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O Vereador",PAULlNO DE MOURA. Presidente do Poder Legislativo (Câmara
Municipal de Carazinho), no uso de suas atribuições, torna"público, que às 09horas, do
dia 02 do mês de \~bril do ano de 2015. a Comissã'; Permanente de Licitações.
designada pela Portária nº 4012015. e o ,Pregoeiro e a'Equipe'de Apoio, designados
pela Portaria nº 41/20.1'5, reunir-se-ão ná'sala de reLi~niões da~Câmara Municipal de
Carazinho, loc"lizada na Av, Flores da Cunhá. n', 799. ém Carázinho/RS, CEP 99500-
000, com a finalidade de,receber propostas e docúmentos de habilitação, objetivando
a contrataçãó de empresa'-'especializada ria prestação de serviços descritos no item 1,
processan-ao-::seessa licitaçao ~às.termos.,dá Lei Federal n~ 10.520, de 17 e julho de
2002, com aplicação subsidiária'da lei Féderal nº 8.666, de'21 dê'junho de 1993.- <. .~ " "-./

1_DOOB"TO~"'-U )

1.1 Constitui objeto da ,presente licitãçãa a contratação-de empresa especializada na
prestação de serviço~:d~""Saúc::leOcupacional e Engénharia de Segurança, bem como
serv~ç?sde suporte .âdl'fli~l~tra~Lvqp~~g~~t~o,.,d~r~~soshumanos,. para a Câmara
MUniCipal de Carazlnho, a- serel"D-<~~ç.ut.acçlos,:em regime de empreitada por preço
giobal.

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Processo de Licitação, Pregão Presencial n0007/2015

• _' :E"ditaln~ 0R7/~015
,. Processo administrativo n. ,010/2015~"~:5-'!.# - " "~v 'ti;Ú.

~,.'~~~\ ~~(V I... Edital de pregão para a contragã~ de empresa
É~, J especiaJiz~da na prestação de sftr/ÍfioS de SaúdeK:! Ocupacion.af e Engenharia de S;gutança, bem
\::-I como serviços de suporte administr:ãtivo parar; + -- --~ « gestão. de'recursos-humanos, par~~~'~.Câmara
." Municipal de Carazinho. I \

Tipo de julgamento: menor preço global.
,.... '", ,

•

-.

1.1.1 Encontra-se englobado peio objeto antes mencionado:
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a) Prestação de serviços de preservação da saúde dos funcionários da
licitante. de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional -
PCMSO; bem como a elaboração do ,Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais-
PPRA. _ "",' ~ ~ j~"" ;~J VI!""lt ~ ' .

b) Elaboraçaodo.,pPRAc- NR'9'(ltem9,1,5:para efeito desta NR conslderam-
se riscos amblentilis'ds--ágéntes físicos, químicos -e biólo~'lcó's/existentes no ambiente
de trabalho que~-,enrfunção de sua .natureza, concentraÇao"QÚirftensidade e tempo de
exposiçãof'são 2àpazes de causai danos à'saúde do trabalhalÍor)tPCMSO (Programa
de COQt[olê::Medico de Saúde Ocupacip_nal). \ ' ••.f'
.À~)/E~amesadmissionaisr periódicos, mudança de função, re!9mO ao trabalho

e dlm~~slonals:, I I. _ . ~ . 'n d) Estao dIspensados, no momento da demlssao, de reallzarem"exame clinICO
dérilissional os--funcionários"':que já .tenhain .• sido.• submetidos a earne clínico
'b.êupacional, observando-se os prazos previstos na legislação, ou sejã,~o referido
exàme será dispensado sempre que houver ~sidorealizado qualquer o'utro exame
clínico ocupaçional obrigatório (admissional, periódico, ret9rno ao trabalho ou
mudança de função) em periodo inferiora 135 (cento e trinta e cinco) dias para
empresas de grau de risco 1 e 2, e infedór a 90 "(noventa) dias para empresas de grau
de risco 3 e 4, I ;'" "\. I t

e) Prestação de serviços .de suporte administrativo para gestão de recursos
humanos. :\\ '-1 ,._, / i. I

f) Agendamento de exames ocupacionais (admis~ionais,periódicos, mudança
de função, retorno 'ào trabalho e demissionais), medianté a solicitação da Câmara
Municipal e a emissãO de requisições de"exames, a sérem realizados pela licitante,
conforme o seJ PCMSà,(programa de Càntrole Médicó dá Saúde Ocupacional),

1.2 Poderão ~articiPa>-~\Certame tOdOS/OS intlr:/sados Jo ramo de atividade
pertinente a<;Y0'bjeto da contratação que' pree,néh~remas cdndições de habilitação

constante}d~ste edital. """~ / / / 11')
1.3 pOderão~r licitadas até 2 (duas)' empresas a fim de que, seja cumprido todo o

objeto deste Ed, ~!<:......D ',/
2 - DA REPRESENTAÇÃbE-DO CREDENCIAIIIIENTO:

2 1 A I, 't t d /~ t ./,d ~ t' t '
: ICI an e eve~ T~eJ~p~esenaLp~~~cre ~~~,~~meno JU~o ao pregoeiro,
diretamente, por meiO /ae~~..e"H?eprese:~nt~,~te"'legal, ou atraves de procurador
regularmente constituído, que devidamEtntejidentificado e credenciado, será o único
admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da representada.

2.1.1 A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação
de documento de identidade.

Processo Licitatório nO. 007/2015 Pregão Presencial nO. 007/2015 ~

Av, Flores da Cunha. 799 - Caixa Postal:440 - Fone/PABX:54 3330.2322- CEP 99500-000- CARAZINHOIRS
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
tABllllfBD.BS

•

•

2.2 A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 2.1 deverá ser
apresentada fora dos envelopes..;. ., _ •.•• ,

•••.•.. t, 1'#_t::::';. "~' ...,. . .••..• J 'I" ,If/I{ "

2.3 O credenciam~ ~ !,fetuado daseg'uinte lormali;;,

a) s~ r~preséntada diretamente,"por meio de dir'i~t:(prOprietáriOI sócio ou
assemelhádo, deverá apresentar(.... \ ' ,/fd

~~.. ""<l
"",;a,f; cópia do respectiv

1
h,Estatuto ou Conlrato Social em Of.,deVidamente

registr~do; \' ~_,JJ 8.2) dpcumento.de. eieição de'\o,seus~admjni5tradores, em sel'G'atando de
,:sç~iedadeco~ercial ou de sociedade por aç~~~; I \"

8.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em
exercício, no caso de sociedade civil; .,",''7 """,,. -, I- ..

a.4) documento que conste expressamente 05 poderes para exercer direitos e
assumir obrigaçõ~,~ em decorr~n~ia de;:taJ invéstidurê:l e ~par~ prática de todos os
demais atos inerentes ao certame, em-~se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira errf funCionamento no Pais; : :

5" !. 1\\ . I . d"d 1/;8. 'I regls ro 'comercia, se empresa_In IVI ua.
. \\ )": ~ /

b) se r~presentada por procurador, deverá apresentar:

b.1) in;trument~~bliCO ou particular d!p~uração; ••..este com a firma do
outorgante/r~conhecida, em."q'Ue.consté os ..réêluisitos mínimos p~revistos no art. 654,
S 1º, do Código Civil, em espedál~o Dome da- empresa óutorgante e de todas as" ..... ~,.. .i,.
pessoas com poderes para a o'utorga de,~procuração,/o nome ..•do outorgado e a
indicação de (mplos poderes para dar laiÍ.c:~(s}"'eh1licit.açãopúbfica; ou

'\. ~ . -~~ /
b.2] carta"\.de creâencia!l)~nt0...E:u.to!.gâdo pelos r.representantes legais da

licitante, comprovandQ a exisiêricia--.-dos"'n-écessáriosó poderes para formulação de
propostas e para práticà-de todos os demais atos inerentes ao certame.. S

I - Em ambor;;s~c~st~enlo de mandalo deverá eslar
- -./".' .. '.'-'.- ' .•.. ,

acompanhado do ato de investidúr'a- do. oulorgante como representante legal da
empresa.
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11 - Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa
deva assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de
qualquer uma invalida o documento para_os. fins deste procedimento licitatório.

i'" ••~ ,. -1/ ......•..,' "'~ t r..•.'\ ': ,l '.ll. A'""\
2.4 Para exercer os dir~itos"qe ofertar lànces-'e/i).uimariifestar intenção de recorrer, é
obrigatória a pres.en~ç~-,-8a7Iicitanteou de seu repretérit~lÍt1!em todas as sessões

públicas r;;::n~S"àlicitação. /. ~ • ...,y;; "'-
2.5 A .a~Sê,i1Ciade credenciam,ento i,!,plicará, na apresentação ~'fi>r8Posta escrita e
será ,consi8erada como renúncia/tácita ao direito de participar na sessa.'p de lances e
rec&r€ contra os atos do pregoeiro. \ •.~_

2.D empresa .que-pretender.,.te utilizar.,dos beneficios'. previstos nos :~t~2à 45 da
ILei,Complemehtar nQ123, de 14 de dezembrá de 2006, disciplinados no(Ítens 6.15 à
6.18 e 7.3, deste edital, deverão apres'lntar-declaração, firmada por contá dor, de que
se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte~.

. ,...." I
I - A hão-apresentação da ~.e.~laraçãõ\acirnaindicada implica na renúncia

tácita aos beneficios da Lei Complementar n.' 123-20à6 I I
' ,\..( \.I ' _,,''''- .••.\... r•••.• , ~

2.6.1 As c~operativas que-lenham~a'Úferido,no ano/calendário anterior, receita
bruta até o Iiniite dá 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos
beneficios previstoS hos art. 42 à 45 da Lei Complementar ,123, "de 14 de dezembro de
2006, disciplinados 'h()~ itens 6.15 à 6.18 e 7.3, deste ,edital, conforme o disposto no

, . '. .•..• } ..-
art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho<de 2007, desde que também apresentem

~~~a;ação, fir\ada Pb~ de ~U:,:2imno ~te de receita referido

3 ~ APRESENTAÇÃO' DOS ENVELOPES: J ~
V \. "-..->. .....:::::. { V

Pa.ra .~rticiPação no certame, ~o:,lic1!-~~le~ialé~deaten<!êr ao disposto ~~ ite_m
7 deste edItai, deverá apresentar a sua proposta.de~pteçoe documentos de habllltaçao
em envelopes distintos, làir.aqos,~não, tr::lnsp~ênt~, identificados, respectivamente,
como de nº 1 e nº i:P€ua o que-se-.sugere.a-sêguinte inscrição:

ÀCÃMARAM~~~
EDITAL DE PREGÃO NQ'007/2015' • ~
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA
PROPONENTE (Identificação completa)
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A CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
EDITAL DE PREGÃO Nº 007/2015
ENVELOPE N" 02 • HA!:lIL1TAÇÃq .•
PROPONENTE (ldelÍtificaçãocompleta) '1""

• (~0'>~~,~. -.,.~liI;;
. ..' ft.

4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:
{t- . ./. \ _ #J"/.

4.1 NO,~Ia.,"'i-horae local, mençlonado~ no prearnbulo deste edltal,~;:I presença das
licit~nte);~' demais pessoas presentes à sessão pública do pr'égãõ:"~.ppregoeiro,
iniçi~lmente, receberá os envelp"pes contendo propostas financeiras'é"',d6cumentos e
hábil$a'ção. j \ ••.•)
,.~ .~.~ - -........ I ~
.'4:?..,Umavez E?ncerrado o prazo para a entre~ados envelopes acima referidos, não
sera aceita a P~rticiPaçãO de nenhuma I~i~ante-retardatária. I .
4.3 O pregoeiro realizará o credencia0l811to'das interessadas, as quais deverão:

j ..,... • '-o I-' .
a) comprovar, por meio de instrumento'-.próprio, poderes para formulação de

ofertas e lances verbais, bem como para a-práÜcà dos demais atos do certame;
I \\ I,...; ~~(/ r I

b) apresentar declaração de que cumprem os requisitos de habilitação e

c) co~prov~~a situação de microempresa oujJmprela de pequeno porte,

quando for o c~;o. ~ "/:; / / / )

5 - PROPOSTA DE PREÇO: o',' /1 .",
/ "" // " c'"5.1 A proposta, cujo prazo de "validade é.fixado pela Administração em 60 (sessenta)

dias, deverá ser apresentada erli-"folhas~se!iuencialmentê numéradas e rubricadas,
sendo a últim~ datada e assinada pelo:;repTesen.tanteA~gal da "'-empresa,ser redigida. ~ ..••.....,,:',- ,

em linguagem clara, sem~r.a~uras,ressalvas ou entrelinhas, e devera conter:

"' ~_!..-~ /a) razão soc'ialda empresã;.--- /

b) proposta fi~-,"-que não ..pode'llltrapa~"'sar o valor de R$ 6,00 (seis
reai~). mensais por funéiori~!.iÓ',~scr,to,~r~@~adai{tm .todas as páginas e assinada
na ultima, pelo representante legall'"da"Iiempresa, mencionando o preço global dos
serviços, objeto desta licitação, onde deverão estar incluidos' todos os custos com
material, mão-de-obra, inclusive o BDI;
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c) descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as
especificações deste Edital; e,

d) declaração ~e :que)lôs p~ç"õs-pr6pástos, se encontram incluídos todos os......."..., ',-~ ",., - " ' ,- .' ',...... :-
impostos, tributos, .•enc13rgos.Jsociais,.e- quaisquer oútros encargos necessários à
perfeita execuç~o~~Csé'rviçcS. • ':111"

p ~,..... .......-:---.,. V/) ,..
I ''',~.$erao conslderados,.....para fins 'de Julgamento, os valo"res constantes no

preço .a~~ho máximo, duas c~sas d~cimais após a vírgula, sen-diY~esprezadas as
dem~iS:;'S.ehouver, também em "eyentual contr,atação. '-a.~
.~ I \ ••.",

5.2 Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas<as-despesas e
çuslo!' como por ,exemplo: -transportes, ,tributosTde~qualquerl naturezart."todas as
despesas diretas ou indiretas, relacionadás,com o fornecimento ~doobjeto~a presente
licitação. . . -.., I

I~.•.••

5.2.1 Quaisquer tributos de qualquer natureza, custos e despesas diretas ou
indiretas, entre" outras despesas, omítidos da 'proposta ou 1 incorretamente cotados,
serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de
acréscimos a qualquer titulo. .i',". ,' ••• "p"f '/' I

~\ '.1'/ ":.•/ ,/.t

5.2.2 Os preços propostos e os lances' oferecidos são de exclusiva
responsabilidade da \Iicitante, não lhe assistindo o direito' de .pleitear alteração dos

, ~ ~. I

mesmos, sob alegação"de erro, omissão, OU.qualquer outro pretexto.
, \ \ 1,,( / / / I

5.2.3 N.ão serão admitidas, posteriormente,/álegaçõesl,de enganos, erros ou. ~~ ..
distrações na apresentação.das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer
acréscimos ou "solicitações de reembolsos e ind~nizações dé~qualquer natureza, ou

mesmo dU?~ a sessão dê jUt'~/f?imento. J' t1')
5.3 A Proposta 'que não atender a's.exigên.cias deste instr.umentoXbem como alterar a
especificação <da proposta, ou que aprese.ntã-r-preços excessiv6s ou manifestamente
inexequíveis, o(j,aquelas que ofertarem altemãtivás ..se1ão descla"ssificadas.'" ~~

6 - DOJULGAMENTODASPROPOSTAS:/",,--=--------' ',;
6.1 Verificada a confo~da4~9Ôn1;O~r~~uiS:itõs; est~lecidos neste edital, o autor da
oferta de valor mais baixo ri asrdas~6ferta~om preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos
itens subsequentes, até a proclamação da vencedora.
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6.2 Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidasno subitem
anterior, poderão os autores das três melhores propostas oferecerem novos lances,
verbais e sucessivos, quaisquer qUELsejam..OSpreços oferecidos em suas propostas

escritas, r;"\S~_~t}~!JVo '
6 3 N d ..",. 'ã'4' t d t' /J/'tt"'d "t d. o curso a 88SS o, -os au ores as propos as que'a an erem aos requlsl os os
itens anteri~r~'._séfãoconvidadas,.,..indivi~ualmente, a ~'Pi.egeritarem novos lances,
verbais eíS:llce~sivos, em valorés distintos, e decrescentes;i'á.fpartir da autora da

~ '..~ -'. 1.. ~. _ '.-//.-- ....
proposta .classlficada em segundo lugar" ate a proclamaçao da vencedora.::v \,...- .
6.4 (~o duas ou mais propos~s iniciais alresentem preços jg::~rá realizado
sorteiá""para determinação da OlHemde oferta dos lances. ..~.••
- __~I !
N' -r --- - , .~ "',------~j ~.
,6_i'~"lA oferta d~os lances devera ser efetuada',.no momento e~ que for{confenda a
palãvra à licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6..4.

6.6 É vedada )oferta de lancecomViS!~';~empate, I
I i~7 ''''.,' ,

6.7 Não podera haver desistência dos lances já--ofertados, sujeitando-se a proponente
desistente às penalidades constantes no item 13.deste e'dital. II \\ '-1 ',.-f / I'
6.8 O desinteresse.'em apresentar lance verbal, quando/éonvocada pelo pregoeiro,
implicará na ~xclusão da licitante da etapa competitiya f e, c;onseqüentemente, no
impedimento d~ apr~~entar novos lances,"~endo manti.do '0 último preço apresentado
pela mesma, que será tonsiderado para efe'ito deórd~rfação das propostas.

69C - I, f\rt\d h I /b'l I/'fi dI f 'dd t. asa nao seja o e a _o-,oen um ance ver a, sera.ven Ica a a con orml a e en re
a proposta eschta de memol-",preço unit~rio e o"-valor estimado .•.para a contratação,
podendo o/pregOeiro negociar"diretamente .c6m a. proponen'te pàra que seja obtido

preçomeltl\~;-2 / CO
6.10 O enc~amento da etapa compe,titiva-"'dar-se.•á /quando, convocadas pelo
pregoeiro, as licitantes' manifestarem seu desinteressé em apresentar novos lances.'" ~,'/6.11 Encerrada a etapa competitiva-e"ordenadas as ofertas, de acordo com o menor
preço apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidáde da proposta de valor mais
baixo, comparando-a {"com,à1f-valoresconsignados \enf';:planilha de custos, decidindo
motivadamentea respeitólIt1ZI~HO ~ '(,.>

6.12 A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis.
Será declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a
proposta tenha sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja
compativel com o preço de mercado.
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6.13 Serão desclassificadas as propostas que:

a) não atenderem,às-.exlgênc'i~s-~~htidasino.objetodesta licitação;~ r:.YJ ,~..•.•• j~: r: '"
b) forem ómis;a(-em pontos essenciais, de m~õ~a'e'hseJ.ar dúvidas;

'" X" . . "V(';'.~ .~;;:;;:.,.. 'i:"c)~afrontem qualquer diSPOSitiVO legal vIgente, bem, como as que não
ate,;~aos requisitos do ite;5; O \ .,~

,d) contiverem opções de preços alternativos ou que apreset1tarem preços
mánifestamente inexeqüíveis. I \ ..~."'-." .- -- . ....., ~ e...II I - inserção na proposta que ~en'h~p~r objetivo modificar, exting,uir ou criar
direitos da licitante ou do órgão licitador serão tidas como inexistentes, aproveitando-
se a proposta no que for compatível com-D"instrumento convocatório

I .I',", I
6.14 Não serão consideradas, para.julgamento das propostas, vantagens não
previstas no edital. ~'/ '"'- I I

I -"'...... "'...... l"....:l I1\ ...• I ..../ ..1
6.15 Encerrada a, 'sessão de lances, será: verificada, a ocorrência do empate ficto,
previsto no art. 44,\$ 2º, da Lei Complementar nº 123, de'2006, sendo assegurada,
como critério do desempate, preferência de contratação' para -as microempresas, as
empresas de peque'n6, porte e as cooperativas que ate:nderem~ao item 4.3, MC", deste

edital. !, \\ ',J, / / / J
6.15.1 Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas~.,.... /',.

apresentadas/pela microempresa e pela empr~sa de pequeno' porte, bem como pela
cooperativa,/sejam iguais Ou superiores em,até 5% (cinco por cento) à proposta de
menor valbr.~ ,. , .// ,// j' /'0

1,,,.-' j ~ ...-<. '. l~
6.16 OcorrendÇl o empate, na forma do item~or, proêeder-s~.;;áda seguinte forma:

a) A m~o",mpre~a'~n1presa de,p~u~orte .od~ cooperativa detentora
da proposta de menor valor sera -convocada para apre.sentar, no prazo de 5 (cinco)
minutos, nova proposta~....•_tnferior àquela considerada'~ até então, de menor preço,
situação em que serã,~eclaiida-vencedora.do-certi:uneS

/'lR:\Z J''-l J.l() , ~
b) Se a microempresa, a"'empresa C:fepequeno porte ou a cooperativa,

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

6.17 Se nenhuma micr9~mpfe~ã,e~pr;~; Ide, pequeno porte ou cooperativa, satisfizer
as exigências do 1em(?.JE?.geste edital,'será deci~radolyencedor do certame o licitante
detentor da ProPdS:~Ol'igii1ariamente de menor valor. #t!IÚ
6.18 O dispôst~s itens 6.15 ~,6~,edital, não se aPlit;;:is'hiPóteses em que
a proposta<de menor valor inicial tiver sido apresentada por micrGênlpresa, empresa
de peqôerio porte ou cooperativl.." '.- \ "'~

6.f9~ sessão pública do pr~ãO será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem
pr~juí'zo de o~tros,o ..regjstro.ldas lici~a~tes):credenciadas;"'".a~propostá.tescrltas e
lV~rlJajs apresentadas, na ordem de classifiçação, a análise da documenta-ção exigida
pàta habilitaçã~ e os recursos interpostos. "',. ~ I'

., ,
6.20 A sessão pública não sera suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e
quaisquer informações acerca do obJe.fo serem. eS.l?larecid~asIpreviamente junto ao
setor de Consultoria Juridica ou de Contabilidade desta Câmara Municipal, conforme
subitem 15.1 dest1,edital. <'( ,{\..-\.-.f ; F I

"\ '" '.~J / iI
6.21 Caso haj~ netessidade de adiamento da sessãopúb)ica, sera marcada nova data
para continuação db~ trabalhos, devendo frcar intimadas,' rio mesmo ato, as licitantes
presentes. ,I ~ J"--; /

I \.... /
l /

7 • DA HABILITAÇÃO: "
, '''.. '

7.1 Para fin{~e habilita~, •...nest-: preg~o~a licitante deve:r'a ap!esentar, dentro do
envelope líQ 02,os seguintes documentos de habilitação:! (O

'\J; ~ Á_
. !.1.1 'peclaração que atende. ao.~!~pó~to Jlo artigo /º, inciso XXXIII, da

Constituição Federal, conforme o modelo ào....-D~cr.etoFederal nº 4.358, de 5 de
setembro de 2002;" .~~ ./

7.1.2 - HABILlTAÇAO~ICA: ~

a) registro comÇ6ial~o'Ê~0'de,emp(eSa'in2iifual;
-~. .....J ~ "'li l.. "-""

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

d) decreto de autorização'1 ~m I ,se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcio!1o?[!1~Jit{"n~ '~'~a~s,.l~',l.át~J-~.~eregistro ou autorização para
funcionamento expedi.éfd.pelo orgà() cômpetente,\quandô~a.atividade assim o exigir; e,

V4''U' '.. ':!Ih
'", "".# .~!!.it

e) declaração de que não,pesa."contra si, declaração'de inidoneidade que
tenha sid~expedida por órgão"'da Administração Públicà Iclêfqualquer esfera de

Governi'í' . l ,) \ "C
~,1,3 - REGULARIDADE~ISCAL: .~

,.."., I ••~
~-J a) Prova~de-inscrição-no cadastro de 'contribuintes- estadual ou municipal, se
!hóuver, relativo ao domicílio ou sede dá lititante, pertinente ao sreu ramo deatividade e
compatível CO~ o objeto licitado; _.'; I'

'",
b) Corflprovação de regularid,ade"com a Fazenda Federal, mediante a

apresentação de Certidão expedida pela.Receita'Federal do Brasil;

c) Certi~ãONegativa de Dé9itos re!ativo~'~OsT~utO! E~taduais;

d) Certi~ão\~egativa de ~;~itos rel~{;vosaos .T(;bU!a.M~niciPais;

: \\ li l
e) COniprovação de regularidade"com o Fundo de Garantia por Tempo de

Serviço (FGTS)i \\ )-~, j / / J
f) Certidão Negàtiva de Débito para com,ó INSS, ou Iprova equivalente que

comprove reguláridade de"'s,itoaçãa para com a Seguridade Social; a,

g) '~va de inexistê~à':;;;'débitos~i~~dOS perlnte a~stiça do Trabalho,
mediante j'a.;'apresentação de certidao negativa, nos )~rmos ~.do'Título VIl-A da
Consolidação 'das Leis do Trabalho, aprovada "pe'lo Decréto-Lei nº 5.452, de 1º de maio

de 1943. '''' ~=l~ /
7.2 Para as empresas cadastradas no Município,-,..a documentação poderá ser
substituída pelo seu Certificaqo de Registro de",Fornec~dor, desde que seu objetivo
social comporte o obj.~toiíçitadõeo-registro 'cadastráí;éstêj'a no prazo de validade.'~t'j\Zl"HU~~
7,3 HABILITAÇÃO CONDICIONADA' •

J - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa beneficiada pela Lei
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nº 11.488, de 15 de junho de 2007, a habilitação ficará condicionada a regularização
posterior.

~, .•,- - .•..
II - Declarada vence.dera do \certame!, microempresa, empresa de pequeno

~orte ou ,cooperat~a ~t~~;'q.;;:~!àz~"de 5~<,cinc6f''diê~~'útei~ypo?endo ser prorrogado por
Igual penodo, para',a ',egulanzaçao da documentaçao/pagamento ou parcelamento do
débito, e emissaq deeventuais certidões"negativas ou posit!v,às/tom efeito de certidão

negativa},t._ V' ( ,'; \ '~n
.#"<::11-.~A dilação do prazo por maIs dois 'dias úteis fica condiCio!)aâ.a à solicitação

da licit.ante por escrito e mediantéjustificativa aceita pela Administraçã6~(y - ,,_ I _ .~~,
.....~- 7.3.2 A ,nao .regulanzaçao da documentaçao;-o-no...-prazo fixado (n9:r1tem 7.3,
.hlipJicará na inabilitação do licitante e ti aooção do procedimento previsto"~náitem 8.2,
sEimprejuízo das penalidades previstas no item-13.1, alínea a, deste edital.-, ,

i ' ......"
. -, ~.')',8 - DA,;ADJUDICAÇAO,_,,, I

8.1 Constatado o atendimento das_exigências tix-i"das~edital, a licitante que ofertar o
menor preço i"serã declarada véncedoià/ sendo.lhe .,'adjudicado, pela autoridade
superior ou pelp pr~'prio pregoeiro, o objeto do certamé. I" I

: \ \ i
8.2 Em caso d.e desatendimento às exigências habilita.tórias, o pregoeiro inabilitará a
licitante e examinará"as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem
de classificaçã'o e, as'si'm, sucessivamente, ,áté a apuração de uma que atenda ao
edital, sendo a',respecÜva \Iicitante declarada venceBora, ocasiao em que o pregoeiro
poderá negociar diretamehte'com a prop()dente pêra que seja óbtido preço melhor .

8.3 Ence,,". o jUlgament~à~ropostas'~ fabilitaçãoÍa pre~iro proclamará a
vencedorae/ a~seguir, proporcionará~às:licit?ntes a oportu~idade para manifestarem a
intenção de interpor recurso, esclarecenctq que a falta/dessa mànifestação expressa,
imediata e motivada, impqrtará na decadenciaA'd()1direito de 'recorrer por parte da
licitante. "'" ~~/

8.4 Não havendo manifest?ção para a interposição, de "recurso, ou após o julgamento
deste, se interposto, ,'ó'''''pregge1ro_..cº--nce-ºerá.,o'prazo'tde 3 (três) dias úteis para a
apresentação de nova'-plá'niLh~.£t.¥ ~qu~ntitaj~v~s~~pré'ç"óS'unitários para adequar-se ao
novo preço total proposto após .a-sessão'<:"delaiiées.

9 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
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9.1 Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a
intenção de recorrer, esta terá o prazo de.3 (três) dias consecutivos para apresentação
das razões de recurso. • t':", ' "'l. , ,-~,/O

f":, 00 •••••• __ •• '." ;;

9.2 Constará na ãt:-.dà~~~~SãOa síntese das razoes d~écursoapresentadas, bem
como o registr6',deque todas as demaisJicitantes ficararr(intimhadas para, querendo," .'. ~ ""' - - -',,- ~.'manifestarÉ?m~sesobre as razões do recurso no prazo de 3 (três)/dias consecutivos,
após o/terminá do prazo da reborrente;1proporcionando-se, a toaá.s~vista imediata do
processô-I' '"'I ,/ \ ,,~
~. \ ~~

9.3".A manifestação expressa .da intenção de interpor recurso e da (motivação, na
sEfssãopública do.pregão; ,são.pressupostos de.admissibilidade,dos recur~qs~~,

W....o recurso lerá dirigido à autoridadJ s~r~r, por intermédi! daquela ~e praticou
o ato recorridO, a qual poderá, no prazo, de S (cinco) dias úteis, reconsiderar sua
decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a
decisão ser proferida dentro do prazõ...-~eS'(Cihco), dias úteis, .contado da subida do
recurso, sob pena de responsabilidade daquele que hõuver dado causa à demora.

I '1' . I
9.5 O acolhimênt~\de recurso i~~~rtará '~~v~dação ap~as 'dos atos insuscetíveis
de aproveitam~nto. ,\ / ;

~ \\ ,\., 1/
10 - D<?SPR\\'_I / /

10.1 Esgotados todos os prazos recursais. a Administração. no'prazo de 3 (três) dias,
convocará a/véncedora "P?';a'I,~Ssinar o.'contrató, ~sõb penaj~de decair do díreito à
contratação(sem prejuízo das saQções previ~ta:Sneste edital... ~

.I '" "" ."-....../" / J t7J
10.2 O pra,?o de que trata o ite'm....anteriof;::poderá ser prorrogado, uma vez e pelo
mesmo períod,õ, desde que seja requericfe;,de;fb~ma motivada e">duranteo transcurso

do respectivo pr~ ~ ~ :.~ / .

10.3 O prazo do contrato sera''''de.,..12~(doze) meses,fcontados da assinatura do
contrato, podendo ser renovado por iguais períodos sucessivos, até o limite máximo de
60 (sessenta) meses(conf'?,-,-me ,diªp()sto. no .incis"JII;;do art. 57, da Lei 6.666/93,
mediante termo aditivo....assin'ado:pelas.partes.o1'~ "'" l:'--<-"

'" .•...•'.•~4J ~'"l~IV

11 - DO RECEBIMENTO
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11.1 A licitante vencedora iniciará suas atividades após o decurso de 5 (cinco) dias da
assinatura do contrato, período este em que devera ocorrer o cadastramento, visita
inicial e estudo da documentação fornecida pela Câmara Municipal.

. ~ • c.,• ,t~" ,) V" .. .
11.2 Venficada a"",,-d~~.~Pl1f.?r:mlda?~de "algum ~er.v'?9~,"~1'~'tantev~ncedo~a d~ve.ra
pr~n:over as :~orr'.~.9p~sqnecess~r1as no pra~o max'[J1;>i~~~>5 (Cinco) dias utels,
sUJeitando-se as ..penalldades prevlstas--neste editai. V/
~,.. (, \ '!~

~! DO PAGAMENTO jC/ \ ~
12,1~As faturas dos serviços prestados serão ser pagas até o dia 10,(dez) do mês
!"{sequente aoda.prestação.dá serviço:,,, \ I ~
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 índice que vier
a substituí-lo. , ,....''"- '... . I

'( ""'-. ,. .
12.3 Serão processadas as retenções previdenciáriàs~nos 'termos da legislação que
regula a matéria. '\ /\. -""'\. >-..( ....;;

\\ "1)/ /;

13. D~S ~~NALlDADE:' ~~' " I/;
13.1 Pelo inadimPle~~to das obrigações,-.$eja na' condição de participante do pregão
ou de contratànte, aS\"libi,tantes, conforme a infra~ô, estarão ,! sujeitas às seguintes

penalidades:' \ ~ /" //1 l
a) d~r de apresentar,a documentação exigida no {;-~fame: suspensão do

direito de 'licitar e contratar cdm à"'Administração' pelo prazó de ,2?(dbis) anos e multa
de 5% sobre o .valor estimado da\:ontràfaçãp; / (V< .,7)

b) manter comporyamento inadequado,l~!Jrante o pregão: afastamento do
certame e suspe""nsãodo direit"o..ge licitar e cç>ntráta-rcom a Administração pelo prazo
de 2 (dois) anos; c~ ----:- ;..--./

c) deixar de manter a -proposta (recusainjustifiéada para contratar): suspensão
do direito de licitar e 'boriUatât ,com~a~Ad-minjstraçã;s;'peíoprazo de 5 (cinco) anos e

'-'1L',~"",,/' ., .•••'r-,-,.'"".l'"
multa de 10% sobre o valor estimaao da contratação;

d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a
execução e sem prejuízo 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 contrato; :...."- . ;\ :....~+/-

f) inexecuçãorpãr~i~o'-cóntràtb: '~USP~~Odo .direitode licitar e contratar
com a Administráção'''pélõ prazo de 2 (dois) ànos iê''"''fnúlta}de 8% sobre o valor
correspondentê.'ao':.mbntante não açiimplid() do contrato;'J ••.~~

..)1;,. v _ t t Id /t t .'\.. - d d' 't d -'I~~" t t./9,rnexecuçao o a o con ra o>suspensao o IfelO e ICltar;e con ra ar com
a Administração pelo prazo de 3,(três)'anos e multa de 10% sobr1l.o,Ítâlor atualizado
do c~Q~àto; I i •.~

r" ~ h) . . t' I It t' d' t t d ._,Ão' t t I
.••. :-to - J causar~ preJUlzo -ma ena re~~", an 'r' Ire amen e, e, execuça.':..:..e:onra ua :
a_e~laraçãode inidoneidade cumulada com,a suspensão do direito de licitá,r e contratar
com a Administração Pública pelo praio de '4 (quatro) anos e multa de 12% sobre o
valor atualizado do contrato. I

..\.. ..•.•.
13.2 As penalidades serão registradas'~n.9cadastro da contratada, quando for o caso.

~~ "" I I
13.3 Nenhum lPagamento será efetuado pela \Administtação enquanto pendente de
liquidação qualquer\obrigação finahceira quê for imposta ao fornecedor em virtude de
penalidade ou inadir:Plência contratual. / /1

\\ "; / /
14 - DA, DOTA~ÃO ORÇAMENT ÁRI~ / / /

Os recqrsos orç~entários para oátendimento' das despesas decorrentes da
presente licitação serão s'iJportados pela seguinte.itotãção do orçamento vigente:

ó~; 01 Cãmara ;:'li~iPal, ••.../// /' ~
Unidade: 01 Cãmara Municipal ,L/ { V
ProjetlÍ/Atividade: 01.01.01.031.0001,2005 Manul.Geral'da Cãmara

" "'_ I.... • .' • •
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00:00,00 .Serv.Tercelros Pessoa Jundlca."" .~~

15 - DAS DISPOSiÇÕES GERAISr.....::----- ~
15.1 Quaisquer infOrrilaçõe~~u 'dúvi~as,,:'qé)ordg'-'~técnica, bem como aquelas
decorrentes de interpretação êtb:-eáital,hdeverão ser solicitadas por escrito, à Câmara
Municipal de Carazinho, Setor de Consultoria Jurídica ou de Contabilidade, sito na Av.
Flores da Cunha, n'. 799, CarazinhofRS, CEP 99500-000, ou pelos telefones (54) 3330-
2322, no horário compreendido entre as 8h30min e 11h30min.

Processo Licitatório nO.007/2015 Pregão Presencial nO.007/2015

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - FoneIPABX: 54 3330.2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHOfRS
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br WWN.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE ""oi
GABUIIIBO.RS

•

•

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 Consultoria Jurídica.~... J.'- .••• r"\ I .

~ê' ". .i -;.. ;' I' If"'. . .15.3 Ocorrendo decretaçao ,ele feflado ou qualquer ,fato'supervenlente que Impeça a
realização de ato1dó",t:eftame na data marcada, -a dáta;'c.onstante deste edital será
transferida, automaticamente, par;:l ...•.o a-primeiro dia útii' 'oufdéexpediente normal
subsequerfteao'óra fixado. í '\'~

.tí~ \) '.\ ",..,
15.4,..Pa[~fagilizaçãO dos trabalhos, solicita-se que as licitantes~.façârn constar na
docurrténtaçãO o seu endereço, Ef-mail e os números de fax e telefone~~

15f5.~:r~d d t'd It . t t t'-:S>d -_; , o os os. ocumen os eXIgi os no-PreSe" e-ms rumen o convoca onq,.p'.o~erao ser
,ã-p-~esentadosem original, por qualquer processo de cópia auten'ticada poftábelião, ou
publicação en1 órgão da imprensa oficial.''''-Os documentos extraídos de sistemas

;

informatizados' (internet) ficarão sujeitos ..à .verificação da autenticidade de seus dados
pela Administr~ção. " "- I

1 \....! '...... '. j

15.6 Os casos .omissos do presente Edital serão's.olucionados pelo Pregoeiro.
: . .... "c.f' : I
: " ~ ~- •..•••. i !J

15.7 A presente licitação poderá~~ir a se'r..(evogada por razões de interesse público
decorrentes de fat6\superveniente devidamente comprovado, ÓU anulada no todo ou
em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação d~ terceiros, mediante parecer
escrito e devidãmente "fundamentado./'/ li Ii I

\ \ ~, I
15.8 O pregoeiro, no\.int,eresse público, poderá s;3har, relevar omissões ou erros
puramente formais obseht:ados na documentação /e propõsta, desde que não
contrariem a/h;;gislação ~vig'efl,te e não. comp~orile.:tam a Iis}l"ra da licitação, sendo
possível a/promoção de diligên,cia destina.dá afesc!arecer ou\a complementar a

instrução~r~cesso. "0''i" / O
15.9 Constitue~ anexos e fazem parte inte.grante'geste edital:

:1__ T~~~~I~~:~~~~~s~~i~ : .~
lU - Modelo Credenciamento; -----
IV - Minuta do Contrato;, •
V - Modelo de declaraçãb de:pleno atendimento aos .requisitos de habilitação;
VI - Modelo de declaraç'~b~~ê!ine,x'i-S~ênCiaJd.e:tirregmà);rdadequanto ao trabalho do
menor ~ 1L-4J ...'" liV,
VII - Modelo de declaração para microempresa e empresa de pequeno porte; e,
VIII- Modelo de Declaração de Idoneidade.
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15.10 Fica eleito o Foro da Comarca de Carazinho para dirimir quaisquer litígios
oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro
qualquer, por mais privilegiado que se)'a...

, ' "~.-.,
15.11 Cópias do ;ditàr':ê,\C,1nêxõ~po~~r!o~ 0pliçias na página elelrónica da
Câmara MuniCipal'~arázinho: http://www.camaracrz:rfgov~br/

.(;:V ( U;;~
/~~-. ) \ ~

J! ~ ! Carazlnho, 09 de março'de'2015,

.~ "'4'~~ -O
I~ ,----~__o 17 ~
-d.. :fk~O(/vV>... \

Paulino de Moura I
Presidente da Câmara Municipal de Carazinho

•

,,,

i
j

\
\

{
\J

Processo Licitatório nO. 007/2015

j.... "-'-' (~.",!
,{'Ir; '.•.•..1 ;".

'~'- Este processo foi an-alisado, sob o prisma jurídico-
formal" e se "acha aprovado por essa assessoria
jurídica: pode~do ler regular prosseguimento.

; li I
/ /" IVal . a Berwig Tombini

, Procuradora Geral do legislativo
/ QAB/RS 93.394

///1
...'/ ..•.

r<:D
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ANEXO I

I

.•. ". - -11'''

-.' r~E'RMb'bE REi:{RêNcIA,~:si - ~ "'-"1!IíJ/
I - Objeto: , \,V:, . """ rUh.f.

A.p~erite licitação tem ~ objetivo" a contratação de e.,itresa especializada
na pre~tl'ção de serviços de Saúde '0cupacional e Engenharia tJ~'.Segurança, bem
como~sêrviços de suporte admirÚstrativo para gestão de recursos líüflÍ~mos, para a
Cãma~r'àJMunicipal de Carazinhol •. ~ ...•. ., ~~~-1..~"" . - _..s' f'~
U...;.Justificativ'a: '~\.~. '\...•....•:•.

I
Atender as necessidades da Câmara Municipal de Carazinho no que tange aos

serviços de Saúde Ocupacional e Engenharia de Segurança, bem como serviços de
suporte administrativo para gestão de recursos humanos.. ~

</"/ ,,_,
I J~ ~~,~, .

jj\ L: '_1 ,/.
O prazo de vigência do contrato celebrado em virtude deste pregão presencial é

de 12 (doze) nieses;'1contados da assinatura do coritrato~;podendo ser renovado por
iguais períodos sucessivos, até o limite máximo de 60' (sessenta) meses, conforme
~~~~:to no ind;so li, d\\57, da Lei 8.6tiê/~3, '3'éjni termj aditivo assinado pelas

lv-preço/imo ~~ / i/// 1"-
O valor,máximo estimado par~ o objetá deste certame é de,R$ 6,00 (seis reais)

mensais por funcionário escrito, c'onfo-rme~.média:apurada p.e'laCâ~ara Municipal.
Propostas cujos preços ultrapassem--ésse_valor serão desclassificadas., '~. .

V - Descrição dos servicJ()s,' /

O ." ~t d - . t'.s serviços a serelT1execu a os serao os seguln es:

. . a) prestaçãoQ~~'!e:~,~~~é~~i~;;:1?~ saúde d~s funcjoná~ios da
liCitante, de acordo com o 'Programª,o p~IC.ontrole Medico de Saude OcupacIonal -
PCMSO; bem como a elaboração do Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais -
PPRA.

b) Elaboração do PPRA - NR-9 (item 9.1.5, para efeito desta NR consideram-
se riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos existentes no ambiente

111 - Prazo:

•

•
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de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de
exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador), PCMSO (Programa
de Controle Medico de Saúde Ocupacional).

c) Exames adrnissiçmais, p~tj6dicos,"mudança de função, retorno ao trabalho
e dimensionais. A# ~~~ ;.-/11' 'lI;." i ':7 'U I:

d) Estão di~p"énsâdos, no momento da demissãb';::de~r~alizarem exame clínico
demissiona)_o~'~!uricionários qu~já y.te~ham sido SU'brYí.~ti~~s_a exame clínico
ocupacional,1.observando-se os;prazos previstos na legislação,1Ôu seja, o referido
exame(será)dispensada sempre que-~houvêr sido realizado qu€ilquer outro exame
clínico'~oçúpacional obrigatóriO-j(admi'ssiona,l, periódico, retornó'~•.aõ) trabalho ou
mudanç,; de função) em periodo inferior a 135 (cento e trinta e 'tirtêó) dias para
enípres~s de grau de risco 1 e 2, e inferior a 90 (noventa) dias para emp'resas de grau
d',.r' 34 J , ...r
8:.riSCO e . r-~-~_.-.... ." \ I t' _

ot.-l_.. e) Prestação de serviços de supo'1e administrativo para gestão~recursos
humanos. _ '-~ I

f) Agendamento de exames ocupa,cionais (admissionais', periódicos, mudança
de função, retorno ao trabalho e demissionais), mediante a solicitação da Câmara.. ." \. ", .
Municipal e a ~missão de requisições .....ge exan'les, a serem realizados pela licitante,
conforme o seú PCMSO (Programa de C.ontroleMédico,de S~úde Ocupacional).

, ,,/ \'
. "\ .•..•.. i'...:-"\ ".

Vl- Dotação Órçamentãria: ...•1 ',,{. ;.
o - \ /'". r

Os recursos 'orçamentariOS para o atendimento das' despesas decorrentes da

presente ~icitaç~o selã\, "uportados pela S.T.:tnte5/;~taçJãÔdo orç)amento vigente:

Orgão: 01 Cârhar~ Municipal ,
Unidade: 01 Cân1ar~ Municipal ,.
ProjetofAtividadê: 01.01.01.031.0001.2005 Manul.Geral.da Câmara.r .:.. ", ," .. '.
Elemento da Despesa: 3..3.90.39.00.00.00 Serv.Terceiros p'essoa Juridica.()'\ ,."0.~ O

~.~

(' SARAZI~HO ' v.:

•

•
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ANEXO 11

MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA
".' l~' , 1" .•..•., ,..,;.; ._0 _. . '!! ~ r,~.....•.•...._~.. '1£1,li>

Razão Social: ~ \., - " ""t Ji",
CNPJ/CEI:-< ) •• ,/ '. ';fi"
Telefone:,\\. , I \ ~,~~~
CidadeJUFé '- ..- \ ",,:A
Endéreco: ! 1 ":4)
Fax':~~ ! 1 .

..,,-:~~...
E,mai!: , -,-~ , , jJ ."
Processo: 007/2015 I " \ I V-,
Pregão , 007/2015 ---., I "

Presencial: . -,

.." IApresentamos nossa proposta ,eferente"ao, Pregão Presencial 007/2015, cujo
objeto trata da contratação de empresa espe,cialiiiiiJa na prestação de serviços de
Saúde OcupaC:ional e _,Engenharia de $egurànÇa, be-ri, c'omõ serviços de suporte
administrativo parii~,gestão de~ré'cursos~~tíumanos" para 'ia Câmara Municipal de
Carazinho, conforme\descrição'-d6 Edital e Termo de Rêfer~nc;a'l

: \\ I i
PREÇO GLOBAL MEN,SAL: A / / I

I \\ l_f /
Forma de pagamento:,As faturas dos serviços prestados serão ser pagas até o dia 10
dez do mês su'bse uente"ào da restá- ão do servi "O. / I

/' \.. ',",/ / / ,~'-.
Declaramos que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da

data de sut ,:r~ega ~ /// / (O
Declaro:sob as penas da lei, que~empresa atender'plenamente todos os

, . . '-0-- I ..

requisitos de habilitação;"'~ demais condiçõês~exigidàs para' participar do Pregão
Presencial nO007/2, ~~ /

A licitante declara>expressamente, que o preço-contido na proposta acima inclui
todos os custos e désp~s~"s;-tais--",c-º.mo,.•.jmpóstosl~gagamentos de funcionários,
encargos trabalhistas, previdenciarios, e:-comefCiais~~e-guros, taxas, deslocamentos de
pessoal e quaisquer outras desp:etasl_qlre':inc'i'(j~m ou venham a incidir sobre o custo
direto ou indireto, sem qualquer encargo financeiro e/ou quaisquer ônus adicionais para
a Câmara Municipal de Carazinho.
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de de2015.

•

. ~\ -- .- ..
.-.• f"~ . :.~\.j I t/t~

• J-' ,. .~. ;.f'-A'"•.• :....-11. ..• :..... ~..... .h '"~\ "y;."" (nome ou razão socialliCitarit~).~
<f) V (nome completo.de.seu representante'Je(a1)'

@'~ (!irm~;reC';;;heCjda) '~~

/r_ J,\ ~
, "-.; \"

/;0,

I
F
I..'I

.'

i\ __

':...1_."" -
-~ ~
'r~

Pregão Presencial nO. 007/2015

.I

I
I/1/

/
/

/<::D

j ...•.

';.-f

I'
o (.~-'-

,
",
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ANEXO 111

I

II '

li

./.... "", / \._. ,
, __ de_"_'- de2015.

.A, ,
•••• 1

\\ ."",' (

\

. "(assinatura do dirigente da ~mpresa) 1
\(nome do dirigente da em'presa)

. . , / (

~~~/
Obs.: Caso o contrato""Sqç;iaf ou o estatuto determinem-que mais de uma pessoa deva
assinar o credenciamento,-'a--falta "de qualquer uma dé/as .invalida o documento para os
fins deste procedimento.J{citatÓ(lq-::;;: .;..---:::;~, "..~;"J
Este credenciamento deverá \.v'ir~,ªçqrrJ.P?!1.hado obrigatoriamente, da documentação
exigida no subitem 2.3, do edital.

• l'"': CRE:DENCIAMENT9
~ G."': 'P;:;;;o'no:'oÓÇ/~fs li,;""

~ ':'!" ~.~ • :.r ti,
"". ,<" / '\ 171-

",..."<\ . ( " ~"l
Através do presente, credenciamos '\..o(a) Sr.(a)

",." v .I 1, portador(a) da Cédulard.é'ldentidade nO
". "':""'7 , e CPF n~ ..•....,,_. , a

participar da licitação instaurada pela Cãmara.Municipal_de CarazinholRS, na
ní9dalidade de Pregão Presencial, ,'sob ;0 nO 007/2015, na quálldade de
REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe .plenos poderes para se prbnunciar em
nome da empresa I CNPJ n'
_____ ~,: , bem co.~o,.....~ormular propostas. e praticar todos os
demais atos inerentes ao certame. " .•;. ,.-......~~

•

•
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ANEXO IV

••• MINUTA 'DE CONTRATO~G\tJ:_~.•UH/O fi,
Processo Licitatórió"n" 007/2015 Modalidade: preg~ftrésencial n'. 007/2015

~"'"V r-"\y I~~~fj._ CO,NTRATO N~ __ /15 C'A
PRESTAÇAO DE SERViÇO DE SAUDE OCUPACIONAL E ENGENHARIA DE
",', " I, ~.-,'. "

SEG!JRANÇA; E SERViÇOS ADMINISTRATI,VOS - MEDICINA E SEGU.RANÇA DO
I. ; ., ~_~ I TRABALHO -'Cf//"~ .- _. I, \ I V~

~ A CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, pessoa juridica de di~ público,
CNPJ n° 89.965.222/0001-52, com sede na Avenida Flores da Cunha, n'. 799, em
Carazinho/RS, ICEP 99.500-000, Carazinho/RS, representada neste ato por seu
Presidente em exercicio, Vereador/'PAULlNO DE MOURA, inscrito no CPF
325.465.050-68, residente e domiciliadó"na Rua.Àntónio Pasin,' n', 390, nesta cidade,~..... " .'nesse ato dénominado, CONTRATANTE "'e /de outro lado a(s) Empresa(s),.,'., •••••.J ..
XXXXXXXXXXXXX1(, inscrita no "ÇtllPJ/MF,spb o n' XXXXXXXXXXXXXX, com contrato
arquivado na JUNTA COMERCIAL sob o n'. XXXXXXXXXXXX, em XXXXXXX de
XXXXXX de XXXXXJ(XXX, estabelecida na Cidade de xXXXXXXXXX, na Rua/Avenida
XXXXXXXXXX,I n' XX~XXXX, neste ato representada pélo seu sócio proprietário, Sr.
XXXXXXXXXXXX, p~it~dor do RG X>s:Js-XXXXXXJq<e do ICPF(MF) sob o n'
XXXXXXXXXXX, dorailahte denominada(s) de"CONTRATADA(S), em virtude do Edital
do Pregão Presencial n',Ob7/2015, têmentré" si justo,re ácertado:o presente contrato de
prestação de serviços, que se regerá pelasCláusulás e'~condições.adiante estipuladas:

. / ,,"-.,/ // 1"-.
CLAUSUL( ))0 presente contr~ .~r_,~o / CO .. '

a) Prestaçflo de serviços de preservaçao da /saude .dos funcionariOS da
CONTRATANTE, de acordo com"""o>Programa'de Controle Médico de Saúde
Ocupacio~a~ - PCMSQ;~bem como a ela~oraçãb do Pq)grama de Prevenção dos
Riscos Ambiéntais - PPRA;::;:- =- ~ /

b) Elaboração do PpRA - NR-9 (item 9.1.5, para,efeito desta NR consideram-se
riscos ambientélis'l-õs"",.agentes físicos,~_quím(cqs e biológicos existentes no
ambiente de tfaQafh9)q~e:--~nl..J':Jnç,a0. ç~'.-_$ua~natureza, concentração ou
intensidade e tempo {Jé/exp~siç¥iqJs'_ão~aapazes de causar danos à saúde do
trabalhador), PCMSO (Programa de Controle Medico de Saúde Ocupacional).

c) Estão também cobertos pelo contrato os exames admissionais, periódicos,
mudança de função, retorno ao trabalho e dimensionais.
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d) Estão dispensados, no momento da demissão, de realizarem exame clínico
demissional os funcionarios que já tenham sido submetidos a exame clínico
ocupacional, observando-se os. prazos previstos na legislação, ou seja, o referido
exame será dispensad{:r~émpfe"que houver-sido realizado qualquer outro exame
clínico OCup~GióiÍàl,,1>brigatório (adrnissi6riál,1:periódico, retorno ao trabalho ou
mudança dEi"fúriçãój"em periodo inferior a '135 (cento'e trinta e cinco) dias para
empresaS:,çe\'gtau de risco 1 e 2, -einferior a 90 (nàvé'ntá\dias para empresas de
gra~~de ~isco 3 e 4 / '\ .-rl"

e) 8r'êstação de serviços de suporte administrativo pará <géStão de recursos
,111~Õ1ânos 'F .~. \ ... ..~~
f)~_Agendamento de exames;/ocupaclonals (admlsslonals, penodlco~mudança der- jfunção, retorno ao trabalho e demissionais), mediante a solicita~õ da Câmara

I ~'Municipal ..e ~a-•.emissão.,~e requisJçães',de ,exames,. a •serem rea:Íizados pela
'*~. licitante,' conforme o seu PCMSO '(Programa de Controle Médi{õde Saúde
-.. OcupaCi~nal). ; ...•. • I'
, 1 o" \

CLAUSULA 11-:O presente contrato vigprará pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando-
se em __ '_'_! , , e com térmiri.'o;em'". -'.1__ ' ,1podendo ser renovado
por iguais períodos sucessivos, até o limite máximo dé60 (sessenta) meses, conforme
disposto no inciso 11,do art. 57, da,Lei 8.666,g3>riÍediante termo' aditivo assinado pelas
partes. ' '\ ',f "_f / f; I

I \, li
a) Se a CONTRATANTE solicitar a rescisão no prazo inferior a 06 meses de

efetivação dolpr,esente contrato, qbriga-se a' ef~túàr o pagamento mensal por
funcionário inscrito até o sexto mês~dé forma integral ficando estabelecido para o
restante aos mes~os,oultimo valor cob~ado. / / J

b) Durante 6 prazo de aViso prévio para a rescisão contratual, não será admitida a
inclusão-óu exclusão~de"beneficiário/ / // l"

c) A respêÍnsabilidade da CONTRATADA .sobre os atendimentos cessa no último
dia ,da,vigência do conirato'~correndo.'â partir dessa data as-....déspesas por conta
da CqNTRATANTE. '-..../ - ,...c / [V

d) Qualqu€ tolerãncia quanto aos direitos,e obrigações deste contrato não implica
perdão, 'novação, re,",,-n~nciaou altera:çaõ"~o'P2_ctLÍado, ./

e) Os casos àmissos e 'eiJent~ais dúvidasser.ãb~fêsolvidos através de termo aditivo
contratuaL''''' -...;;.; . ~ ,,/

f) Será de responsabilidade da CONTRATANTE, a ciência dos direitos e
obrigações dest,~~CO}ltt~o"a?_s._seus.f~ncion~r-~9!i.,S

g) A CO~TRA TAN1El.d~v3!a7P~rmlt'.!:.I~JVIStta:'" sempre que necessário dos
profissionais responsáveis'pela'elaboração dos programas.

CLÁUSULA 111- DOS PLANOS, PREÇOS E PAGAMENTOS
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a) A inscrição dos funcionários deverá ser efetuada no momento da contratação,
observadas as determinações nela previstas, mediante o preenchimento do
formulário de cadastro. ., - '-"-

b) A CONTRATANT":,paga[á.á CONTRAT~~Ao valor de )()(XX mensalmente por
funclonarra ~,!scn.tq,:,"'\.~.~ ~. ~ .I J ":....J) /:/"t

c) As fatur~ douerViços prestados deverão ser pagaMlté o dia 10 (dez) do mês
subs~guente"ào da prestaçã~o,dose'Y!ço, • ::..fI/ ~

d) A CClNTRATADA adotará/á forma e a modalidade de co~rança que melhor lhe
apio~ver, podendo inclusive optar por cobrança atravésfde'estabelecimento

~ b~n,cário, podendo neste Tcaso repassa'r as tarifas de cobrariça~b~~ncária para a
,""CàNTRATANTE I I "'4.'
<"8)~Ocorrendo impontualidade no pagamento da fatura, serão acrescidos variação
I ~fmonetária-~'pró-rata- temporjs~, alé~ de 'multa -de 2%,{dois por ceN9hincidente
~~!"_,sobre o ~ébito atualizado a partir do 5_~dia do vencimento.~ 't'
f) O atraso no pagamento da fatura até 30 -(trinta) dias após o vencimento implicará

na suspensão de todo e qualquer atendimento, até a liquidação do débito,

CLÁUSULA IV 1_ USUÁRIOS E INSCRIÇ'9E~' "~.,, I I
a) São inscritos como beneficiários _desse..;contrato todos os empregados da

: ,1 '. / "_..-' ' _. _

CONTRt} TA~TE devidamente registrados mediante ~tomprovação de registro. A
CONTRATANTE fornecerá todos os dados solicitados pela CONTRATADA.

b) Tomar-se-á cómo base para cáiculo dos serviços prestados o número de
funcionários n.a~data da contratação,'~Mensalmente a.quantidade de funcionários
inscritos ,variarA, bu não, conforme à-rétatividade,i"mposta pela empresa.

, \ --' .
c) Reserva-se a 'CONTRATADA ao direito de j controlar a quantidade de

beneficiá'rios insci'it?S,_,~Onformeseg':lé: /.1 J
/'Inclusão: sempre que o candidato à admissão na'f?!mpresa se submeter

/.. ....•.ao exame C1ínioo..9cupaciona).arlmis-sional esté assin~rá o comprovante
'" de atendimento.,A-partir de/éntão 'seu nome:seráiriCluído no cadastro.

'-'"EXClUSãO: sempre~que:::o'fun~iónário apresentar-se',para a realização de
exame clínico ocupacionál demissionaV ....este assinará o comprovante
~e atendjm~nto. A partir de'-e11tãor~.E!u;nomeserá' excluído do cadastro.

d) A CONTRATANTE'comunicará á CONTI'{ATADA (simplesmente para fins de
'o, "'-- - -~. - - -- ...--conferência, reservando-se--a-CONT.RATADA ao cumprimento do constante no

item 2.3), em for:rtlUlário próprio, todas Cls-'""âlterações ocorridas com os
ben~fic~ários, .<tó~9.!~a~~issºe-ª,_•.•~9cas_-~dé~ÇãO, retor~o ao trabalho e
demlssoes, ate 0~dla!5,,(clnco)..do:mes',süosequei1te aos atendimentos.

'.' 'l.k~ 1.:~ 1-''-"
CLÁUSULA V - DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS

5.1 Os serviços serão prestados nos estabelecimentos próprios da CONTRATADA, se
houver condições ou nos consultórios médicos.
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cLÁUSULA VI - DAS DIRETRIZES, RESPONSABILIDADES E DESENVOLVIMENTO

a) Caberá á CONr:.Ri\TAD(i: oi'd",;;;~~i'n~e,nt9''1.0 objetivo do presente contrato,
cabendo á CONTRATANTE'as responSabilidades"enunciadas no PPRAlLTCAT,
e a rea,l,izáÇã9~ém'~tempo hábil, dos eXãm~';(;cÚriicos e complementares
requ?[idás,no"F'CMSO ~ _, . ,V/:"'_ .

b) ~ de.(responsabllldade da CONTRATANTE a documentaçao fornecida e os
dádos" referentes à empresa'-"e aos seus funcionáriós:f"requeridos pela

.fCSJNTRATADA para a exeçução'do objetivo deste contrato. ""/A
c)-E,de inteira responsabilidade da CONTRATANTE a solicitação de. agendamento
,. ~,dós exames clínicos adni'issionais, periódicos, mudança de funç~ó, ..retorno ao

'i>'-dtrabalho e.demissionais ...' ." ~-----. ~
'"'.,. - " \ \CLAUSULA VII - Constituem direitos da CONTRATANTE:

..•.. - ...
7.1 Receber o 'objeto deste contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA.- '- "perceber o valor ajustado na forma e nb..prazo 'co-nve.ncionado.

,,', I
CLÁUSULA VIIi - Constituem obrigações da.CàNJRATANTE:

"\ ',i 1~( / li
a) Efetuar o.paga[Tlento ajustado. ' I.,
b) Oferecer, à CONTRATADA as condições necessárias a regular execução do

contrato: \ \ A' li I
c) ~ de re~ponsà~i1idade da CONTRATANTE a/documentação fornecida e os

dados referentes\ à empresa e aos seus funcionários requeridos pela
CONTRATADA pàra\a execução do objetivo désté contrato.

d) ~ de resp'onsabilidàde'da CONTRATANTE/a il1Íplantação;atualização, emissão~ . ~ , - .
e entrega do Pertil Profisslográfico P~evidencláno (PPP) bem como os dados
con:rtantes do referido documento/ / / /lO

'-....1 \ ~,/ [ ,
7.1 Fica desig;;ado como fiscal do ~nt@õ?o .•servidor Fablàno Santiago Pereira,
inscrito no CPF'n. 945.220~72. : ~ A /
. ~. ~-~.~

CLAUSULA IX - Cons!,tuem obngaçoes.daCONTRATADA:

a) Prestar os servi~~9rmaajUStada. ~ .. .
b) Assumir a Inteira resp~'l~~I~da:..dE[!~pelasobngaço-es SOCiaISe trabalhistas entre a

CONTRATADA e seus empregádos.ll ......,
c) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as

obrigações por ele assumida, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas por ocasião da assinatura do presente contrato.

d) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que
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comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto as obrigações
assumidas no presente contrato, em especial, encargo sociais, trabalhistas,
previdenciário, tributários, fiscais e comercial.

e) Assumir inteira~~~P,£.~~ãbili~a_depel~~;:"f.0b~igaçõesfiscais decorrentes da
execução d1~~t;c,contratb. •• J fiU /iIi

CLÁUSULA X ~:COBÊRTURAS ./ --.... U/'
<!/ v / '\ ,~

a) EIªb~r~ç;;o do PPRA, a elaboraç;;o anual do PCMSO e a e~Cu.ção dos exames
./ c[l"nicos previstos. '-) \ VÁ

b) .•..Ag'endamento de exames/ocupacionais' (admissionais, periódico$J'mudança de

C~funçãO, retorno ao trabalho e demissionais), mediante a ~~ólicitaçãOda
A~CONTRA:rAN:rE,e .a..emissão de,!equisições ,de 'exames, a serEi"$realizados
~. pela CONTRATANTE, conforme o seu_PCMSO. 1\

c) A CONTRATADA iniciará suas atividades após o decurso de 5 (cinco) dias da
assinatura do contrato, período este em que deverá ocõrrer o cadastramento,
visita inicial e estudo da documentação fornecida peia CONTRATANTE,

d) A CONTRATADA terá o prazo riJIiiimo'para a entrega .dos documentos PPRA e
PCMSO para a CONTRATANTE de 60 (s~ssenfa)dias'

'>" "...:

CLÁUSULA XI - DÂS NAO COBíi~URAS-J _., / /,
, '\ " ,I I ( ,

11.1 A CONTRATADA não terá responsabilidades de prestação de serviços nos casos

a seguir 1 \\ (j / Ii J
a. Acidente de t'r~b~lhoe doenças ocupadonais; /
b. Monitorização 'd,a 'meio ambiente eambientê de trabalho;
c. Organização dEh...Serviço Especializadó em Engen'haria de Segurança e

Medicina do Trabálhó'~ SESMT, Serr\analnterna dEi Prevenção de Acidente~ '-, "- ..... '. ~
do Trabalho-SIPAT e'Comissão Interna de Prevenção deiAcidentes- CIPA;

d. Inte'rn'ações hospitalares;'~" --<.. /' 'V
e. Tranfporte e remoções; <--_ 7) ')
f. Perícias técnicas,_.especialmente aS'de,periculosidade,e insalubridade;
g. Vacinaçõ,,"s; ~ ~ . /
h. Medicina àssistencial e exani-e-s~complementaresdela gerados;
i. Exames de monitoramento biológico dos beneficiários;
j, coordenaçã~"'Iry1p~ntaçãQ, _Acompanhàmerí~ e Avaliação do PPRA ou

renovação anual:'1!~~teJ'.'7 f'\.;HO ' \'
k. Confecção de Mapa aeHiscO;. 'l
I. Análises de laboratório pertinentes ao ambiente de trabalho;
m. Exames complementares requeridos no PCMSO, tais como: Audiometria,

Hemograma com Plaquetas, Glicemia, Gama GT, Ácido Hipúrico e Metil
Hipúrico, Raio X do tórax, Espirometria e outros:
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n. Realização de exames clínicos admissionais, periódicos, mudança de função,
retorno ao trabalho e demissionais;

o. Realização de exames complementares solicitados no PCMSO;
p. Monitorização do,meio'"amb'iente e-ambiente de trabalho;
q. Internaçõ~es~pi~alár'es;.'''' ':7U f:/>
r. Tran~por(e1':remoções; '!'J/;? Ir
s. Períci~~...técnicas, especialmente,as de periculosidade e.....insalubridade;
t. yâéinações; / '\ b("
u~M~dicinaassistencial e: exam~scomplementares dela g~raâÕli;e,

~v; Exames de monitoramento biológico ts beneficiários. ""~

11:2 ••}/ CONTRATADA eXime!.e de qualquer responsabilidade quanto ao não
cumprimento pela -.CONTRATÁNTE ou pelos'. seus. funcionários, das'" obrigações

<.._ ,.' l \, _".-J"._.
pr",vjstas no PPRAlLTCAT e PCMSO, ou do fornecimento,1 treinamento, troca e
verificação do u.•so de EPl's. .~ , ....., I'"

11.3 Serão responsabilidade da CONTRATANTE as questões legais como
Comunicação de Acidente do Trabalho~~CAT:esclarecimentos às empresas, entidades
ou órgãos da administração pública ou privada, estatísticas e õutros não previstos neste

contrato. :~'! ~! ()~~./:'~l; I
11.4 Em caso de doença ocupacional o médico / responsável informará à
CONTRATANTE parà a emissão da CAT. Em caso de acidente do trabalho, caberá á
empresa o envio de~,!,a cópia da CAT,para o médic6 responsável, para que este
registre no PC~,SO. \\~I. // ) J
11.5 O médico responsável'l?omente divulgará informações relacionadas a acidente do
trabalho e doenças ocupacionais, após prévia.<iÚtorização dà~cONTRATANTE, por
escrito ou pofsolicitação/determinê)ção judicial/F / J.' '\.....

I '" , / / /1\
11.6 Será 'única e exclusivamente~a.rCONIRATANTE responsável! por indenizações
trabalhistas e grevidenciárias, e qualquer ..•Üpo-dé--ônus referente ....a questões envolvidas
a segurança e saúde dos tr~balhadores, 'em-"'qualqú~r,ésfera dajustiça.

. '" ~~~ /
CLAUSULA XII - A CONTRATADA reconhece: ./

.•••........ ,
12.1 Os direitos da Adrnihi~~tragão,_eJT!ca.~ode-reséi~ão~~dministrativa, previstos no art.
77da lei federai n" 8.666/93.RAZr~ HO ~"
CLÁUSULA XIII - Este contrato poderá ser rescindido:

a) Por ato unilateral da Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do art.
78da Lei n' 8.666/93;
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b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo
administrativo; e

c) Judicialmente, nos termos da legislação vigente.

CLÁSULA XIV -¥êç1o~OR~~Mk~Tl{iD li;;,
14.1 A des'p.esâ>~corr;spondente ~.rexecu,ção do presentei_~st.rumento de contrato,
correrão a<éonta da seguinte dotação orçamentária (orçamento-Vigér.lte):
b~ r, \ ,~E" Órgão: 01 Câmara Municipal v \..~

~únidade: 01 Câmara Myhicipal ~
f ~ Projeto/Atividade: 0101.01.031.0001.2005 Manut.Geral da Câmara

J.~ J Elemento.da-Despesa: 3.3.90.39.00.00,00 Serv.Terceiros PessofJuridica.~.,\ I ~CLÁUSULA Xv. - DAS PENALIDADES '
'.•...•. '"

15.1 Pelo inadimplemento das obrigações;, conforme a infraçâo, estarâo sujeitas às
seguintes pena(idades: ;~?"-"~ j I

a) executar o contrato com irregularidades, pàssíveis de correção durante a
execução e sem prejuízo ao resultado: advertên"ciá; \, j I

b) executar o\contrato com~afraso injustificado, até o limite de 7 (sete) dias, após
os quais será Gonsid~rado como inexecução contratuál: m"ulta diária de 0,5% sobre o
valor atualizado~do 2?~trato; . ./ ; I

c) inexec'ução 'parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com
a Administração pel~ \prazo de 2 (dois) anos e jin"lta de 8% sobre o valor
correspondente,ao mont~hte nao adimplido do contratá; / I

d) inexecução totàl, do contrato: suspensão dó direito de licitar e contratar com a
Administra7ão p~lo prazo'de '3,,(três) ano~e multa:"de~10% sobre~ valor atualizado do
contrato; """" . - / / lo"'

e) causar prejuízo mate~jal""'r~sultante. diretamente. de~.execução contratual:
declaração,de inidoneidade cumulada-côma suspensão dó direitú",de"licitar e contratar
com a Adminis,tração Pública pelo prazo:d.e 4r(quatro)/ános e "multa de 12% sobre o
valor atualizado'do contrato. ---...u~ /

.~.~~.
15.2 As multas serão'calcu~Obre o:montante não adimplido do Contrato.

15.3 As multas aPlicad\á~~ecuçã9'dO c:ontratá-~:qescontadas do pagamento, a
critério exclusivo da CONTRArANTE'e,~quandôfor-o tâ'sõ, cobradas judicialmente.

_" "'-4' 'iL.1A"~:1'-'''''';'-
15.4 As penalidades serão registradas no cadastro da CONTRATADA, quando for o
caso.
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15.5 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual. _-_

CLÁUSULA XVI - DOS'ÁNE";Ó~Db~d6NiJ!rD (jr.ú"~ - '!.r,/'•. \:1...... . ~/I ~
16.1 Fazem. parte)ntegrante dest'}instrum~nto de contrato;,.áf~OPOSTA de preços
apresentadaépela CONTRATADA, bem como o Editai correspondente e respectivos
anexos,d'o Pregão Presencial n"b07/2015 \ 'ç".-:.v ,-" Io..~
16.2<'Nâ' hipótese de dlvergênta entre este Instrumento de contrâ0 e o Editai
correspondente, prevalecerão a~ disposições contidas no Edital. .'~

~~SULAXVIi='DO~ORO-' ,~\ I ('
17.1 Para diri~ir quaisquer dúvidas ou controvérsias decorrentes da execução deste
instrumento de: contrato, fica eleito desde já o foro da Comarca de Carazinho, com
renúncia de qu~lquer outro, por mais phv)iegiaaõque s!ja. t I

' ,_,o "-
J \\_:i\ /~ 0, J.

E, por assim\estarem justas' e contratadas, assinam este contrato em 03 (três)
vias de igual teOr e fórma, na presença de 02(duas) testemu'nhas~

" I / I
' "" t li\ ~;}"""'»" ,= 00 ""

~. .' Pau!in9,~e ~oura .. / /I
....; \ Presidente da Camara MUnicipal IV,ONT~

•

•

Testemunhas:
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃOcDE PLENO"ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE

CÂMA~A/JiqNICIPAL DE CARAZINHO) .~r\
Edital nO'007/2015 \... '. \.. 4
Pro~,~'õticitatório, Pregão Pres.êncialnO 007/2015 ~

O'" f L__~(RaZãO_social 'êia''''t'Empresa),
eSi:àbelecida r na i", ;, I ~
(endereço completo), inscrita no CNPJ/CEI sob n°. I ", neste
ato representada por I li, inscrito no CPF sob o
nO. I , na qua"lidade de representant'e/sóc;o/procurador, no
uso de suas atribuições legais, vem: DECLARAR, para fins de participação no processo
licitat6rio em pàuta, sob as penas da "-Lêi, que çurrrpre plen~memte aos requisitos de
habilitação. I . "" .~? \ i ,

Declaro sob ':a5 penas dal.ei;a inexi!3t.ência de impedimento legal para contratar
com a Administ~açã'?,Públi?a. // I;

Por ser vrrdade assina a presente. , '1/' I
I () ,_o _de de 2015.

J .I/h!
~ '(Razão Social-da Empresa) j
,,) \ (nomê"doJ:.."sp6;'s~vel!procuradqr)

(cargo do responsavel/procurador)•.•..... t I' / .

. ~(no. do documento.de.Jdentipade)
. "~

~(fi . "-h~d)' .... rma~recon eCI a

•

•

Processo Licitat6rio n°. 007/2015 Pregão Presencial n°. 007/2015

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone/PABX: 54 3330.2322. CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS
E.mai1:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br WWIN.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222f0001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
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•

•

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE QUANTO AO
",." :"jRABALHO'DCÚIÍENOR"~ "'~>- ' ,,'....,/" .

Pregão Presencial n~'007l2015 ~el/
~: "" /-........ ,~~

/;~,. MODELO "A": ,EMPREGADOR PESSOA JURiDlcÂ"

-'1/ l. J \ ~~C? ( DECLARAÇAo ~

R~'Edltal 00712015'-- -" '.~ ~

I

j , inscritb""no CNPJ n°, - , por
intermédio de I seu representante legal, 'Sr(a) I ,
portador(a) da Carteira de Identidade nO' ~ J i e do CPF
n°. , DEC.LARj~; para fins do disposto no Inciso V do
art. 27 da Lei no 8.666, de 21 déjunho de'J993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de
outubro de 19~9, ci~e não emprega menor de dezoito ,anoslem trabalho noturno,
perigoso ou insalubre\e não emprega menor de dezesseis anos.

I \\ ., i 1/
Ressalva' emprega menor, a partir de quatofze anos, na'condlção de aprendiZ ( ).

; ';,"// J
\ ' ,/ /de _ de 2015.

~. '~ /'(0
~

(represeiitantéJe~gal) .,- ./.
I .~

Ifinnaff'cbnheéida)

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone/PABX: 54 3330.2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS
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de 2015.

•

•

ANEXO VII

DECLARAÇÃO PARAMICROEMPRESAE,EMPRESA DE PEQUENO PORTE

~G\~:_~"'.i!fG Ii/;.!
Pregão presenêi~~,Ob7/2015 (' ~ l''-~

~~,. <) \ ~C{,1j) I \ (nome da empréfaf,\ sediada na
r.'~' I I (endereço comph~to) inscrita no

CNpJ/MF sob o número_, ~ , , DECLARA, sob ,rspénas da lei,
c(~.napresente data é considerada: "' , I '('
( ) MICROEMPRESA, conforme o inciso I, do artigo 3', da Lei Complementar n' 123,
de 14 de dezembro de 2006. ;:, '" , . I
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, confqrme o inciso 11, do artigo 3', da Lei
Complementar n' 123, de 14 de d~zembro de 2QQ6 Declara .ainda, que a empresa está
excluida das vedações constantés.do parágrafo 4', do artigo 3', da Lei Complementar
n' 123, de 14 de deiembro de 2006. . / I '

i ' / I

, (", i/
)- //// /~

/ ~ GQNT ~POR~DA EMPRESA / cá "\
'j (n' de Registro.!!o.6igãO Competente ~ CRC)V

~
"~ <:o~/'>
(assinatura do Representante Legal) /

(nome ê6ri1pleto,doRepre'Sentante Legal)
~arimbo da Empresa)'/

(> h ,.(fiimaIe(;ôiih;;;;;;;?-.~
.~"",LI" l:1'V '

Processo llcitat6rlo nO. 007/2015 Pregão Presencial nO. 00712015
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ANEXO VIII

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone/PABX: 54 3330.2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

de 2015,

Pregão Presencial nO, 007/2015

\

Processo Licitatório nO. 007/2015

~ .'"":"""',._,~ ~'~,' ".'_1.-
MODELO DE DECLARAÇAO DE IDONEIDADE

\ Y';V'- . - '!/l.
À ..,.-~, /' -~ u;;;
CÀMARA,MYNICIPAL DE CARAZINHO, ~'"
Edital n'007/2015 1..." \,. ::..
ProcessdLicitalório, Pregão Prese'ncial n' 007/2015 "'..4.~ f I ~.;
(j " " l ..v
t) ", (Razão Social da,ttmpresa),
eslabelecida na .' __' I "
(endereço completo), inscrita no CNPJ/CEI sob n°, I , neste
ato representada por 0,0 •• :., inscrito no CPF sob o
nO. , na quàlidade- de representante/sócio/procurador, no
uso de suas airibuiçôes legais, vem: 'DECLARAR, para os fins de direito, que não
fomos declarados inidôneos para licitar ou contrãtar como Poder Público, em qualquer
de suas esferas. Il\ \>\:! .. /1 /:

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.; 1/
<'\? deih/ 1

(Razão so~al,da Empresa) II~
(nome'do,léspó';,sável/procuradot) V
(cargo do responsável/procurador)

~dáf
•

•
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P~egão Presencial nO. 007/2015

\. ." Paulin9 de M9ura I .~.
Presidente da Câmara Municipal de Carazfnho

"'0'/// r(,;
Q) .

\
;(
I.J

Processo Licitatório nO. 001/2015

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SETOR DE LICITAÇÕES •• f",- ,J_1', • '~:f"'"~1:,s~~'-'L., VI lill(1.
PREGÂOPRESEN'CIAL N' 007/2015" ~ ~~I ,

(~~. t) \ '~
,,;,A!'CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, de acordo c9m~a legislação

vigerite,Aorna público para conhé'cimento dos interessados, que no dia ,02:de abril de
20~.57:-ãs09horas, na sala de re~6niõesda Câmara Municipal de Carazinhqy'~jto na Av.
FJofei" da Cunha, '00°, ~799,. reunir-se-ão, a Comissão-rPer-manente de Licitàções, bem
eõ_619o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, "para "receber os envelopes de Habiiitação e
Proposta do Pregão Presencial n' 007/2015,'q'ue tem como objeto a contratação de
empresa especializada na prestação de' serviços de Saúde Ocupacional e Engenharia
de Segurança, bem como serviços de suporte administrativo para gestão de recursos
humanos, para:a Câmara Municipal dé~ê.àrazinhb._.O Edital e seus anexos poderão ser
obtidos na sede da Cãmara Municipal localizada na Avenida Fiores da Cunha, n°, 799,
na Cidade de Carazinho/RS, de segunda à,seXta'feira, das 8h30min às 11h30min; ou

. ''t " . ...: .. -pelo site www,camaracrz,rs,govibr, Telefone para contato: (54) 3330.2322,
LICITAÇÃO: Pregão 'Presencial n°, 007/2015, Edital n~:'007/2015,, , / / I

~. (~ /17lnhoj 09 de março de 2015,

•

•

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br
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I

Pregão Presencial nO. 007/2015

\\
\

Processo Licitat6rio nO. 007/2015

/ h
;,1 i

'I ' !

<....1 <::b
Objeto: a contratação de_~mpresa especializada n~._prestação de serviços de Saúde
Ocupacion~1 e Engenh~ria/~e_:~egura.r:lç.a,_b_emC?niÕi~!.~çosde ~~porte administr~t;vo
para gestao de recursos j ~ufTIanos"p~.!a,(a, ,Gamara MUOIclpal de Cafazmho.
Recebimento das propostas' tini- "02" de~ 'abril de 2015, às 09horas. Edital:
http://www.camaracrz.rs.gov.br/. Informações: (54) 3330-2322. 09 de março de 2015.
Processo Licitatário n' 007/2015. Pregão Presencial n' 007/2015.

Flores da Cunha, 799 _Caixa Postal: 440 - Fone/PABX: 54 3330.2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS
ail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

•

http://www.camaracrz.rs.gov.br/.
mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br

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

