, .-,

~3'::";l_~~~l 1 ".fÜ fi,
Visto Consultoria. JurldiCa. '!li;;/',.,' ';" / - ~;~

!jj' l) ~C
• f%'_/ \

-(j.,~\ \'

i\•
. ',-. ,

;\ ~._~
" .t-.

/
i'

•
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de 2015,

MODELO DE DECLARAÇÃO"DE PLENb' ÂrENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
~~;.~ "HABn:ITAçÃ6"",, ~

<;\/ UA
~ÂMAR4MUNI~IPAL DE CARAZINHO:) ~a
Proce~só;Acíministrativo n' 014/2015 ~
Pregão'presencial n' 010/2015 / L ~I~' .__--.1 -- _ -(Razão-Social d";,)í}:mpreSa),
estabelecida : na • "", \ t r
(endereço compieto), inscrita no CNPJ/CEI sob-n', , , neste
ato representadé:i por " inscrito no CPF sob o
nO. J , na qualjdade de representante/sócio/procurador, no
uso de suas atribuições legais, vem: DECi.::ARAR,'para fins de ,participação no processo
licitatório em pauta, sob as penas da Lei, queGumprt~""'plenamente aos requisitos de
habilitação, : 1\ ('--:', ',-J I1 I

Declaro sob a~ penas da léi-~ inexistência de impedimento legal para contratar
com a Administr~ção ,~ública. - f I

Por ser virdade 'assina a presente_~! ! li
I
I

/..\
, ~ (Razão-Sgcial aa Empresa) / ((
......, (nome dCNesponsávellprocurador) "

(cargo do respons~v"flfJrocu~adór)
«n', do 'documentõiJil'identidade)

~
(firma reconhecida)

•

•
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ANEXO VI
~ ,,-- •. '~

DECLARAÇÃO DEJNEXis:rÊNCIA'DE IRREG!JLARIDADE QUANTO AO
...,. ." ;,\~TRAB;"LHb DO MENOR/lIj,
,'.'"~.¥ - ".. \" ';,

Processo AdrT\inistrativo nO014/2015 ••••.~ ..., /'
Pregão Preltencial n° 010/2015 ( ,~(.,~; ç"9.v MODELO "A": EMPREGADO~ PESSOA JURiDICA~

O j \ ~
(' .- - DECLARACÃO ----.. ~"'. ' ""-- \. \""'"'

____________ " inscrito no CNPJ n°,' I por
intermédio de seu representante légal, Sr(a) , ,
portador(a) da Carteira de Identidade nO, ., J J e do CPF
nO, ; " J'-, , DECLARAi para fihs do disposto no inciso V do
art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido p'ela Lei no 9,854, de 27 de
outubro de 1999, qúe não emprega menor de dezoito anos 'em trabalho noturno.
perigoso ou insalubre e, não emprega menor de deze~seis,a~os.l

' \ \.~ I'
Ressalva: emprega menor, a partirde quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

/'~'~ '/de L de 2015

(5\ ~// / / lU
~/'"

~ (representahtélégal) /~._-:::/ '
(firmarecoliheciday

(Observação:em casoç;4,tiiito;1 a$$inala~vE~a),
'- ..:...k.....•J. ." 1. J,. .••.• ..,
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ANEXO VII

~!

. \
V

_ _~....!\ --"'!Il'. ~,

DECLARAÇAO PARA,MIÇROEMPRESA E.EMP~ESA DE PEQUENO PORTE
~~'~V'- •.• V V h/J
'"\" ~'I/ Jt

Processo Adm!nistrativo n' 014/2015...... V'1i
Pregão Presêricial n' 010/2015 ( 'ir",9~~ ,) ç~

(.') I (nome da empresa),,;.ediada na
,,, • - -- - ~. r- .••••. ~-(endereço,-completordnscrita no

" ...:...--
CNPJ/MF sob o número : ." \ , DECLARA, sob as penas da lei,
que n'a presente ;ata é considerada: I ....
( ) MICROEMPRESA, confonme o inciso I, do artigo 3', da Lei Complementar n' 123,
de 14 de dezembro de 2006. " ;" I I
( ) EMPRESA' DE PEQUENO PÇlRTE, c~nf~rn\e o i~cisô lt,ldO 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 artigo 3', da Lei Complementar
n'123,de14dedezen\brode2006 " ,',' l

' ' ,/ I
~ , __ .,de' de2015

// I,. ,/ // / IV
CONTADOR DA E!-1PRESA/ (,

(n' de Registro no órgão, Competente - CRC)'. ..........-A~~/./
(assinaturà <loHeprêsentante Legal)

(ngmeCompleto do RepresentantéLegal)
(',1 ~(Carimbo da Emprésa)~,:,!
<~J,A'7''\;pO ~~

Ifirma reconhecIda)

•

•
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ANEXO VIII

de !..I_~,- de 2015.'--,
I,
/ .

.'~
/

/
/

(Raz,ãà-Social da Empresa) i
(nome dó-responsável/procurador)
(cargo do responsávél/procurador)
~ ~./5

~(firma 'reconhecídáj _"- .. '-~
(Ç\

,.-" 1':':, _.~-;~n,l,...
MODEt:ODEDECLARAÇAO DE-IDONEIDADE

Â' ;)(, '-" . -- ':11(//.
A .v. ~ ~
CAMARA'MUNICIPAL DE CARAZINHO) ""
Proce_s~ó:!,-éiministrativon' 01412à15 - \..~
Pregão presencial n' 010/2015 f ~
J~) . - --~---_. -'" 'I. ,"$f.
", -',,_~_ (Razão Social da~preSa),
estabelecida na --- - I
(endereço completo), inscrita no CNPJ/CEI-sob n°. ' , neste
ato representada por ,i inscrito no CPF sob o
n'. ~ ' na qualidade de representante/sócio/procurador, no
uso de suas atribuições legais, vem: DECLARAR, para oslfin;; de direito, que não
fomos declarados inidôneos para licitar ou contratár com ó Poder Público, em qualquer
de suas esferas.\~-"': ..~/ r

. .~ .
Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.,\ ., 1/

•

•
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ANEXO IX

~~c.:11TIV_ _ .
MODELO DE ATESTADO DE 'QUALI~ICAÇAO TECNICA

" '::;'- ,~ iCl";
Processo A'iministrativo n' 014/2015_'~ ÜA
Pregão Presencial n' 010/2015 ( ~

(",~ I ,) :r\
~Ate,stamospara os devido!i fins que a empresa \..;, .

(no")e;~jCNPJ da empresa favotecida), estabelecida na ~4,()
(endereço completo da empresa favorecida), fornece(u)/executa(ou) para,esta.empresa

~ _~ ~ .- , '-(nome e CfYPJ l~da--'empresa-- emitente),- <l3"1u~dana
.":, (endereço da', empresa emitente do atestado), o(s)
material(ais)/equipamento(s)/serviço(s), abaixoespecificados: 'O

.\'. ..•••
1) Número do Contrato: (informai o' n.' do contrato firmado entre as partes) ou
(notas fiscais). .', ' ~ I
2) Obj?to ~óco~trato: (descnJjo resu'!',,?a) '. j:. .
3) Penado .1 ../. a .•........ ../. ../. (mformar o penodo
do contrato executado. Se ainda vigente, preencher com a 'data ~de início e depois da
tetra "a" incluir apa/aiti'~ vigente). . / I I
4) Quantidade: (informar a quantidade fornecida ou elo serviço prestado).

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

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

estão sendolforam execufadàs) sa~isfatoriamente, não existindo, em. nossos registros,
até a preséntê\data, fatos que....-d~sabpnem..sua conduta e/respons.àbilidade com as
obrigações \assumida~. .•••••••••••••~ /' ~ V

.~ . _~de .. / de2015

C1R~:~;-~~
(nom,J'édrlJpleto di/declarante)

(CPF do declarante)
(cargo do declarante)

(assinatura da declarante)
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