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CARTA CONVITE N° 007/2014
PROCESSO N° 011/2014

CÂMARA MUNICIPALDEéA~Ã2:IN'~9~- J'J"
EDITAL DE CONVITJ~'N°007/2014 - V 9.I:J
TIPO MENOR PREÇO ~... '!liI~

: V'VÁ~~. ,'\ ~,,:.fi I... ' , Edital de ,~nvite a
,.( ,,"7 I contratação de~empresa
'" ~., especializada nos"'\'$erviços
'") I ~!'2is~~õo de ,~II~etest, '" i\ eletronocos 1de passagens
• l '....... ~ aéreas e-tickets. \

.,
I

O vereador RUDINEI lUIZ BROMBllLA, Presidente do legislativo,
no uso de suas atribuições legais€> em cóiiformldade com a lei n.' 8,666, de 21
de junho de 1993 e suas alterações, torna público para o conhecimento dos
interessados que ás \9:00 horas, do dia 28 de novembro' de ;2014 a Comissão
Permanente de Licitações designada pela Portaria n,o 036,2014 se reunirá na sala
de reuniões da Câmara Municipal coma::finalidade de 'receber propostas para
contratação de empresa especializada nos' serViços emissão de bilhetes
eletrônicos de p'assagen's á~reas e~tickets. ./ / . I

/' \. "" ' ..,
1. OBJETO"DA LICITAÇÃO" '"" ,/' , '''-
1.1 ConstitiJi'objeto da presei\te licitação ,a contratação de' Ag$ncià de Viagens,
para a prestação dos serviços de'emissão de bilhetes de"PASSAGENS AÉREAS,
pacotes com \~eguros de viagens, quandàse I,fizerem- necessárias em âmbito
NACIONAL, mediante Prévia aquisição, .êompreendendo a/reserva, emissão,
marcação, remarcação, e.•..entr~ga.dos _respectiVõs bilhetes: de acordo com as
especificações do Térmo de Referência AnexóV do presente edital.
1.1.1 O valor estimado'para aquisição de passagens ~aéreas é de R$ 23.137,40
(vinte e três mil cento tftrLntã~sete reais com guare~:~centavos), para o período
de 12 (doze) meses. . 1./(,471." .110 ~ ~ . . .
Nota: O valor constante do Item antenor"e meramente estImatiVO, podendO variar
durante a execução do contrato, não cabendo à empresa vencedora do certame
quaisquer direitos, caso o mesmo não seja atingido durante o prazo de vigência
do contrato.
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2. DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS
As empresas que desejarem participar desta Carta Convite estarão condicionadas
e obrigadas á apresentação, na sede do ente licitado r, até o dia e hora
mencionados no preãmbulo deste instrumento, de 02 INVÓLUCROS
indevassáveis e lacrados, distintbs e'7.lumeràdos,~sendo que a documentação e as. - .. ~ - - ~", - ", ..~.......•
propostas devem ter tódas' asAolhas numeradas seqüencialmente, sem emendas

~. " .' r - """-~ . l,.., "',
nem rasuras, senao' a 'proposta em papel timbrado dó{Liç;itante com rubrica do
responsável pela sua'elaboração em todas as folhas. ••tz..l,{

,~< • " / ~ #'.'1-
FORMkD~APRESENTAÇÃOt)OS I~VOLÍ:JCROS. "~~
I - Invólucro NO.01 - HABILlTAÇAO I .~
Ter~~~a'parte externa as seguint~s indicações obrigatórias: ~
A c;AMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO \ ~.:';>
EDITAL DE CONVITE N° 00712014, .,-----~ i'~
INvÓLUCRO N° 01 - DOCUMENTAÇÃO "'-., ~
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)
FONEIFAXlE-MAIL
DATA ABERTURA ...../.."./..". HORA.,,,,,,,,,.,
11 - Invólucro N°. 02 - PROPOSTA FINANCEIRA,
Terá na parte externa as seguintes. indicações:"
À CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
EDITAL DE CONVll'E N° 00712014
INVÓLUCRO N° 02-!PROPOSTA FINANCEIRA
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)
FONEIFAXIE-MAIL \ ~ .... "
DATA ABERTURA "",/,."/,, .. HORA ""..... /

~. \" . .Não serão recebidos os invólucros apresentado"s após o horádÓdeterminado para
seu recebiríi~~o. "'" ~ . .' - , , ,'.' ./""

, ~_ ~ (( I

2.1. REPRESI':NTAÇÃO E DO CREDEtlCIAryJENTO: / . '"
2.1 A Licitante.deverá se apresentar para-credenciamento junto a Comissão de
Licitações, com"-apenas~..'um ~Representante ~Le:gã( ou atrávés de Procurador
regularmente constituído, quê"aevidament~idêntificado-.ê credenciado, será o
único admitido a intervir ..no procedimento licitatório, no interesse da representada.
2.1.1 A identificação será -realizada, exclusivamente" ~través da apresentação de....:: - ~ " - ' ",'

documento de identidade ou"CarteiraNac:ional'deHabilitação,
~' • ,~, ~'I '.', __•• ,_

2.1.2 O credenciamento será efetúado.da seguinte forma.
a) Se dirigente, proprietário, sócio, ou assemelhado da empresa Proponente
deverá apresentar cópia do respectivo estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, ou Inscrição de Firma Individual - Fiou Registro de
Empresário-RE, devidamente registrado na Junta Comercial, no qual estejam
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expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em
decorrência de tal investidura, e para a prática de todos os demais atos inerentes
ao certame. Obrigatória a apresentação de documento de identidade ou Carteira
Nacional de Habilitação.
b) Se representante legal, deverá apresentar instrumento público ou particular de
procuração, ou Termo .defC~e'de~éiam.ento'.iConf9rme.Anexo I deste Edital,
outorgado pelo(s)••.re~re~,:~tante(s) 'legal (Is)tia h~ltante, com a firma(s)
reconhecida(s), náAorma.f da Lei, comprovando -a et>::istência dos necessários
poderes para m1::Jnifestações, firmar .declar~ções,desisÜr 'ÕG..apresentar razões de
recurso, as~inarAta e praticar todóS os derlli::!is atos inerent~s-~ôt~rtame.Deverá
ser aC9rffp~.nhadodo ato de; inve~t~dura',do outorgante CÕrhs>lJI~,irigente da
empresa....Obrigatória a apresentação de documento de identidad~óu. Carteira
Nació~alde Habilitação. / 1 ~
ObserVação: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mai~:de uma

.', - ~ I'''';'p~s~6a deva assinar ..o ..Termo de C~e~enci,amento-"-para---olrepresen.2..qte da
empresa, a falta de qualquer uma invalida o documento para os fin& deste
procedimento licitatório. I '"'-4 I
2.1.3 Para exercer os seus direitos de manifestar interesse de recorrer, é
obrigatória a presença da Licitante ou de seu representante, erritodas as Sessões
públicas referentes à licitação. "', I ,
2.1.4 A empresa que pretender se utilizar dos. beneficios previstos nos art. 42 a
45, da Lei Complementar n' 123,"de 14 de"dezémbro de 2006: disciplinados nos
itens 4.4 do "Julgamento das Própbstas eâa Adjudicação", deste Edital, deverão
apresentar, fora dos. envelopes, no momento do credénciamento, declaração,
firmada por contador.\de que se enquadra como microêmpresa ou empresa de
pequeno porte. (Anexo'll) '';- J i I
2.1.4.1 As cooperativàs 'que tenham auferklo, no ano' calendário anterior, receita
bruta até o limite R$ 2.4'Q(j,000,00(dois milhões e quátrócentoimil reais), gozarão
dos beneficios previstos nO'hart. 42 a 45 da Lei Complementar n' 123, de 14 de
dezembro de .io06, disciplinado no item 4.4 do~Julgamento dâ'hPropostas e da
AdjudicaçãO';deste Edital, conforme o dispostb no art. 34, dâLeinó'11.488, de 15

'1" '. '". ~ "f"de junho de 2007, desde que"tanibén'i apresentem, fota dos envelopes, no'. ._~, r ... ; ',-'
momento do (credenciamento, declara.ção;"'"'firmadapor coritador de que se
enquadram no'limite de reçeita referido aCitna.t(.",;'exo'lil) /
2.1.4.2 Comprovação de'-"Qp.çãoemitida através;dó site Secretaria da Receita
Federal, em caso de.enquadramentono Simples'Nacional .•(Anexo 11)
2.1.4.3 A Licitante deverá apresentar, ainda, decláração de que cumpre
plenamente os requisit?sdfhabilitaç~o (Anexo IV)-f"~
2.1.5 A documentação referente ao credenciamento dê'que tratam os itens 2.1.1 a

~"",'••.p- •.••••• -~.•
2.1.4.3 deste Edital, deverá sér apresentada fora dos envelopes de Preços e de
Habilitação.

2.2 DO INVÓLUCRO N' 01 - "HABILITAÇÃO"
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2.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério
da Fazenda (CNPJ/MF);
2.2.2 Prova de inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes relativo ao
domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto da licitação;
2.2.3 Prova de Registro na Empresa. Brãsilê'ira d",Turismo - EMBRATUR.
22.4. Declarações .confoiníêmàdelás' (Ariexos'ViL ,,'.vlll);,r,
2.2.5 Prova de insêr.ição no Cadastro Nacional de Pess'das'JlJridicas (CNPJ);
2.2.6 Cópia do':'Contf~to Social da .Empre.sa, devidamenlê;registrado, com todas
as suas últi,masalterações; / '\- "'b.
2.2.7 No 'caso de Sociedade Anõnima ou Associação Civil, estatuto da empresa,

" ....•••••••• , _ • ••••• • • _ .;. '--A

com ~uas alteraçoes acompanhadas da ata de ele Iça0 dos atuais drretores;
2.2.S'Cópia dos documentos de identidade e elC dos gerentes elou diré}Óres;
2.2;'9 'Prova de regularidade junio ao Fundo de Garantia por Tempo de'~rviço -
FGTS'" , .----- ~_
2.2."10'Prova de, regularidade relativa à Pr~vi~ência Social (INS~); ~
2.2.11 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal; I
2.2.12 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual;
2.2.13 Certidão Conjunta de débitos relativos a Tributos e Contribuições Federais
administrados pela Secretaria da Receitá Federal e, quanto à inscrição em Divida
Ativa da União junto à Procuradoria Geral da Fazenda Federal (PGFN);
2.2.14 A Microempresa e a:~'Empresa'''',;de"-Pequeno Porte, bem como a
Cooperativa, que atender ao itefi,. 2.1.4. dêste Edital, que po-ssuir restrição em
qualquer dos documentos de Regularidade Fiscal, " terá' sua habilitação
condicionada ~ apresentação de nova documentaçã~,. que Icomprove a sua
regularidade em 02 (dois) dia úteis, a da ,Sessão em que for declarada como
vencedora do certame:\. \ ~ /.'
2.2.15 O prazo de que trata o item anterior poderá .ser prorrogado uma única vez,
por igual período, a crit'edb. da administração, désde que seja requerido pelo- "', ' / - ,

interessado, dê forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
2.2.16 Ocorfendo a situação'prevista no ,.item 2.2.15 a Sessão 'ao Edital será
suspensa, : podendo a Comissão ,fixar, ~aesde logo, a data iefnque se dará
continuidade' ~Cjcertame, ficando aOsIicitante~.já intimadas a cqmparecer ao ato
público, a fim de acompanhar o julgamen!O de,habilitação. /
2.2.17 O benefício de quê:~traJa o item 2.1.4.~-Qãó'~eximirá':a Microempresa, a
Empresa de PequEmo Porte~e;a:Cooperativa,' da apresentação de todos os
documentos, ainda quê--'apresentem alguma restrição ' •.
2.2.18 A não regularização' da -d.o~umentação,_no prazô, implicará na inabilitação
da licitante, sem prejuíi:od:ias~penalldades- previstas nó item 9.3 "Das Disposições
Gerais" deste Edital. • "'-1.1'.1" ,', "j

Nota 1: A Certidão que não contar com validade expressa, será considerada
válida por 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
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Nota 2: A autenticação de documentos realizada pela Cãmara será feita pelo
Diretor de Expediente ou pela Comissão Permanente de Licitação e Julgamento
até um dia anterior ao da abertura do Certame Licitatório.
Nota 3: Todos os documentos expedidos pela empresa serão subscritos por seu
representante legal, com identificação clara de seu subscritor.
Nota 4: A falta de qualquer,dos'documeritos'solicitados neste edital implicará na
inabilitaçãoda Iicita.nte:+:\'\~J ~_J"~1 ~' tIU /)

,,~,' i • "Illi
2,3 DO INVÓ.LÚC::~bN' 02 - "PR9pOST ~ FINANCEIRA::"'!';: ~
2.3.1 A ~r~postade Preços dE7ve~aser ap.resent~dade acor~<j;~<:m0. modelo
consta~t~,,?o Anexo VI deste; Edltal,::;em p,apel tlmbrado ou 'c?m t~anmbo da
empresa,--::;"oatllografada ou Impressa por qualquer processo eletr:oDlcO, sem
rasuras,; ressalvas ou entrelinhas, redigida em linguagem c1art~fn língua

" . '. '- "-portuguesa, sendo, a última folha, assinada pelo representante legal da:empresa
proponente e as demais rubricaiJas pelo mes~o. , ~
2,3,2 Constará na Proposta de Preços: I ,\ \
2.3.2.1 A Razão Social completa da empresa, endereço atualizado, número de
inscrição no CNPJ, telefone/fax/e-mail, nome da pessoa indicãda para contato e
nome e dados da pessoa autorizada à assinar o contrato. I
2,3.2.2 Descrição sucinta dos serviçosdlertados (Anexo VI);
2,3,2,3 Percentual de Desconto sobre o valor dalemuneração da agência, para o
fornecimento especificado no Anexo IV -, Termo de Referência, deste Edital. No
referido percentual' "deverão está"r considêrados a incidênCia tributária, seguros,
licenças, impostos, tà,xas e demais encargos, que eventualrnente, incidam sobre a
operação, : , \ i ' I
2.3.2.4 Prazo de Vàl!dade da Proposta:de, no ,minimo, 50 (sessenta) dias, a
contar da data limite prevista para entregá das propostas. 1

. \\ /'
3. DO RECE~IMENTO E 'A.BEI'lTURA DOS ENVELOPES ."
3,1 No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das
licitantes e demais pessoas pre.sente.s,à....Sessão Pública,,.á Comissão receberá,

'~ '. '- . . ,
em envelopes distintos e devidamente ...f~chados, as/Propostas de Preço e..•. - -, '.

Documentos de Habilitação, envelopes;n~_ 01'"e,02, pão sendó mais admitido o
recebimento de'proposta de interessado retâraatário;> /
3.2 A Comissão "d~ Licitàçoes.:.re.~.lizará~cr~~éncráment<?.idos interessados, os
quais deverão comprov~r poderes'para prática dos atos. deste certame;
3.3 As Microempresas e 'Empresas de Pequeno .Porte poderâo ser habilitadas,..•..." '- - ' " -
ainda que apresentem-..restrições-quantoà Regul~uid.âqEfFiscal, nos termos do Art.
43, da Lei Complementa:tn'C'h3; de 14/12/2065,de"de que comprove até a data
da assinatura do contrato, sua'coií'diçaode regúlaridade no processo licitatório.

4. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA ADJUDICAÇÃO
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4.1 Esta licitação é do tipo Menor Preço, tendo como critério de julgamento das
propostas o Maior Percentual de Desconto sobre o valor da remuneração da
agência.
4.1.1 Somente serão aceitas as propostas cujo percentual ofertado não seja
inferior ao limite de 5% (cinco por cento).
4.2 Será verificada a conformidade dàsPrâpostas.apresentadas com os requisitos
estabelecidos no Edital,'"\ ,s~n~b"-desêlassificãd~aql:lel~s que estiverem em
desacordo. • "!',""_\...v • 'til;
4.3 Será seleciohada a Proposta de.Maior.Percentual de DesC:Orito.
4.~ Em ~a,sôde -'empateentr~/ás Propost,as será assegurã?;f~~eferência às
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos dos--Aft.~44 e 45, da
Lei Complementar n' 123, de 14/12/2006.\ ,,~.
4.5 Serão desclassificadas as pr6postas que não atenderem às exigên,cias deste
Edital, bem como aquelas que:apresentarem' percentuais de desconto:.'inferiora
501 \, .., ~ l'#"

,10.:' '" I-.------~ +:...,
4.6 Constatado o atendimento pleno das exigências do Edital,; será declarada a
Proponente vencedora do certame a que oferecer o maior percentual de
desconto. I
4.7 Da Sessão lavrar-se-á Ata circunstanciada na qual serão registradas
ocorrências relevantes e que, ao fináÍ, será'"assinada pelâ Comissão e as
Licitantes presentes. , ,,''';, .,
4.8 A Sessão Pública não será 'suspensa,-salvo motivo excepcional, devendo
todas e quaisquer informações a'êercado"bbjeto serem esclarecidas previamente
junto ao CAMARA 'MUNICIPAL DE CARAZINHO, conforme item 9.11 das
Disposições Gerais deste Edital. ' I
4.9 Caso haja adiamento da Sessão Pública, será. 'marcada nova data para
continuação dos trabalhas, devendo ser ihtimadas aSJicitanteS}

\\ I,
5. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS /1 " .
5.1 Decairá dó direito de imp"ugnaçãodos temios do Edital, aquele que não se
manifestar/êm até 02 (dois) dias"-úteis,.antes dadata prevista para abertura da
Sessão, ap~ntàndo as irregularidad~:quê o viciaram. I' (.>
5.2 Declarado o vencedor, qualquer J!cital")te-\poderá manifestar imediata e
motivadament~'a intenção de recorrer, qüandóJhe sefá con~dido o prazo de 02
(dois) dias para áp[esentaç'ão,qas razões do ~ecL!rso~ficando~asdemais licitantes
desde logo intimadàs.para apresentar contra--rai6esem iguál número de dias, que
começarão a correr do'término do prazo do recorrente 'ou da ciência do recurso
apresentado. (""~' ._ - . ""'-'::l.S . . .
5.3 A. fa.lta de manlfesta,ç~~oJcon!9Em~la."!ma~especlficado, Importara na
decadencla do dlrerto de recursb'e~,adJudlcaçao do objeto ao vencedor.
5.4 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que
praticou o ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de suas razões,
devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias
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úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que
houver dado causa à demora.

6. DAS SANÇÕES AD~INI~TR~TIV~f.~;l!_ . _
6.1 A LIcitante que descumpnr'qLJalsquer dasclaLJs.ulas'ou condlçoes do presente

,. ", 0"',"- •••••••••. ~.'~~

Edital, ficará sujeita ';3s'penalidades previstas nos a~igos' 86 e 87 da Lei nO
8.666/93, respeitandó~os principios do.contraditório e da ámplà",defesa.

7. DO ~A~~E~TO ( .) \ . '~~"
7.1 O,pagamento será efetuado ,em até 10 (dez) dias após a ap'resêntação de
f~tu!_~~d~l:umentofiscal hábil,!e aprovado pelo servidor resptn-S::~vel pela
f,scalizaçao do contrato, J I ":¥
7,1-.'1 A Nota Fiscal deverá ser emitida,pela licitante'vencedora com á mesma
irístrição no CNPJ apresentada nos documentos de habilitação e proiJ1ísta de_.
preços,

8. ENCARGOS GERAIS DA LICITAÇÃO:
8.1 A apresentação dos envelopes poi'párte da licitante interessada implica a total
concordância com as condições do edital desta 1i9itaÇãO. .1 I
8.2 Os direitos e compromissos.'\aqui prat!cadós, não poderão ser cedidos ou
transferidos, por delegação total ó,j parcial;' seja a que titulo for.!
8,3 A Licitante que vier a ser contratada, ficará obrigada a aceitar, nas mesmas
condições contratuaIS';',os acréscimos e/ou supressões do valor inicial contratado,
por conveniência da Administração, dentro'do limite permitido p"eloArtigo 65, S 1°,
da Lei 8.6666/93. \ \" / / J
8.4 As despesas decorrentes desta licitação ~.erãocobertas com recursos
próprios. . '\. "" I
9. DISPOSliES GERAIS:",,~ ./ / " ~
9.1 Para a~ Proponentes que sé e'2,quadram na Lei COrTlplemen~_,>nO123/2006,
como Microempresa ou Empresa de.....-pequeno Porte e Cooperativa, será
observado o regime diferel1ciado em confO"rmidade com os artigós 42 a 45.
9.2 A Administrà~o 'podiú"á-:reyogar a licitação por-razões de interesse público," ~ -. . -- -".-devendo anulá-Ia por, ilegalidaae, em despacho fundamentado, sem a obrigação
de indenizar (Art. 49 dá Lei Federal nO8.666/93).' /. /

í' ~- - -'-'d~
9.3 PENALIDADES: A R ,. '/,. .•.uf' , ",.
9.3.1 Pelo inadimplemento dásobrigações.'seja na condição de participante do
edital ou de Contratada, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às
seguintes penalidades:
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a) Deixar de Manter a Proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão
do direito de licitar e contratar com a CAMARA pelo prazo de até 02 (dois) anos e
multa de 10% sobre o vaior estimado da contratação;
b) Descumprimento de qualquer obrigação assumida no contrato: Multa de 8%
(oito por cento) sobre o valor estimado da contratação, e suspensão do direito de
licitar e contratar com a CAMARA pelÔ'Prazo de-até 92 (dois) anos;
c) Inexecução total,dó: co~tiaio'. Multa :de 1Ó'/d~ezl.?9( cento) sobre o. valor
estimado da contrataçao; cumulada com a suspensao ,.do direito de licitar e
contratar com a~CAMÁRA, pelo prazo de até 02 (dois) anéis:!/:
d) Causar (prejuízo material resultante 'âiretamente de execução contratual:".... ~ ~ ' .' '"
suspensão do direito de licitar e contratar cóm a CAMARA, pelo' prazo de até 02-'-- .~ . -,"'" . , ..•
(dois).anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado~
9.4 .As,pÉmalidades serão regislradas no cadastro da Contratada, 'qU@do for o
cas?~', I ~
9,50'valor das.multas aplicadas na execução do.contratoserá descóntado do
pagamento, a critério exclusivo da CAMljRA e, quando for o caso, \cobrado
judicialmente. , ----..• I 'tO

9.6 Na aplicação das penalidades previstas neste instrumento contratual, a
Contratante considerará, motivadamente, a gravidade da falta,' seus efeitos, bem
como os antecedentes da Contratada; .pódendo deixar de aplicá-Ias, se admitidas
as suas justificativas, nos termo~\ do que ,?iSPÕ,? o artigo .87'j' "caput", da Lei nO
8.666/93. " ,( " ,
9.7 Ocorrendo prejuizo á CAMARA, por 'descumprimento das obrigações pela
CONTRATADA, às indenizações correspondentes 1serão devidas,
independentemente' de cobrança judicial ou ex1rajudicial, reservando.se á
CAMARA o direito de aplicação das demais.sanções previstas neste Contrato.
9.8 O envelope de' documentação qué não for aberto ficará em poder da
Comissão pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contarda homologação da licitação,
devendo a licitante retirá"lo'após aquele período, no prazo de.05 (cinco) dias, sob
pena de inutilização do envelópe. // " "'
9.9 São a~éXO_~deste Edital e'd~le-_f~zemparte,integrante:;' /í( \
a) Anexo I - Termo de Credenciamento;"" I" / ,

b) Anexo il' .Declaração de Enquadramento' Microemprésas e; EPPs e Optante
pelo Simples Nacional; ,'. --...u ~.' /
c) Anexo 111 - Declaração de Enquadramento Cooperátivas; "
d) Anexo IV - Deciàração de'CUmprimento ReqUisitosdeHábilitação;
e) Anexo V • Termo de Re~erência; .//
f) Anexo VI - Modelo dePr.oposta de Preço; - '/''lo:,
g) Anexo VII - Declaração-M()oelo ~'A"; ~ ' ,() , \.".
h) Anexo VIII- Declaração 'de'ld6n~idade. \ "
9.10 PUBLICIDADE: O Aviso deste Edital, o Extrato do Contrato, e os demais atos
relativos a publicidade do certame, conforme o caso, no mural de publicações no
átrio da CAMARA e no site www.camaracrz.rs.br.
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9.11 INFORMAÇÕES: Câmara Municipal de Carazinho, Avenida Flores da Cunha
799 - Carazinho - RS, fone (54)3330-2044 das 08:00h âs 11:45hmin e das
13h:30min âs 17h:30min nas seg feiras e de terça a sexta-feira das 07:00h
às 13:00min ,e www.camaracr.rs.ov.tJ .

""

,

••,
.-, ,

• ' r_',' l':'- - -" ,n,ho-RS,10 de novembro de 2014
~ (:; '....., ~. ~ li,

é.'/v'~'?~:;.!;: .""~ú~C'
<{)~ I ~
(~ I ~~

Este edital encontra-se examinado e "'- '. r~
aprovado pelo Departamento Juridico: '--- \"'

J., 9, ,.1
. hf/ /lAtI/r

ZZ~<4
Rafael Vieira de Almeff£utr. ,'\
Assesor Juridico dá' Mesa Direto'"

•

•
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CARTA CONVITE 007/2014
ANEXO I

TERMO DE CREDENCIAMENTO
VÁLIDA SOMENTE COMO MODELO01 r' __ ",'\

U or9ante: o ••••••••••••••••••• o ••••• .;, :>.. : '~;'.•..' :,.. : ~. ",,'._.
Outorgado: ~ ..~.\.:~.: :3.~'.~.\..~'..~~.~:- ,..

-,--, ".,;:....o,..:,a • .-
(empresa), com \sede"(endereço), inscrita no (CNPJ/MF nO), neste ato., "._ _..•.} n
representada, na forma estatutaria"por.seu(s) represenfante(sHegal(is), ao final
assinado(s):~.homeia(m) e constifui(em) 'seubastante prõCÚra"dor,o(a) Sr.(a)

I " (I'f" -) 'd '. t d . 'I' d . "" .............:,.,.'...•................ , qua Ilcaçao ,reSI en e e ornlCIla o a ',~
, • '" ? '-~ ••.•.•.•. ..c •.• >:..................... portador(a) do j Documento de"....;ld.entidade

no ~~ I ,emitido péla ,' , inscrito no CPF/MF sob o
o I " -. . '-n , a(o) qual outorga poderes especificos para representar
a •eàntiatação de' empresa' para (objeto), licitação-n°-=.loc=" junto á:Cãmara
Mun!cipal de Carazinho, especialmente"Pé3ra. manifestar intenção de":[iiíterpor
recurso ou declinar do direito de fazê-lo, enfim, praticar todos~os atos inerentes
a(o)referido(a) Modalidade, podendo, ainda, requerer, impugnar, desistir, acordar,
discordar, transigir, receber, dar quitêlÇ?io,bem como assina~ qualquer tipo de
documento ou instrumento, que for.. necessário ao fiel} cumprimento deste
mandato. " ~

-'\...
c /

• " J I

.............. ": de de ..
. \ I.

Assinatura do Outorgante . \ I .I
Doc. de Identidade \\ '. / /
Cargo na Empresa \ \ /
08S: Este do~úmento NAO,devera ser incluido nos envelop"s de Proposta e
Documentos .de Habilitação,_deyendo ser entre-gue"diretam~nte....à Comissão de
Licitações~G:~o solicitado. ~ ,/~ ".' /!çi)

.~ <:DA ;~-~/
(;.1J?AZI~.tÔ-# ~"='

L_
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CARTA CONVITE N' 007/2014
ANEXO II

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
VÁLIDA SOMENTE COMO"MODELO

/ 1'":,. ~ .-~ ~~. i!!".J /;
A empresa ,~ ~>.:f.".~............................ ins-crita;~no CNPJ sob n°

/ ~ ~." t' d "" J.... •.••• t t I I......................... ,.,' a raves . e:>-.. seu represen an e ega,
Sr.(a) :~..' : < CPF n' ..~.!.~.~.,.., cargo na
empresa[(Sjcio ou Diretor) ./. ......• c;. DECLARA sob as periâs'da Lei, que
cumpre- bs/requisitos estabelecidos no" artigo -3° da Lei Compteméntat{n° 123, de
14 d~,~àzembro de 2006, e ,éstá apta a! usufruir. do tratamentq<{;i:vorecido
estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei, e que perante oo.SIMPLES
NACIONAL está de acordo com a opção abaixo ..«).Gptou. e.está enquátifilda no
régime tributário do Simples Nacional,. conforme comprovante em anéxõ(emitir
através do site da Secretaria da Receita Federal www.receita.fazenda.gov':br)
() Não Optou e'não está enquadrada no regime tributário do Simples Nacional.
Por ser expressão da verdade, firmo a presente.,

.... I,
" :.•............•. , , de de 2014.
'~ .r.' I
'" /Assinatura do representante legal acima qualificado e do Contador, com carimbo

da empresa. (se prc:>cprador, anexar cópia da.' procú~ação [autenticada ou o
original, para que se proceda à autenticação por servidor da Administração).. ~ ~' -
(as empresas não enquadradas como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, não anefarão a presen~e Declaração). /, L
OBS: Este documento NAO deverá ser Induido nos envelopes de Proposta e
Documentos de Habilitação,'devendo ser entregue diretamente ~à,Comissão de
Licitações, quàndo soliCitado " '''' . -./ ," ((,

'- ~'/ ') /

~-~-//
". ,;/

~
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CARTA CONVITE N' 007/2014
ANEXO 111

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE COOPERATVA
VÁLIDA SOMENTE COMO MODELO. ,~.......• ,. ..

• ~. j . "/-
A" •. ' '.~. • ~ I .' I "~'t, CNPJ b n'empresa ; "', ,Insçna no 50-.... -/~.........I , atravesde ,I.. , ílJ"seu representante legal, Sr.(ak ..•, ...........................•....,.,•...., CPF n
...................~/ :,.~ , cargo ná empresa (Sócio ou""..:,'Oi(etor) ,
DECLARA:sob as penas da Lei, que atende o disposto no aitig"Óf34,da Lei n'
11.4BB,i!'é) 15 de junho de 2007..e estâ apta a usufruir dos beneficio.s previstos
nos ah;i'2 á 45 da Lei n' 123, d~'14 de dezembro de 2006. ~

, " ' j .~.
'. , }(, . 1-----.,

Por"ser expressão da verdade, firmo a p~se_~te~ ~-. \

.................................. , de de 2014.
; I ,

" I
Assinatura do representante legal acima qualificado e do Contador, com carimbo
da empresa. (as 600perativas não enquádradas no limite "estabelecido, não
anexarão a presenteDeciaração). I
OBS: Este documento NÃO deverá ser incluído nos ehvelopes de Proposta e
Documentos de Habílhação, devendo se(entregue diretamente á Comissão de

Licitações, qu:ndo SOIi~~ / /. r
~/ ,/~

~.~ ~,;/ /
/~,,/
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CARTA CONVITE NO007/2014
ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

VÁLlDA.SOMENTE COMOLMODELO
r ~- "'",.-.;.....•~-~ ': ~:~h""., fi,

....". ,to " • (...... ' J '-:;1'
..••• ..;.J-' ''lI

A empre/S;~"t '<.d / \:.. inscrita~ Q[!.''',C:PJ sob nO
...............: ';"., .., a raves e \ ,.~U
seu r~,p.r;:entante legal, :sr.(a):) ;..: ~ ~f"Io CPF n°
............... ,.'. , cargo na empresa (SacIo ou Diretor) ,
DECLARA sob as penas da Lei/que cumpre' plenamente os requisíí()(para sua
habflitação no presente processo licitatório. ~v~
;,.;:; l

:( ~ ..... , ~
Por ~er expressão da verdade, firmo a preseP18: \

............................ , de de 2014.
. I

Assinatura do representante legal acima qualificado, com carimbo da empresa.
OBS: Este documento NÃO deverá ser )ncluídO nos envelop'es de Proposta e
Documentos de Habilitação, devendo ser entregue diretamente à Comissão de
Licitações, quando so,licitado.

\

•
,

.,,
I
/
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CARTA CONVITE 007/2014
ANEXO V

TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO: ... '--r'• f""'" J ',to i ".-
ITEM DESCRIÇÃ0.p0:OBJ.ÉTO ':-" ~.••• ~:J1L. .' .
01 1. °objeto do presente Editai consiste na contrataçao,de,Agencla de Viagens,
objetivando a p'resià(ão dos serviços de ,emissão de biíhtté~/.d; PASSAGENS
AEREAS -:-"7:.;c1asseeconômica, IP"acotes com seguros de 'viagens, quando se
fizerem~~e~es-sárias em âm~ito ~I;-CIO~AL, mediante pr~ia\requisição,
cOmpfeel)dendo a reserva, emissão, marcação, remarcação e:~.etltregados
respécti.~os bilhetes, de acordo c,ôm o especifi?ado abaixo: ~
1.1 (Fornecer à CAMARA, sempre que requisitados, bilhetes de pJ.ssagens
nacionãis, pacotes. quando. se 1fizer necessário, de-,qualquer~-companhitaérea,_ _ • . : v..-.=---
trecho e horàrio solicitados, selecionando o MAIOR DESCONTO dentre ..aqueles
oferecidos pelas companhias, inclusive os "'de-correntes da aplicação de' tarifas
promocionais ou reduzidas para horários compatíveis com ai programação da
viagem; ,. I
1.2 Atender, eventuais pedidos de passágens, nos finais de semana e feriados,
indicando sistemática a ser utilizada; ;\,> , I
1.3 Fornecer, 'juntamente com.-\p faturamento, os créditos decorrentes de
passagens elou trechos não utilità~os no periodo a que se refere o faturamento,
efetuando no mesmo;,.o respectivo abatimento; . I
1.4 Emitir, reservar, I. marcar e remarcar passagens aéreas nacionais, conforme
solicitação da CAMARA, fornecendo os bilbetes ao passágeirõ indicado, através
de entrega na sede "da. CAMARA, loca.lizada, na Av.' Flores da Cunha, 799
Carazinho-RS, através <de\e-mail ou qualquer outro meio' eletrônico;
1.5 Entregar bilhetes dé,passagens fora e no hó'rário de expediente, em local
indicado ou cóiocado à disposição dos usuários nós locais dàs companhias ou
agéncias de"turismo; " '" /', / ;'~"
1.6 Prestar assessoria para definição. dó melhor roteiro,/horárib, frequência de
voas e viagens';' como também dé'tãrif~s prompcionais/a época "'dá retirada dos
bilhetes; \ "'-..() / J
1.7 Elaborar plano de ....'Viagens para passageríPnacionais, com diferentes
alternativas para os'u~uários; ...•~ ~- ," . /
1.8 Enviar via fax ou""e-mail, sempre que solicitada"data e horários de voas, e
prestar assessoria em:rel.à1:ãoa.Ç!objeto. .~ ...........•......•••~
1.9 Atendimento no Aeropo'rto, lacompa,nhand.o .ou(executando "chek-in", como
também entregando os bilhetes /aérebs is"õlicitados, quando estes não forem
entregues na sede da CAMARA;
1.10 Reembolso de bilhetes aéreos;
1.11 Reserva de sala de embarque em aeroporto, quando solicitado;
1.12 Prazo de emissão das passagens: limitado a 03 (trés) horas.
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2. CONDiÇÕES GERAIS:
2.1 O valor minimo do desconto aplicado sobre o valor estimado no item 2 infra é
de 5% (cinco por cento).
2.2 O valor estimado a ser gasto com as passagens no periodo de 12 (doze)
meses é de R$ 23.137,40 (vinte e trêS:riiil,cento't:t e sete reais com quarenta
centavos). '-,' ~ 2 :~r..J.':1 '".....", , •• ,j, _ ~.- r-..
2.3 Pagamento: Em.até,10 (dez) dias após a apresentaçlío';de fatura/documento
fiscal hábil e aprovado""'pelo servidor responsável pela fiscalizaÇão do contrato.

,. . '''. ...• '. '..;,.' ~, ..•...
2.4 Validade.da Proposta: Não inferior a 50,{sessenta) dias, a .contar da data da
abertura dos. envelopes l.),' """
~W I ~3. C0t'lQIÇÕES GERAIS: ~

3.1 Prazo de Vigência do Contrato: 12 (doze) meses. • ..••.,'. ~ . - "',I".
3.2,Validade da Proposta;. Não inferior a.50 (sessenta)-dias;.a contar d~da!a da
abertura dos envelopes. , ""-..\ I f"

.Carazinho-RS, 10 de novembro de 2014.

I,,_. ,,-
~.f

~.

1....., \

As especificações do objeto e demais
condições destê Termo estão ,\o,

examinadas pelo responsável
Em /. /',\ '--- ,

'l. \, t (

José Venâncio Cardoso, Hoffmann .# '";, i" .' //
\~"'- -0 '-~

"'0 >=2 / -çe
~ ---Up/
~~- /

C' .- .. ~
.1RAZ1'\HO -~

•

I
i

I
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CARTA CONVITE N° 007/2014
ANEXO VI

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

/tf!l,
~~C

do contral(jjedido de
'..

•••.' .;~ -j- •oi/O
Razão Social: ,.; r;...,<~~ ~~ -,L.. J ; " ,
Endereço Completo',", ,,-v
CNPJ W: • ;," ,
Telefone/Fax:" • ' / ~
E-mail: ,;~ ~ ( ") \
Nome.e<:;a,go da Pessoa indicada para Contàto:
Nomé~:e i"dados da Pessoa autÓrizada para', assinatura,. .•... ' .•
compras: i I

~~~Ã~li~Á;~N~ARTA<~~NVITE .~-\----....,

•
,,

•

À
Camara Municipal Carazinho.
Prezados Senhores: ,,".
Apresentamos I a' V.Sas., : à, nos,s'~ proposta .para fornecimento
de \ , .' '" 0 •••••••• " ~ •••• ~ ••••••••••• o' ••••••••••••••• ,

.................................. ~conforme o Termo de Referência anexo ao edital. Cumpre-
nos informar-lhes qúé examinamos os documentos de "licitação, inteirando-nos
dos mesmos para elabàração da presente proposta. ,.' I
Em consonânciá com os\eferidos documentos, decla~ámos:
1, Que o prazo de validade da presente proposta, contados a partir da data limite, .• '
de entrega do conjunto proposta é de 60 (sessenta) dias; I
2. Que todas ....as despesàs "'com a preparação e' apresentação da presente
proposta C?fr~~ãOunicamentê.p~:)r.n9_ssac?ntá; , I .~.'\
3. Que a\..apre,sentação desta-""pr,.?postá considerou pl,eho co.~h•.ecimento das
condições estipuladas no edital e seus anexos, .bem cqmo, o loçal de entrega do
referido fornecimento; ~ "-.l) .J'o.F/
4. O percentual de, descànto"para a execução do ',objeto da licitação epigrafada éde" ,-' .<~- ~.r'" /
.. , ~, . /

Item Descrição Percentual_ /'
08S. 1) No percentual adma~já estão consideradps a incidência tributária,
seguros, licenças, im'poS!os)! ~axaS; e aêmais ,.enéargos, inclusive frete, que
eventualmente, incidam sob1e"á-ó~r;3çã'o.~1 \.,J
5. Que o prazo de entrega do objeto desta licitação sera de acordo com a
necessidade da Câmara.
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7. Que concordamos com as disposições contidas na Licitação Carta Convite
n'007/2014 e reconhecemos o direito da Câmara de aceitar ou rejeitar todas as
propostas sem que assista qualquer direito indenizatório.

Local e Data
----~.~. •.•• j~- ~."
Assinatura do Proponente ••.• :; :~~ - ~. 1 ''JO li. r.•.~' i!/jli.
/~. ../ ( .~ I"~
'1# ,,) t'''

.10-' '/ ~~
"j / \ ~
(. ,\ ..~
.•.." )

.' : "'- \ \"""•

/
. -""
\.. / ..•
/

/
.-/

(lR\zr\ l-lU ~~'S
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CARTA CONVITE PRESENCIAL N' 007/2014
ANEXO VII

DECLARAÇÃO MODELO "A"
VALIDA SOMENTE COMO MODELO

. '1~~r
Ref.: (identificação da ~iêita\fo) i~:;'1.1 ~"tiO. /l.c-
A Empresa "~~",~-:-"'::"""""""""""""""",,,,, - H~sc~t~"no CNPJ nO

~ \"~ . t •d' d...",.. t t I I.......................... : .. ,.,' , •..por.,..1n erme 10 e seujrepresen an e ega~,. ,/. .., .
o(a) Sr(a) ..••' :........................•......... , portador (da) Carteira:d~,ldentidade n'
..............~ \> e do CPF n' .!. "- ' , DEOLARA, para fins0_," R ',',," , ".
do disposto no inciso V do art. '27 da'Lei n',8.666/93 de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei 9,854, de 27 de outubro de 1999, que não empr,;ga\ilienor de..•.. ","- - - ...•..•..~
dezbito'anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega-menor de

"'''. ,1 'W'dezesseis anos. i v~
Reisalva: emprega menor, a partir de quatorze'anos, na condição de apréndíz, ( )
Nota: em caso álternativo, assinalar a ressalvã acima. •.
.......................................................
data

•

representante legai
',\, ,\,

(" ,

I
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CARTA CONVITE N° 007/2014
ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
VÁLIDA SOMENTE COMO MODELO
.,.... H~-f"

A .- ,.- ,,~~1.1,'t' '~d • t nt I Iempresa " 8 rav~, e. seu represen a e ega l

Sr,(a) ~ .•• ,.2 • 'fIl"
.."..,,", ,, ::'..Y'!'., "" ,"CPF_., " ," ,..c#./" ".., cargo na
empresa, (~ócio ou Diretor) "/" " ..>, ",, ,DECliARP., para fins de
direito, na.qualidade de proponehte da iicitaçao instaurada pelaCil'mara Municipal
de Caràziriho, que não foi declarada INIDÔN'EA para iicitar com 6'Póder Público,

", "' ';'..J /. .....,..,..

em....qu•.~Lquerde ~uas esferas, b~mcomo de que comuni.c.are~osqua!q~~sfato ou
evento superveniente a entrega'dos documentos de habllltaçao, que ve,nha.alterar
a, atuál situação quanto. à. capacidade, juridica,. técnica,~regularidade~:'fiscal e
idoneidade econômico-financeira. '", \ I'~
Por ser expressão da verdade, firma a presente.

,,""""""" """" .. " de .. """"".de 2014

,''';. ,l I
Assinatura do representante legal aclmaquaiificado e carimbo da empresa.

(se procurador, anêxar cópia da~procuraÇão autenticada ou com o original para
que se proceda à au'tenticação por servidor da Administração)

. \ ' .
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CARTA CONVITE n' 00712014
ANEXO IX

MINUTA DE CONTRATO

• t\ __ ••••
"t t"'"". lA" I, j; L I" ...•.••.

r', •:;::TERMO,DECON;rRÂTO,CELEBRADO ENTRE A
:";.,j' CAMARA MUNlêIPAL!UÕE CARAZINHO E

'l, ",' DRAZÃO_ SOCIAL jI10)' EMPRESA
(' ~. CONTRATADAD, PARA '"" PRESTAÇAO DE

,(~ ~~ • SÉRVIÇOS DE "'"'"' , CONFORME~EDITAL DE
~~,f L1CITACAO N' 00712014 NA iMdDALlDADE
.0j CARTA CONVITE ;.4

, ~. r \ "'lo/í
~.., I ~~~

-I' ..•••. t 1 ~
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINNHO, pessoa jurídica de direito,.públíco,
inscrita no CNPJIMF sob n' 89.965,22210001'52 com sede na 'Avenida Flores da
Cunha, 799 neste ato representada pelo Presidente Vereador Rudinei Luiz
Brombilla, inscrito no CPF783,028.700-72, residente e domiciliado na Rua X de
Novembro n, 35, nesta cidi:ide, denomínado, ICONTRATANTE,
e , pessoa jurídica de direito privado, na
DAvJRualn'D, DBairroD, DcidadelUFD, ínscritarlO Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica-CNPJ, da\ ,,', , i' I
Secretaria da Receit~ Federal sob o nO .......................................•............... , por seu
representante legal'q'ue ao final assina; têm entre si, justo e ácertado, o que se
contêm nas cláusulas seguintes e em conformidade com os dispositivos da Lei nO
8.666193,e legislação'~(,~equente, . ' I /. )

cLÁUSULA PRIMEIRA~nQpBJETO //
O objeto do.,presente instrumento contratual consiste na contratação de Agência

de Viagens: objetivando a prestação dos,serviços de emissão',de bilhetes de
PASSAGÉNS'AÉREAS - classe, econômica, pacotes com seg.:Jro$de viagens,
quando se J fizerem necessárias "em ...âmbito NACIONAU ...•me'diante prévia
requisição, compreendendo a reserva, emissão, ~marcação,remarcação e entrega
dos respectivos bi_lhetes,.âe~açordocom o espêéifi~a-doabaixo:
1,1Fornecer á CAMARA, sempre. que ~reqüisítados, bilhetes de passagens
nacionais, pacotes qúando se fizer necessário de quálquer companhia aérea,
trecho e horário solicitadãst"selecionando o MAIOR"bESCONTO dentre aqueles
oferecidos pelas compa_nlÍias;friçlusi\{e --9S-deco.rré.~iesda aplicação de tarifas
promocionais ou reduzidãs""i~áráifiqrárips .~compativeiscom a programação da
viagem;
1.2 Atender, eventuais pedidos de passagens, nos finais de semana e feriados,
indicando sistemática a ser utilizada;
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1.3 Fornecer, juntamente com o faturamento, os créditos decorrentes de
passagens elou trechos não utilizados no periodo a que se refere o faturamento,
efetuando no mesmo, o respectivo abatimento;
1.4 Emitir, reservar, marcar e remarcar passagens aéreas nacionais, conforme
solicitação da CAMARA, fornecendo os bilhetes ao passageiro indicado, através
de entrega na sede da CAMARA,floeallzada, na Av, Flores da Cunha, 799
Carazinho-RS, através 'de'_e~mail'ou"q'uàlquerbGtrb nieio'eJetrônico;
1,5 Entregar bilhetes der passagens fora e no horári"'dê,,expediente, em local
indicado ou colocadd"'à disposição dos usuários nos 16ta.i~Ajas companhias ou
agências detur!sm,,; /"\ -;';4
1.6 Pre~tar"assessoria para definição 'do melhor roteiro, horárjo,~Jtequência de
voes eVlag'ens, como também de tarifás promocionais à época dar.etirada dos
bilhetes;J / I ~
1.7 ~ Elaborar plano de viagens para passagens nacionais, com ,.diferentes
alte'rhátivas para os usuários; ..l "'. '., , >t.....
1.8 Enviar via fax ou e-mail, sempre que',~oli<;itada, data e horários dé~voos, e
prestar assessoria em relação ao objeto, "--. 1
1,9 Atendimento no Aeroporto, acompanhando ou executando "chek-in", como
também entregando os bilhetes aéreos solicitados, qUandO] estes não forem
entregues na sede da CAMARA; '.
1.10 Reembolso de bilhetes aéreos; ., I•1,11 Reserva de sala de embarque .ern aeroporto: quando solicitado;
1,12 Prazo de emissão das passagens: iimitado a 03 (três) horas.

cLÁUSULA SEGUN~A - BASES DO CONTRATO . I
2. O fornecimento e demais obrigações e~tipuladas neste contrato, são baseados
nos seguintes documentos, os quais indepêndem de transcriçãõ e passam a fazer
parte integrante do mesqlo,. em tudo que não o cont!<friar: J
2,1 Licitação 000/00 - Màdálidade: Carta Convite ..
2,2 Proposta dá CONTRATA,DA de ...!. ...!. ...., , "

/.... ""- ~. fi'\
cLÁUSULA TERCEIRA - TRIBUTOS. / / ( i
3.1 Todos' ás .•..tributos existente~~ data ~da assinatüra deste instrumento,
correspondentes a execução do mesmo,f àu dele deco~rentes, correrão
unicamente por éO,ntada CONTRATADA. .........-:::?' ,/
3.2 A CAMARA somente aceitará' a .revisão ~de'~preços, em ocorrendo criação,
alteração de novos tributos ou extinção dos tributos existentes, após a data limite
da apresentação da proposta,~desde que, compróyadamente, reflitam-se nos
preços acordados, de acordo. com-disposto no artigõ 65: S 5°, da Lei nO8,666/93 e
legislação complementar. •• \,-\ /. 1\ I\~I ..

cLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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4.1 A designação de um profissional para representá-Ia junto à CAMARA,
respondendo perante a CAMARA, por todos os atos e fatos gerados ou
provocados por sua equipe;
4.2 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e
expressa anuência da CAMARA, sob pena de rescisão automática do contrato;
4.3 A CONTRATADA ~~~umirápeSpÕ["ia~ilJ..daje pelo fornecimento das
passagens de acordofcofTliO' previstb1nas::'espe'cificações do edital e deste
contrato; _ "",••• ".;j..' . .- 111J.,f.
4.4 Apresentar anota"fiscal com a descrição completa doobjeto ..fornecido;
4.5 Pagar ~tódos',os encargos trabãlhistas>-previdenciários,.""fiscais,. e comerciais

A"'.~ -' + .,A.-
resultantes da execução deste instrumento, como estabelece o,artigo 71, da Lei
nO8.666/93'Ê>alterações posteriores. " \ "'/
4.6 Assumir inteira responsabili.dade civil, administrativa e penal pqr-;quaisquer
danos: ê' prejuizos, materiais oú pessoais causados pela CONTRATliDA, seus
emp'regadosou prepostos, à CÂMARA ou a terceiros; , ~
4.7(Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, fiscais, seguros e.' _. ,.... " . \,

quaisquer outros nao mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer
tributo que seja 'devido em decorrência direta ou indireta deste contrato, isentando
a CAMARA de qualquer responsabilidad~. • l
cLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1 Proporcionar ,todas as facilidades" para que à CONTRATADA possa
desempenhar, por ':meio dos profissionais;'os serviços dentro das normas do
contrato; '.\ : I
5.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelos profission~is; '.~\ /'f' _'( I I
5.3 Atestar a execução 'dos serviços, objeto do presente instrümento, de acordo
com as cláusulas deste, àjuste, por meio de servidõr especialmente designado,
nos tenmosdo artigo 67,d? "LeinO8.666/93. . /. I
5.4 Pagar o V~k"estabeleCidZ~ /"" , . '~

CLÁUSU~E~TA - DAVI9'~NC~A-::, ,/ ." I .1.
6.1 O presente Contrato sera pelo p-razode12 (doze) meses, a ,contarda data de
início de vigên"t:iaque será na assinaturà,~podendo ser .prorrogado nos termos do
artigo 57, 11, da tei nO8.666/93. ~ /
6.2 A parte que nãÓ'pretendêtà=prorrogaç~o.devêrámanifestar a sua intenção, no
prazo de 30 dias, antes-dp término da vigência. '...---..//, __ I.:'..

cLÁUSULA SÉTIMA JDA'ALJERAÇÃP ,".. .~":'
Este instrumento poderá "'ser"a'ttér.9.dô:.n~alócorrência de quaisquer dos fatos
estipulados no artigo 65, da Lei nO8.666/93.

cLÁUSULA OITAVA - DO RECURSO E FORMA DE PAGAMENTO
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CAMARA realizará com a CONTRATADA apenas os
serviços mencionados na cláusula primeira deste ajuste e de acordo com as
necessidades da CAMARA.
PARÁGRAFO SEGUNDO: A CAMARA pagará á CONTRATADA o valor de
mercado da passagem com o desconto de % ( por cento) constante da
proposta vencedora da licitação, déiãcordo com a realização dos serviços e
especificações deste insthjní.erítõ,cuj6'pag~mgní6 terá.efetuado em até 10 (dez)/. ", _, .', _ ,_J, ~ .
dias após a apresentação de fatura/documento fiscal ~ãbil.aprovado pelo servidor
responsáve~peia.,,~.sc~lizaçãodo co~t~ato..•.._ ~' t.l/: ,_.
8.1 O pag~'Tlento sera efetuado medIante a'flpresentaçao de !r~latonocontendo a
discriminação dos trechos e valores individuais das tarifas, valórês"da comissão

'.~"' .; - -, "

do agente, 'taxas, e valores dos descoritos concedidos pela CONTRATADA.
8.2 Oco'frendo erros na apreséntaçãa do 'documento fiscal, o <híesmo será

~ k • , ••.,' .,::.....>.
devolvido á CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo para
o pagamento seja contado a partir da data da Ílovafatura.devidamente 'c"rrlgida.
8.3A CAMARA poderá deduzir do pagamento, importâncias qúe a qualqúértitulo
lhe forem devidas pela adjudicatária........' I ~
8.4 O percentual estabelecido neste contrato. previsto no caput da presente
cláusula, é fixo e irreajustável. __o •• _ I
8.5 É vedada a antecipação de quaisquer págámentos sem o cumprimento das
condições estabelecidas neste contrato. "'.., J

cLÁUSULA NONA\ DA INEXEC'~ÇÃO Ob'cONTRATO /
Se a Contratada inadimplir, no todo ou parte, ficará sujeíia às sanções previstas
nos arts. 86 a 88 da' Lei Federal nO8.666/93. i

.\ ~\ I

cLÁUSULA DÉCIMA", DAS PENALIDADES E DAS MULTAS,.
10.1 Pelo inadimplemento,das obrigações, a CONTRATADA conforme a infração,
estará sujeita ás seguint~~ p~natidades: / I
a) Deixar de.(Manter a Prbpàsta (recusa injustificada para contratar): suspensão
do direito délicitar e contratlkcom a CAMARA pelo prazo de até'02 (dois) anos e
multa de 10% 'sobre o valor est'imadb daóôntrataçâo; / (( ,
b) Descumprim'ento de qualquer cíbrfgação.assumida no contrato:' Multa de 8%
(oito por cento) sobre o valor estimado -da- co6trátaç~o:e súspehsão do direito de
licitar e contrata'r,com a CAMARA pelo prazo d,,'até:02 (dois) anos;

, .~"- . - ....•.
c) Inexecução totál,do contrato::Multa, de::..10% (dez por cento) sobre o valor
estimado da contratação, cumulada com a suspensãó do direito de licitar e
contratar com a Câmara, 'peloprazo de até 02 (dois),ános.- ., -- .- ~',"-d) Causar prejuízo m~teriaf.,resultante -diretametlte,...;de execução contratual:,'-~ '.,.- ..•... ~-,- - .•..'

suspensão do direito de licitar'e CQntrat~Lcom a CAMARA, pelo prazo de até 02
(dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado.
10.2 As penalidades serão registradas no cadastro da Contratada, quando for o
caso.
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10.3 O valor das multas aplicadas na execução do contrato serã descontado do
pagamento, a critério exclusivo da CAMARA e, quando for o caso, cobrado
judicialmente.
10.4 Na aplicação das penalidades previstas neste instrumento contratual, a
Contratante considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem
como os antecedentes da Contratada,'pode'ndo'deixar de aplicá-Ias, se admitidas
as suas justificativas, riêli3,-,te,rrnos do-~qu'edispõt à1artigo 87, "caput", da Lei nO
8.666/93. , ••...••_~ • - - - Ji/ü
10.5 Ocorrendo prejuizo á CAMARA, ,por descumprimentp.das, obrigações pela
CONTRA TAPA,~" as indeni~açÕes ~correspondentes..••...•~séi~o devidas,
independêntemente de cobrar:íça judicial 'ou extrajudicial, \réSe-rvando-se à
CAMARA '({direito de apiicação das démais sãnções previstas neste,Contrato,

(0 I 1 •••~
cLAUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DA RESCISIIO ~,
11,1'A ocorrência de quaisquer hipóteses previstasno-art ,78,inciso I a ~II"XVII e
XVIII, da Lei Federal nO 8,666/93, ensejará, a rescisão do 1contrato \?om as
consequências definidas no art, 80 da mesma Lei, sem prejuizo das sanções
legais aplicáveis na forma de seu art,87, independentemente de interpelação
judicial. ," I
11,2 O presente Contrato poderá ser réséindido das seguintes formas:
11.2.1 Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido' a termo no processo
de licitação; _ L,\. /.....;; ",;. " Jt I
11,2,2 Judicialmente, nos termos da legislação. ,/
11.3 A eventual toléiãncia da CAMARA para com a CONTRATADA, na hipótese
de descumprimento '--por parte desta, de qualquer ,éláusula ou dispositivo
contratual, não: importará em novação, desistência ou "alteração contratual, nem
impedirá a CAMARA de\exercer, a qualquer tempo, contra a CONTRATADA, os
direitos ou prerrogativas,\ que, através do presente instnjmento lhe são
assegurados, ou por dispositivo legal; ./ ;' I
11.4 A CONTRATADA reconhece os direitos da CAMARA em'caso de rescisão
administrativ;;,prevista no Artigo 77, da Lei O? '8',666/93. ! fi"
11.5 Qualquer'uma das partes pOderá"da(por rescindido ofpres~te instrumento,
bastando par~...'tanto comunicar à-"'ôutra~p.aqe por escrito, com"antecedência
mínima de 30 (trinta) dias, "ü../ /

'" ~-- a-'.' ,,/
cLAUSULA DÉCIMA-SEGUNDA"'.DAS DISPOSIÇOES GERAIS
12,1 Fica a CAMIÍRA autorizada a' descontar de' quaisquer créditos da. "CONTRATADA, as ill)portâncias referentes a. multª~~-ouprejuízos causados à
CAMARA ou a terceiros; .r-1n ;-:- ~--.~"--;;~ ...\'.~i
12.2 A despesa decorrentéfdestlç:artalcOh\iite correrá à conta da seguinte
dotação orçamentária:
Órgão 01 Cámara Municipal
Unidade 01 - Câmara Municipal
Projeto/Atividade: 010310001,2005 Manu!. geral da Cámara Municipal
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE •••••••••••••

.'

Verea.dor udinei uiz mbilla ,,"
Presidente CAMARA'MUNICIPAL DE CARAZINHO

\
. \ CONTRATADA

Esta Minuta se encontra 'examinada e . ~, / I

aprovada por esta Asse's,sbria Jurídica. I
Em /', / \ ~ //

Rafael Vieira-{., Almeida ~ .'"~
Assesor Ju'rídicoda Mesa Diretora....-'. / /t)'-'( <:b / '1

.~-- ~ ///
./

(0 .. __ .-- SI
A li:\.z j '\ 1: !..") - \l......

Dotação/Elemento Despesa: 3.3.90.36.00.00.00.00 - Passagens
12.3 Os casos omissos ou duvidosos serão dirimidos em comum acordo entre as
partes;
12.4 A CAMARA e a CONTRATADA não poderão se valer de acordos ou
entendimentos que possam alterar qualquer disposição deste Contrato, senão
quando celebrados, por escr:ito,'entr~ :,os' repres~.ntantesda CAMARA, consoante

- " . - '. -, '-h ~ .•.•
dispóe o respectivo Estátúto.Social eo(s) representante(s)
legal(is) da CONTR;UADA,"devidamente credenciã'do(~)i9.t
12.5 Para pleitôs s'obre quaisquer cláusula ou dispositiVO.:.déSte instrumento ou
assuntos d~.~ordem técnica oW'(éomerdàl, relacionados -<';"com-,~}execução, a
CONTRATADA deverá dirigir-se'á Diretoria de Expediente. "~d"'\

i ':..'~ 't ' \ '":
cLAUsuLA DÉCIMA-SÉTIMA - .FORO, ~
Ficá' eleito pelas partes o forb da cidade de Carazinho-RS, com renúncia a
q~alquer outro, por mais privilegiado que seja:"para solução de quaisqu;llitigios
decorrentes deste Contrato. , " \ I r-
E, por estarem j s contratados, lavrou-se' o presente instrumento, em três
vias de igual eor' e orm todas assinadas pelas parte~ contratantes e
testemunhas, depo. I onferido e achado conforme em todos os seus
termos. ' J I

". Carazinho-RS, de ., ..
, I

CONTRATADA
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