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QUANT.',. UNIDADE - ~..,
ITEM TOTAL 'rt ' , , -....Ui" _ DESCRiÇÃO

Item 01 800 un Pastas de Cartolina amarela 50q/m' - 180qr x m2

Item 02 800 un Pastas de Cartolina verde 50 q/m2 - 180 qr x m2

item 03 10 un Aoontador simples olástico

Edital de pregão para a contratação de empresa
especializada no fornecimento Idel/materiais de
consumo e de expediente para {a Cãmara
Municipal de Carazinho. - .,.'r~.-~---t ~/
Tipo de julgamento: menor preço por item'

r '
I

I
, i

O Vereador PAULlNO DE MOURA, Presidente do Poder Legislativo (Cãmara
Municipal de Carazinho), no uso de suas atribuiçÕes, torna público, que ãs 09 horas,
do dia 15 de julho do ano de 2015,.'a Comissão Permànente de Licitações,
designada pela Portá ria nO40/2015, e o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, designados
pela Portaria nº 41/20.15, reunir-se-ão na sala de reuniões da Câmara Municipal de
Carazinho, localizada na Av, Flores da Cunha, n°. 799, em Carazinho/RS, CEP 99500-
000, com a finalidade' de/eceber propostas e documentos de habilitação, objetivando
a contratação de empresà'.13specializada na prestação de serviços descritos no item 1,
processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal nO10.520, de 17 e julho de
2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nO8.666, de 21 de junho de 1993,

/ '-- "- ',.... ~ ,,~
\. .••••••' .••••~ ...•."J- '1_DOOBJETO . /__ ' ,
" --..n-;

1.1 Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada no
fornecimento dos>-seguintes-~produtos/materi~is ~.dé consumó e de expediente para
viabilizar o seguimento ,dos serviçõs da Câmara Municipal de Carazinho:

"'""'-~.... ..--.'
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Item 04 10 un Marcador oermanente cdldvd oonta média 2.0 mm

Item 05 20 un Bloco autoadesivo 38x51 c! 50f1 anote e cole)

Item 06 30 un Cola branca 4a lavável

Item 07 20 _un Pasta catálooo c! 50 envelopes olásticos

Item 08 15 , . cx. ... Clins 2/0 niauelado • • . .
Caicuiadora de mesa sem bobina com medida

item 09 5
, minima de .12x15

.

& un
,

Item 10 "." 15 cx Clios 1/0 niaUelado
- '"i •

Item 11 - , ,"100 un Caneta esferoaráfica oonta fina azul •
Item 12'. , 20 un Corretivo liauido a base de áaua

/,~- .~-\,

Item 13: 10 cx Gramoo trilho metalizado .' '",",

Item'14 10 un Láois areto n' 2 __ ,.~.
Item 15 100 un OVO aravável I -. .

Item 16 20 un Fita adesiva celofane 48x45 I •

Item 17 20 un Fita adesiva celofane 12X30 I

Item 18 20 un Pilha Alcalina oalito MA embalaoem c/2 unidades
Pilha Alcalina pequena M embalagem c/2

Item 19 10 cx unidades
.. '~ ,,

Item 20 500 \ un Folha Sulflte 40 I

Item 21 5 un Gramneador de mesa 26/6 n120 folhas

Item 22 30 cx Lembrete colorido
,

Item 23 20
. Caneta Marca texto amarelo Iun

Item 24 200 \ pc Papel branco A4 751Q pacote com 500 folhas

Item 25 15 un Pen Orive 16 ab I

Item 26 30 uno Pasta AZ ofício Lombo Laroo I

Item 27 /10 " Réoua 30 cm
- '-un

Item 28 I ,150 un .........Pasta "L" tamanho oficio transoarente
• . Arquivo morto de plástico azul tamanho

'- , .
Item 29 150 un 250x130x350 mm " ' J

Item 30 15 .un Tonner HP Ref.'CE285A (Oriainal

Item 31 10" un::- Tonner HP Ref.'.Q2612A (Orloinal

item 32 10 . un TonnerHPRêf. CB540A (Orioinal-
Item 33 20 .......un Tonner HP Ref. CB435A (Oriainal)

Item 34 3 l .un. " Tonner HP Ref. CB541A Orioinal

Item 35 3 un f. • Tonn"r HP Réf ..CB542A Orloinal

Item 36 3 un Tonner HP Ref. CB543A Orininal

Item 37 10 un Tesoura Grandes
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1.2 Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade
pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de habilitação
constantes deste edital.

2 _DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.. .
• •

2.1 A licitante ~deverá'se apresentar para credenciamento "junto ao pregoeiro,
diretamente,' .por meio de seu .representante legal, ou através de procurador
regularmente constituído, que devidamente identificado e credenciado, será o único
admitido à inlelVir no procedimento licitatório, no interesse da representada.

, ,.. . ,
~"'-,! ~.:-\

~ :,"2.1.1 A identificação será" realizada, exclusivamente, através da:apresentaçãa
dedotumento de identidade. • ;',

,

•. , ~....... J'
".

2.2 À' documentação referente ao credenciamento de que trata" item 2.1 deverá ser
apresentada fora dos envelopes. r

2.3 O credenciamento será efetuado da seguinte forma:

a) se representada diretamente, por meio/de dirigente, proprietário, sócio ou
assemelhado, deverá apresentar: -/ ,- '/ . ~

B. 1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrado;' .., i, ,

B.2) documento 'de eleição de s~~s administradores,. em se tratando de
sociedade comercial ou d~ 'sociedade por ações; /

/, '"B.3)Anscrição do ato corstitutivo, acompanhado de prova de diretoria em
exercício, no 'caso de sociedade civil; . ", ' ~

, , .•. ' .' .8.4) documento que conste expressamente os poderes para exercer direitos e
assumir obriga'ções em decorrência de - tal-,investidura e pàra' prática de todos os
demais atos inérentes ào:certame, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no'País;' ------- /.--', ...

'-- .''. . ..-/

a.5) registro comercial, -s~ empresa individual. S
',1 /' ,. \~•

• j'f' , 'I ~""" \ 4,( ~' ••
b) se representada por procurador, deverá apresentar:

b. 1) ínstrumento público ou particular de procuração, este com a firma do
outorgante reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654,
9 1", do Código Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de todas as
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pessoas com poderes para a outorga de procuração,o nome do outorgado e a
indicação de amplos poderes para dar iance(s) em licitação pública; ou

b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da
licitante, comprovando a existência, dos necessários poderes para formulação de
propostas e para prática de todos os demais atos inerent~s ~bcertame.

I _ Em ambos os casos (b.1 e b.2): o instrumento de mandato deverá estar
acompanhâdo .do ato de investidura do outorgante como representante legai da
empresa. '~'-'? ~ . . ~

.<'- -.'1 ........•./\
( ~II _ Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa.' - -'- .' 'deva"assmar a carta de credenciamento para o representante da empresai,a falta de

qualquer uma invalida o documento para os ,fins deste procedimento licitatófio. ~, \,
2.4 Para exercer os direitos de ofertar lances elou manifestar intenção de recorrer, é
obrigatória a presença da licitante ou de seu representante em todas as sessões
públicas referentes à licitação. ,.'~, :

2.5 A ausência de credenciamento implicará na~,'apresentação da proposta escrita e
será considerada como renúncia tácita ao direito de participar na sessão de lances e
recorrer contra os atos do pregoeiro,

2.6 A empresa que pretender se utilizar dos beneficios previstos nos art. 42 á 45 da
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 á
6.18 e 7.3, deste edital, deverão apresentar declaração, firmada'por contador, de que
se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte. I. . , I

I _.fA~ão-apresentação.da declaração acima indicada. implica na renúncia
tácita aos beneficios da Lei Complementar n.' 123-2006 ,-,',, ~ -

'-. " ..-.' .2.6.1 As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita
bruta até o iimite de 3.600.000,00 (três milhõés é seiscentos mil reais), gozarão dos
beneficios previsio~ nos ait:42 à 45 da Lei ComplementarJ23,'de 14 de dezembro de
2006, discipiinadosnos itens 6.15ã.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
declaração, firmada pdr contador, de que se enquadr~m no limite de receita referido
. 'Ir, U'aCima. , 'I I '1' ." .•• \~•

• . 1..£.!' ~L .••••• ) ~

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

,,
('
• •

A CÃMARA MUNICiPAL DE CARAZINHO
EDiTAL DE PREGÃO PRESENCIAL NQ016/2015
ENvELOPE Nº 01 - PROPOSTA "

,PROPONENTE (identificação completa)
':::-.4 .'

À CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZiNHO
'EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NQ016/2015_ -_.
ENVELOPE Nº 02 - HABILITAÇÃO
PROPONENTE (Identificação compieta)

. '
4 _ DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

>
, - /'

\

•

•
\
•

4.1 No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das
licitantes e demais pessoas presentes à" sêssão pública do pregão, o pregoeiro,
inicialmente, receberá. os envelopes contendo propostas financeiras e documentos e
habilitação, ' :

\ " I
4.2 Uma vez encerrado 'O prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não
será aceita a participaçãode nenhuma licitante retardatária, I

4.3 O pregoeiro realizará ~'c~enciamento das inte;essadas, asi~uais deverão:." ",

/ , '. "

a) comprovar, por meiô-d,e"ins.trumento próprio, poderes pata formulação de
ofertas e la'nces verbais, bem comej'para a prática dos demais atos do certame;

, , ~ ,\ "-.f,
b) apresentar declaração de que cum'prem'os requisitos de habilitação e" ',' ~ ,// /. - ~ .- ,
c) comprovar"a situação 'de.microempresa ou empresa de pequeno porte,

quando for o caso. ....•. ~~
('" :. - ..-~',) •.....•

if~, ,r'. ,,<' - ~
5 - PROPOSTA DE PREÇO.. \, , .-.1

5.1 A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 (sessenta)
dias, deverá ser apresentada em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas,
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sendo a última datada e assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida
em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter:

a) razão social da empresa;, .
>

b) descriÇão completa do produto ofertado, marca, modelo, referências e

demais dados técnicos; e,
Ic) preço unitário liquida: indicado em moeda nacionai, ónde deverão estar

incluídas':quâisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribúições sociais,
obrigáçÕes trabalhistas, previdenCiárias, fiscais e comerciais, que. éV8fltualmente
inci9am' .. sobre a operação ou, ainda, despesas com transporte, seguros,
empacotamentos, ou terceiros, que correrão por conta da licitante vencedora.:,"
~. J ~ •.,- ~, ,

I _ Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no
preço até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as
demais, se houver, também em eventual contratação. '

5.3 Nos preços propostos deverão estar incluidos, além dos produtos, todas as
despesas e custos, como por exemplo: transportes, despesas com frete, seguro,
empacotamento, tributos de qualquer natureza e todas as despesas diretas ou
indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.

5.2.1 Ouaisquer tributos de qualquer natureza, custos e
l
despesas diretas ou"'... -

indiretas, entre outras',;,despesas, omitidos. da proposta ou incorretamente cotados,
serão considerados cO,m,? inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de
acréscimos a qualquer titulO.. I

, '~ J
5.2.2/Ós preços propostos e os lances oferecidos"~ são de exclusiva

responsabilidade da licitante, 'não" 'Ih~assistindo o direito de pleitear alteração dos
mesmos, sob alegação de erro, OInissao, ou qualquer outro pretexto.~---r-- ... ~, ' .5.2.3 Não serão ~dmitidas, posteriormel)te, alegações de enganos, erros ou
distrações na apresentação"étaspropostas comerciais,'"como justificativas de quaisquer
acréscimos ou solicitações de~feembolsos':e ':indenizaçõesde qualquer natureza, ou
mesmo durante a sessão de julgamento do procedimento.r ....~-'_'. . .....-.....~:L..."

5.3 A proposta que não atender~as.exigências"destejnstrumento, bem como alterar a
especificação da proposta, ou qué""apre'Senta'r~.preçosexcessivos ou manifestamente
inexequiveis, ou aquelas que ofertarem alternativas serão desclassificadas.

6 _DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
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6.1 Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, o autor da
oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos
itens subsequentes, até a proclamação da vencedora.-...:..",

"', I

6.7 Não poderá 'haver desistência dos lances"já ofertados, sujeitando-se a proponente
desistente ás penalidade. constantes no item 13 deste editai. i

\ \ I"
. "6.8 O desinte~esse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro,

implicará n~.'exclusãO da licItante da etapa competitiva e, consequentemente, no
impedimento de apresentar nàvos'laf'J,ces,sendo mantido o último.preço apresentado
pela mesma, que será considerado.para efeito de ordenação das propostas.

( é~ .."
6.9 Caso não seja ofertad9.,nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre
a proposta escrità de menor-"preço unitário e o;valoi estimado para a contratação,
podendo o pregoeiro.,negociar~diretamente: cani a proponente para que seja obtido
preço melhor. ,._. ./ .'r., -.......... ...-- \.
6.10 O encerramento'" dâ etapa. competitiva:dar-"se-á" quando, convocadas pelo
pregoeiro, as licitantes manifestarem s-eú'desii'lteresseem apresentar novos lances.

6.2 Não havendô: pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem
anterior, poderão os autores das três melhores propostas ofereéerem novos lances,
verbais e /sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em" suas propostas
escritas: <,< ../"" ~ ~~>

"";- .' .~
- :.•.•. ., ~ .. \

6.3 No :cLÍrso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos
itens-'~-anteriores .serão convidados, individualmente,~a ~apresentarem novos. lances,
verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a'.partir da ""autora da
proposta classificada em segundo lugar, até a proclamação da vencedora. '.

6.4 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado
sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances. 'i

6.5 A o~erta dos lances deverá ser efetuada nc)::momento em Ique for conferida a
palavra a liCitante, obedecida a ordem prevista nos Itens 6.3 e 6.4.

6.6 É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
\

6.11 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor
preço apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais
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baixo, comparando-a com os valores consignados em planilha de custos, decidindo
motivadamente a respeito.

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

•
6.13 Serãó+desc!assificadas as propostas que:.. " .

.i':\ / ..
, "a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta iicitação; ,
( .••• . ~,

} >~h) forem .omissas em pontos essenciais, de modo a _e~s~j~rdúvidasi':;' .•.

c) afrontem quaiquer dispositivo legal vigente. bem como as \ que não
atenderem a.os requisitos do item 5;

" . '" • '.. _'~ II _ inserção na proposta "que tenha .por objetivo modificar, extinguir ou criar
direitos da licitante ou do órgão licitador serão tidas como inexistentes, aproveitando-
se a proposta nó que for compatível com o instrumento convocatório, ', J
6.14 Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não

previstas no editai. ..."" i
\ ,6.15 Encerrada. a sessão' de.,lances, será verificada a ocorrência do empate ficto,

previsto no,art, 44. S 22, da Li,i ,Compiementar n2 123. de 2006; sendo assegurada.
como critério,'do desempate, preferência de contratação para as microempresas, as
empresas de pequeno porte e aS'cooperativas que atenderem ao'item 4.3, "c", deste

editai. \", <:::n ~, ,"' '
6.15.1 Entende-se'como empate ficto aquelas' situações em que as propostas

apresentadas pela microempres-a e pela empresá de pequeno porte, bem como pela
cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de
menor valor. r'v, '-. .• - ., ••• / "-,,1f,) \ .i " ", ~ • ~.
6.16 Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:

d) contiverem opções de preços- alternativos ou que apresentarem preços
manifestamente inexequíveis. _.. .

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora
da proposta de menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco)

Processo Administrativo nO.022/2015
Pregão Presencial nO.016/2015

~

~~~~~~:~~~~~@'c:~a-r~c~X~sPg~~t~l~440 - Fone/PABX:54 3330.2322- CEP 99500-000- CARAZINHO/RS
... www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

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


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço,
situação em que será declarada vencedora do certame.

•
•6.18 O disposto nos itens 6.15 a 6.17. deste edital, não se apilca ás hipóteses em que

a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa
de pequeno porte ou cooperativa. I

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

~ ~ ~
~ . .'

6.17 Se'nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer
as exigências do item 6.16 deste edital, será declarado vencedor do certame o iicitante
deten'tói da proposta originariamente de menor valor. - - - -- +

: i.

6.19 Da sessão púbiica do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem
prejuízo de outros" o registro das .licitantes, credenciadas, as propostas escritas e
verbais apresentadas, na ordem de dassifica-ção, a análise da documentação exigida
para habilitação e os ~ecursos interpostos. .

. '6.20 A sessão pública, ri~o será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e
quaisquer informações acerca do objeto ~seremesclarecidas previamente junto ao
setor de Consultoria Jurídica ou de Informática desta Câmara: Municipal, conforme
subitem 15.1 deste edital. ." ,:

/ ", '" I
6.21 Caso haja necessidade -de 'ad,iamento da sessão pública, será marcada nova data
para continuação dos trabalhos" deve,odo ficar intimadas, no mesmo. ato, as licitantes
presentes. ~ , . ' "'. -

" ~h'"
7. DA HABILITAÇÃO >/, . './

7.1 Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar, dentro do
envelope nº 02, os seguintes documentos de habilitação,:

" rl'~.'"
+~~ • r;~. l,r'" - ,-.

7.1.1 Declaração que atehde ao ; disposto no artigo 7º, inciso XXXiii, da
Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal nº 4.358, de 5 de
setembro de 2002;

7.1.2. HABiLITAÇÃO JURIDiCA:
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a) registro comercial, no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo,. estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando ~de sociedades comerciais', e, no caso de sociedade por
ações, acompanhado de. documentos de eleição de séus ~d~inistradores;

.'
c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa ~uri<jica (CNPJIMF);

~; . .
"d) : decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade

estra.ngeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para
fun~ionatÍ1ento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim" O exigir; e,

" .fi' •.

./ ;, e) declaração de que não pesa contrasr-declãJação de inidonéidade que
tenha sido expedida por órgão da Administração Pública de iqualquer'esfera de

Governo.

7.1.3 - REGULARIDADE FISCAL: '

a) prová de, inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipai, se
houver, relativo ao domicílio ou sede"da licitárite, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto licitado;

b) Comprovação de regularidade com a Fazenda Federal, mediante a
apresentação de Certidão expedida pela Réceita Federal do Brasil;

c) Certidão Negativa(ie Débitos relativos aos Tributos Estaduais;
, '" I

d) CeiÍidão Negativa de Débitos reiativos áos Tributos Municipais;
, .••." "." •.••.•. "- --;. "

e) Comprovação de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de

Serviço (FGTS);, -" ::o ' ", " "-......J., , 'f) Certidão Negativa' de Débito para com o .INSS (Certidão negativa de débitos
relativos aos tributos ,federais 'ef à .divida~ãti\iã da União),- ÓU prova equivalente que
comprove regularidade-ode ~ituaçãopara com a Seguridade Social; e,

r, -~ ---" ,I ~ ~ __o - - ."-

g) Prova de ineXistência de (iébitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação 'de ceitidãô'l négativa, nos termos do Titulo Vil-A da
Consolidação das Leis do Trabaiho, aprovada pelo Decreto-Lei n" 5A52, de 1º de maio

de 1943,

7.3 HABILlTAÇAO CONDICIONADA
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I _ Havendo alguma restrição na comprovação da reguiaridade fiscal de
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa beneficiada pela Lei
nº 11.488, de 15 de junho de 2007, a habilitação ficará condicionada a regularização

posterior. . , -
II _ Declarada .vencedora do certame, microempresa, empresa de pequeno

porte ou cooperativa terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, podendo ser prorrogado por
iguai periodo, para a regularização, da documentação, pagamento ou parceiamento do
débito, e .emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa,.' ,..., - , .

. " " "\
( iil _ A dilação do prazo por mais dois dias úteis fica condicionada à solicitação

da liéihúite por escrito e mediante justificativa aceita pela Administração.~., '" -- _.,'
r "

7,3.2 A não regularização da documentação, no prazo fixado no, item 7,3,
implicará na inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 8.2,
sem prejuizo das penalidades previstas no item 13,1, alinea a, deste edital.

"
7.4 O enveiope de documentação que 'não for aberto ficará em poder do pregoeiro
pelo prazo de validade da proposta, devendo a licitante retirá-lo, após aquele periodo,
no prazo de 5 (cinco) dias, sob pehade inutilização do enveiope ti seu conteúdo,

8 - DA ADJUDICAÇÃO
" ,

8,1 Constatado o atendimento das exigênciás fixadas no edital, a'licitante que ofertar o
menor preço será deClarada vencedora, sendo-lhe adjudicado, pela autoridade
superior ou pelo "própriopreg"oeiro, o objeto do certame. /

/,' ,
8.2 Em caso de desatendimento às ,exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitara a
licitante e exarr1inará as ofertas subseqüentes e qualificação das' licitantes, na ordem
de classificação e, assim, sucessivamente;-- até ,a apuração de umà que atenda ao
edital, sendo a''fespectiva licitante declarada ver:lcedora, ocasião' em que o pregoeiro
poderá negociar diretamente com a proponente parã-que sejaobtido preço melhor.

~ ' ---- ", "
8.3 Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a
vencedora e, a seguir/proporcionará as licitantes a ~pÇlrtunidade para manifestarem a
intenção de interpor rÉ!curso~.esclarecendo que, a fáltâ --:-dessamanifestação expressa,
imediata e motivada, importárá nã dec~dênciã do rdireito de recorrer por parte da

licitante.
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8.4 Náo havendo manifestaçáo para a interposiçáO de recurso. ou após o julgamento
deste. se interposto. o pregoeiro concederá o prazo de 3 (três) dias úteis para a
apresentação de nova planilha de quantitativos e preços unitários para adequar-se ao
novo preço total proposto após a sessáo de lances.

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

. .
, "

9.3 A manifestação expressa da intenção de intêrpor recurso 'e da motivação, na
sessão pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.

-' " . '
. I

9.4 O recurso sará dirigido à autoridade superior. por intermédio daquela que praticou
o ato recorrido, a qdal poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua
decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a
decisáo ser proferida dentro do prazo de,5~(cinco) dias úteis, contado da subida do
recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à demora.

,\. .!
9.5 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis

de aproveitam'ento. " '"'' .
.:.

, .
9.1 Tendo :.8....licitante manifestadó motivadamente, na sessão pú~1i9a•.do pregão, a
intenção de recorrer, esta terá o prazo de3 (três) dias consecutivos para apresentação
das ra'iões de recurso. " ~ .; ~,

f ,. ~
'. ..9.2 Constará na .ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem

como,o registro de que todas as demais licitantes-ficaram intimadas para;,querendo,
manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 3 (três) dias consecutivos,
após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a tod~s, vista imediata do

processo.

, /

10. DOS PRAZOS - .••...'"\.' '---~J.
10.1 Esgotados tbdos os prazos recursais. a Administraçáo. no prazo de 10 (dez) dias.
convocará a vencedora para<-assinar o' contiató~ sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste,edital.

".,.... , .••..,. ...-' .
• /"' ~ ." T-L.

10.2 O prazo de que trata o'itemanterior.poderá ser: prorrogado, uma vez e pelo
mesmo período, desde queZseja. réqueriç.o deforma~motivada e durante o transcurso

do respectivo prazo.

10.3 O prazo de entrega dos produtos ê em até 10 (dez) dias, a contar da assinatura

do contrato.

Processo Administrativo n°. 022/2015
Pregão Presencial nO. 016/2015

~

~~~~~~~~~~~~~h~'c:~a-r~c~X~~~~~I~ 440 - Fone/PABX:54 3330.2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS
... www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

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


_.
11 • DO RECEBIMENTO

10.4 O tenno inicial do contrato contará a partir de sua assinatura e o final com a
entrega total dos bens adjudicados ou no seu termo legal.

••

CIIRAZIIIII1J.ftS
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11.1 Os matériais deverão ser entregues no setor de Informática da Câmara Municipal
de Carazinhá/RS, sito na Av. Flores da Cunha; n.' 799, em Caràzinho/RS, no horário
das 09ho-ras às 11horas, quando deverá ocorrer a conferência dos .produtos/materiais
Iicita~ó$,>.) . ~~--"./. "I. ,.
11..2.'Vêrificada a desconformidade de algum dos produtos, a licitante .vencedora
deverá promover as correções necessárias no p'rãZO máximo-de 03 (três)'dias úteis,
sujeitando-se às penalidades previstas neste edital. ! \

I

11.3 O material a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, de forma a
permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.

I

• I
11.4 A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente; ser entregue junto com o seu objeto., . ~~ I

12. DO PAGAMENTO I\ I
12.1 O pagamento será efetuado contrá~:empenho, após a entrega do material
solicitado e mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura. I

, '\ I
12.2 A nota fiscallfatura '-emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil
visualização (á indicação do' número do processo, número do pregão e da ordem de
fornecimenio;~ ~ fim de se aceleràrç> trâmite de recebimento do material e posterior
liberação do documento fiscal para.pagamento. /'~/.,-

\ . ~ -
12.3 O pagamento será efetuado no prazo de máximo de 30 (trinta) dias da entrega
total e correta do'm~terial.~' : ' - - ,/ / '

"'-- . ~ /12.4 Ocorrendo atraso '-no pagamento, os valores. serão corrigidos monetariamente
pelo IGPM/FGV do período,'ou outro indice que vier a.substitui-Io, e a Administração
compensará a contratáda êotn'juros de 0,5% ao_mês;pro'rata.. .~ /_ :, ! lU - .'

13. DAS PENALIDADES

~
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;

d) executar o contrato com irregula"ridades, passíveis de correção durante a
execução e sem prejuízo ao resultado: advertência; I

a) deixar de aprésentar. a -documentação exigida no certame: suspensão do
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos e multa
de 5% sobre o valor ,estimado da contratação; . '

, /. . .-
b) (manter comportamentO inadequado durante o pregão: afastamento do

certame e suspensão do direito de licitar "8 contratar com a Administração pelo prazo
de 2 (dóis) anos;' • ~ 'I ..... ('" .
( ~. ""c) deixar de manter a proposta (recusa inj,=,-sti~cadapara contratar)( suspensão

do direito de licitar e contratar com a Administração pelo'prazo de 5 (cinco) .anos e
multa' de 10% sobre o valor estimado da contratação; ~ \.

13.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão
ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes

penalidades:

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 1% sobre

o valor atualizado do contrato;

f) inexecução, p,arcial do contrato: suspensão do direito' de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 8% sobre o valor
correspondente ao montànte não adimplida do contrato; i

.\ '
g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de' licitar e contratar com

a Administração pelo prazo'dé'3 (trés) anos e multa de 10% sobre o valor atuaiizado
do contrató; e,., - , ' .

h) caúsar prejuízo materiài~resultante.diretamente de execução contratual:
declaração de inidoneidade cumulada com-a-suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração Púbiica peio prazo de 4'(quatrã) anos e multa de 12% sobre o
valor atualizado do 'contrato .. ~.. ----- /

'"13.2 As multas referidas' nas-alíneas do item 13.1 serão cobradas administrativamente,
salvo aquela disposta-'na .âlír1~a;'e"_q~e,se:'r~pObr~d~:,p'õrcompensação financeira dos
créditos que a contratada tiver a ,'receber e não impedem, em razão da extensão da
falta cometida, a aplicação das demais sanções previstas no item 13.1 e seus

subitens.

13.3 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
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13.4 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. -

. ,
14..10 bbjeto da presente licitação deverá dispor de garantia quanto a vicios ocultos ou
defeitos de fabricação, ficando o licitante vencedorresjJonsávei por todos os' encargos
decorrentes disso. -. I \

. . ~. ".
13.5 Contra os atos. de aplicação das penalidades' previstas neste titulo também
cabem recursos, a~serem interpostos no prazo de 5 (cinco) dias, contados da
intimação do ato, observando, no que couber, as regras do item 9 do presente Edital.

A~ , . •
\ . ~ ~. ,

/ ., r ~
'14 - DA GARANTIA,

15 _DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1

Órgão 01 - Cãmara Municipal ;
Unidade 01 -' Cãmara Municipal, !
Projeto/Atividade: 010310001 ,2005.Manu!. Geral da Câmara Municipal
Dotação/Elem. Desp.: 3.3.9,0.30,00.00.00.00 Material de Consumo

, \ J
/ '.\

16 -.DAS DlSPOSIÇOES GERAIS '--.
.' ,,', '" --".... ..••••.

16.1 Quaisquer informações ou',.dlJvidas de ordem técnica, bem como aquelas
decorrentes de, interpretação do edital, devérão ser solicitadas, por escrito, à Câmara
Municipal de Garazinho, Setor de Consultoria~Ju-rídica ou de Informática, sito na Av.
Flores da Cunha:n'. 799,Carazinho/RS, CEP 99500-000, ou pelos telefones (54) 3330-
2322, no horário compreendidóentre as 8h30min é-11h30min .

...•. ,... /~, -~
16.2 Os questionamentos .. recE~bidos e as respectivas respostas com relação ao
presente pregão encõntrir-se-ão-:à disposição.,de t6~õs os interessados na Câmara
Municipal, setor de Consultôria Jurídica," •. 'L ::l...) .... ~

, I
15.1 Os recursos orçamentários p,ara o atl?ndil1)ento das despesas decorrentes da
presente licitação serão suportados pela seguinte dotação do orçamento vigente:

. '

16.3 Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a
realização de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será
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transferida, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal
subsequente ao ora fixado.

16.4 Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na
documentação o seu endereço: e':mail e os números de fax.8 telefone.-. .~ ... / ~, -y,./'

~. ...•. ~' ,. ~
16.5 Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autentiéada por tabelião, ou
publicaçã?:"(~~ órgão da imprensa oficial. Os documentos eXtraid.os de sistemas
inform¥ltizados (internet) ficarão sujeitos à: verificação da autenticidade de. seus dados
pelaAdministração.; -y....; \

",_.:-T t .• "

16,6'0; casos omissos do presente Edital serão solucionados pelo Pregoeiro,.'
••4 , ,.- - t ..'--..~. ' .
16.7 A presente licitação poderá vir a ser revogada por razões de Interesse público
decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou. anulada no todo ou
em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado. . ". I,

. . I
16.8 O pregoeiro, no interesse p~blico, P9der~..:sanar, relevar omissões ou erros
puramente formais" observados ".ná documentação e proposta, desde que não
contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo
possível a promoção' \ de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a

instrução do processo. ' " ,", I
16.9 Constituem anexo~e'fazem parte integrante deste edital: .
I - Termo de Referência; '- \ J
11 - Modelo deProposta; \',
111 - Modelo Credenciamento;. , '" / .
IV _ Modeló de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação;
V _ Modelo de', declaração de inexistênCia de 'irregularidade quánto ao trabalho do
menor;" :~ ,,-' /
VI _ Modelo de d~claração_para microempresa e empresa de pequeno porte;
VII - Modelo de Declaração 'deld9neidad~/ "
VIII - Mmuta de contrato. ......., . ;/ /"-.. /16.10 Fica eleito o Foro da.Comarca de carazin~para dirimir quaisquer Iitigios
oriundos da licitação -e'db contrato -dela decãrrenté, :'co"", expressa renúncia a outro
qualquer, por mais privilegiado que'seja'" li'- J --'

16.11 Cópias do edital e seus anexos poderão ser obtidas na página eletrônica da
Câmara Municipal de Carazinho: http://www.camaracrz.rs.gov.br/
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Carazinho, 29 de junho de 2015 .

.~

Este processo foi analisado, sob -0, p'risma jurldiC?-
formal, e se acha aprovado por '~ssaiassessoria
jurídica, podendo ter reg lar prossegUl~ento.

•
-' .,

~v~"
/ Paulino.de Moura .. , .. "'.

Presidente "da Câmara Municipal de Carazl~~o,
, L/._

t.". '\<~.

."

".
<:h I"
! .'
: ,.

I' ,I"

,. -I,,,

Valentin erwigTombini
Procuradora Geral do Legislativo

OABIRS 93.394

••, .
-' ,. .'... ,

•. "-,..

~.
/

/,,,
• •

/
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ANEXO I
.....

. ,t.~~ J',. _ .•. .

, • TERMO DE REFERÊNCIÀ

exoediente: '
. ,/ .."," '\

f ,. QUANT. .I
.,,

ITEM.j TOTAL UNIDADE DESCRiÇÃO • .
4//

item 01 800 un Pastas de Carlolina amarela 50q/m' . 18Óqr'x m2

Item 02 800 un Pastas de Carlolina verde 50 n/m2 - 180 qr x m2

Item 03 10 un Anontador simoles plástico I

Item 04 10 un Marcador permanente cd/dvd nonta média 2.0 mm

Item 05 20 un Bloeoaútoadesivo 38x51 e/50f1 (anote e cole\

Item 06 30 un Cola branca 4n lavávei.
, ,
.

Item 07 20 '. un Pasta eatáloqd'éI 50 envelóoes plásticos

Item 08 15 cx Clios 2/0 niquelado I
Calculadora de mesa sem bobina com medida

Item 09 5 un minima de 12x15
,
•

Item 10 15 \ ex Clins i/O niquelado .
Item 11 100 . 'un Caneta esferoaráfic":;;onta fina azul..
Item 12 20 'un Corretivo Iiauido a base de áaua

item 13 10 ex" Grampo trilha métalizado I. ,

Item 14 /10 un "- Láois preto n' 2 / "
Item 15 1'00 un .. oVO aravável . /1 ..

Item 16 ... 20 un Fitá--àdesiva celofane 48x45 ' ..-
Item 17 20 un Fita ade'siva celofane 12X30 !

Item 18 20,. 'Üi1_~ Pilha Alcalina naiito'MA embaiagem c/2 unidades
< -. . Pilha Alcalina -pequena AA embalagem cJ2

item 19 10 '--.., cx unidades ,/

Item 20 500 r\un~ . Folha Sulfite 40---- ... L.,

Item 21 5 un'!:.,JI . Grampeador de mesà 26/6Di 20 folhas

Item 22 30 cx -Lembrete-colorido

Item 23 20 un Caneta Marca texto amarelo

Item 24 200 oc Paoel branco A4 751q nacote com 500 folhas

Item 25 15 un Pen Drive 16 qb

. . ~,. ,
I. Objeto: ",' • f. "/', '. /

.' ./ ~/'~
A ~ presente licitação tem como objetivo a contratação de empresa

especializáda~rio fornecimento dos seguintes produtos/materiais dé"consumo e de~-" ' ..... ~.•../
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Item 26 30 un Pasta AZ oficio Lombo Laroo

Item 27 10 un Réoua 30 cm

Item 28 150 un Pasta ~'L".tamanho oficio transoarente
. - Arquivo morto dá plástico azul tamanho, ,

Item 29 150 ~ "'un' .. 250x130x350 mm ' - .
Item 30 15 .. un Tonner HP ReI. CE285A (Orioina!)

Item 31 / 10.' un ,Tonner HP Ref. Q2612A (Orioina!)

Item 32 , . 10 un . Tonner HP Ref. CB540A (Orioina!) . .

Item 33.• ' :.,? 20 un ' Tonner HP ReI. CB435A (Orioina!) ,
"

Item 34'". 3 un Tonner HP ReI. CB541A (Orioinal
, ,

Item 35 ' 3 un Tonner HP Ref. CB542A (Orioinal
Item.36, 3 ,un Tonner HP Rel.CB543A (Orioinal ' >-

Item 37 10 un Tesoura Grandes
,

•

11- Justificativa: ~",- ,
Atender as necessidades da Câmara Municipal de Caraiinho no que tange aos

materiais de consumo e de expediente para a continuidade dos serViços da mesma., '. . I

111• Prazo: ,
O prazo de entrega dos produtos é de 10 (dez) dias, a contar da assinatura do

contrato. ".\\ ". " .

IV - Preço Máximo \ \ . . J
. \ '" -

O Valqd~;;ximo estimado para o objeto deste certame é de R$22.500,00 (vinte e
dois mil e quinhentos reais), confàrme' média apurada pela Câmara Municipal.

Propóstas cujos preços ultrapasseth esse valor serão desclassificadas.. '-.b -,, . /
V - Dotação Orçamentária: 0... ---..- /, -'

"--- ",,'- ~/
Os recursos orçarnentário~ 'para-'o '""'ãtendlmento d~s-despesas decorrentes da

presente licitação serão suportados pela seguinte dotação"do orçamento vigente:r .~~- ---- .,....,
Órgão 01 - CâmaráMunicip,a1 1'\ '\( ') ~ '"
Unidade 01 - Câmara Municipal' I
Projeto/Atividade: 010310001.2005 Manu!. Geral da Cãmara Municipal
Dotação/Elem, Desp.: 3,3,9,0.30,00,00.00,00 Material de Consumo
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ANEXO 11

MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

I
Apresentamos nossa proposta referente ao Pregão Presencial 016/2015, cujo

objeto trata da contratação de empresa pàra o fornecimento de materiais/produtos para
a Câmara Municipal de Carazinho, conforme'.'descrição do' Edital e Termo de
Referência. ,-.. ~ _.') .. •

Razão Social: -'
. , .

CNPJICEI: ~ ,

Telefone: -' ...."'\
, , - ,

CidadelUF: -7
• • .

,

Enderéco: - ' ./~-:-
Fax:!f ~:~

, "{

E.mail:'-
•

Processo: 022/2015
-, •. •

Pregão 016/2015 I \

Presencial:
.

, MARCA PREÇO PREÇO

QUANT. ~" I UNITÁRIO TOTAL

ITEM TOTAL UNIDADE DESCRiÇÃO
(R$) (R$)

• Pastas de Cartolina amarela 50gfrn - I
Item 01 800 un ~, '. 180"fxm2

, '~astas de Cartolina verde 50 91m2 - 180 gr I
Item 02 800 un \ ,m2

Item 03 10/ un 'AD~~tador sim les ~Iâstico

,
.-

, Marcadorpermanente cd/dvd ponta média "-Item 04 '10,," un 2.0mm -
- Bl~~~ autoadesivo 38x51 cl50f1 (anote e ./ '

Item 05 20 , un cole •.••.. .•..... .

Item 06 30 \, un Cola branca A" lavávcl ~ ,

Item 07 20 un . Pasta calâloao cJ 50 env~\oD~s-nfãsticos
,

- -
Item 08 15 ".ex ciJn;~2JOninuelado ----" /

- Calculadora de-mesa-sembõbina com -
Item 09 5 un........medida mínima de 12xt5

,-

Item 10 15 cx.'" ~ Cli"s 110 ni"uelado ..- -
Item 11 100 un C~ri~eta'esferonréflcã"onta .fina azul \..c..~,.i

20
'- .~.. .".. ~- .'~~

Item 12 un Corretivo lÍnuído a base de 'éaúa

Item 13 10 ex Gramoo trllho metalizado

Item 14 10 un léois areto n" 2

Item 15 100 un ovo nravével
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I
I
I

Item 16 20 un Fita adesiva celofane 48x45

Item 17 20 un Fita adesiva celofane 12X30

Item 18 20
Pilha Alcalina palito AAA embalagem cJ2

un unidades -

Item 19 10
, Pilha Alcalina pequena AA embalagem rJ2

ex unidades - ,

Item 20 500 • ~,un Folha Sulfite 40 ,

Item 21 5
, un Gramoeador de"mesa 26/6 "/20 folhas -

Item 22
, c -,30' ex Lembrele colorido •

Item 23 <".-20 .•' Caneta Marca texto amarelo
-

un •
Item 24.~

- - Papel branco A4 7519 pacole com 500 /' •_ ,200 ne folhas
,,"

Item 25 " 15 Pen Drive 16 nb
' ,

un

Item 26F 30 Un -Pasta AZ oficio Lombo Lamo , '- /,.,'
"

Item 27 10 un Rénua 30 em •
Item 28 150 un Pasla "LU tamanho oficio trans"arente

Arquivo morto de plástico azul tamanho ,
Item 29 150 un 250x130x350 mm .
Item 30 15 un Tonner HP Ref. CE285A IOrinlnat\ _

Item 31 10 Tonner HP Ref. Q2612A 10ri inal\.
,

un

Item 32 Tonner HP Ref. CB540A (Orininal) -
,

10 un

Item 33 20 Tonner HP Ref. CB435A (Orinínall
.

un ,

Item 34 3 un Tonner HP Ref. CB541A rOriajnall •
Item 35 3 Tonner HP Ref. CB542A rOriainall

•un ' .
Item 36 3 Tonner HP Ref, CB543A rOriainal\ •un: ,

Item 37 10 un Tesoura Grandes , p

\ \ /\ --.
Tipo de julgamento: menor preço por item, ,
Validade da proposta:60-(sessenta) dias a contar da data de sua entrega,
Prazolle entrega: 10 (dez) dias a contarda assinatura do contrato,
Condições de pagamento:o._p~gamento será efetuado no prazo de máximo de

30 (trinta) dias"da'entrega total e correta do material. ) • '\. ,'. --...u _ /
Declaro, sob'"as penas.':da lei, que esta empr:es'á atende plenamente todos os

requisitos de habilitaç~o e defn;ais. condições ":":"exigidaspara participar do Pregão
Presencial n' 016/2015,"'" /r _._ ....•.~

A licitante declara, expressamente;'que~ no preç.o~contido na proposta acima
inclui, além dos produtos/materiais~nie'n'ci'o.nados "-na tabela, quaisquer vantagens,
abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas,
previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou,
ainda, despesas com transporte, seguros, empacotamentos, ou terceiros, bem como
quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o custo direto ou
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indireto, sem qualquer encargo
Câmara Municipal de Carazinho.

financeiro elou quaisquer ônus adicionais para a

d de 2015.,_ e~ _
-----

•
(
" .~.. ;

{nome ~u razão social licitante}
(nome complet.o de seu representante legal)

(firma reconhecida)

.'.
•.•• j'.. ,

,.
•

~... ~
/

< •
,

".,,
•

,
/

'-'"
•
\
"'- , . .

'.

I

I
I
'"
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ANEXO 111

CREDENCIAMENTO
•

:. Pregão Presencial'n'. 016/2015'.'
, Processo Administrativo n'. 022/2015 '
•

•
<' - .•_~:~,f ~ ~ :

Através do presente, credenciamos o(a).:, Sr.(a)
" :1 ,portador(a) da Cédula dErIdentidade n'
;;"_.- e CPF n° ., a

pa~icipar da licitação instaurada pela Cãmara~Munieipal- de Carazinho/RS, na
modalidade de Pregão Presencial, sob' o n' 016/2015, i na qualidade de
REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para se pronunciar em
nome da empresa ~ CNPJ nO
___________ " bem como formular propostas e praticar todos os
demais atos inerentes ao certame.' !

_____ "__ de ~ de 2015.

'-.~ .
Obs.: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva
assinar o credenciamento, á falta de qualquer uma de/ás ínvalida o documento para os
fins deste procedimento Iicitatório. \ f j '\ : .~l 1 ~ ,-
Este credenciamento deverá vir acompanhado obrigatoriamente, da documentação
exigida no subi/em 2.3, do editai.

(assinatura do dirigente da empresa)
'(nome do dirigente da empresa)

,""" ., (firma reconhecida)
.•••.•• "-

'.
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
. HABILITAÇÃO'

•
• ,.

•À / ~
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Pregão Prê~eJicial n'. 016/2015
ProcessoÀdministrativo n'. 022/2015

, -

, __ de __ ~ de 2015.,~. "

. ,, ,"'
, ~-1 (Razão Social da ,Empresa),

estabelecida na .- --- , .
(endereço completo), inscrita no CNPJ/CEI sob n°. ' , neste
ato representada por ' inscrito no CPF sob o
n'. ' na qualidade de representante/sócio/procurador, no
uso de suas atribuições legais, vem: DECLARAR, para fins de participação no processo
Iicitatório em pauta, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente aos requisitos de
habilitação. ~.~ .\ ' / \

Declaro sob as penas da lei a inexistência~de impedimento legal para contratar
com a Administração Pública_ .

Por ser verdade ,~ssina a presente.

J
"

/
/
/

(Razão Social da Empresa)
(nome-do responsável/procurador)
(cargo doré~ponsável/procurador)
(n°. do documento de identidade),.•••.. -. --.." ~, ~.~
"'-:_ (firma reconheéidá)
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE QUANTO AO
. TRABALHO DO MENOR

MODELO "A": EMPREGADOR PESSOA JURIDICA (

• .
Pregão Presencial n'. 016/2015
Processo Administrativo n'. 022/2015

(l.

. -

••
, -'-'J ,

DECLARACÃO

\. "
• •

•

de 2015.de

...•...•..

,
\ ,,------'

-'. '"~,
"'-.

-~.

/

____________ ' inscrito no CNPJ nC>. ~----_' por
intermédio de seu representante legal, Sr(a) ,
portador(a) da Carteira de Identidade n'." e do CPF
n'. ' DECLARA; para fins do disposto no inciso V do
art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, ácrescido pela Lei no 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que não emprega menór de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e .não emprega menor de dezesseis anos. ~

Ressalva: emprega menoc a partir de quatorze anos, na condição 'de aprendiz ( ).

\
\
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
. ','

.'. +

•

•
•

. .
Pregão Presencialn', 016/2015
Processo Administrativo n', 022/2015

1',,;
h-'. I • \

,. (nome da empresa),$ediada na
..A (endereço completo) inscrita no

CNPJ/MF sob o número ., DECLARA; sob as penas da lei,
que na presente data é considerada: '

( ) MICROEMPRESA, conforme o inciso I, do artigo 3', da Lei Complementar n' 123,
de 14 de dezembro de 2006, ",'

, ,
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme o inciso 11,do artigo 3', da Lei
Complementar n' 123, de 14 de dezembro de 2006 Declara ainda,'que a empresa está
excluida das vedações constantes do parágráfo 4', do artigo 3', da Lei Complementar
n' 123, de 14 de dezembro de 2006, I.. ,,,

i'",_
"\ ' de __ --' de 2015,

\ '

/
.~ " I,

.••••••• .••. "",

''\ CO'NTÁDOR DA EMPRESA /,

'" / \ (n' de ~~:istro no órg~:te - CR~) •

~ (assinátura do Representante Legal)"
(nome Completo do Representante Legal)
.r ~~ (Carimbo da Empresa) ~
l. ..1 tl ,....... .' ~ '.l-~

• f'I: (firma reconhecida).. '- - -
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ANEXO VI

" ..

...
MODELO tlÉDECLARAÇÃO DÊ'IDONEIDADE

..~..J -. ~-,

,
• •

t-' ./ ,À ~ /
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINí-IO
Pregão Pres'encial n'. 016/2015 .
ProcessbAdministrativo n', 022/2015'
(:
,," -1f . •.,' ~(Razão -Social da £mpresa),

1 ' -

estabelecida na
(endereçocompleto), inscrita no CNPJ/CEI sob n°, ' neste
ato representada por ' inscrito no CPF sob o
n', ' na qualidadé de representante/sócio/procurador, no
uso de suas atribuições legais, vem: DECLARAR, para os fins 'de direito, que não
fomos declarados"inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer
de suas esferas. ._:I'\.... '''., I

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

'i:,

__ ~_"'...~" __ de __ ~ de 2015.

\\ J
/ ',,",, / .,

• (RazãoSocial da Empresa) "'.
)" ~

\". j (nome aOfesp.onsavel/procurador) /"""

\
' (cargo do responsável/procurador) , /

. '--1 ') -,
~< (firma re~a)~ ////

(', -;- - . ---~,~
..~.~,\ 1 ,""",," # ,'o

.~.J '.lo l\...)
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ANEXO VIII

MINUTA DE CONTRATO
. > . ,

Processo Administrativo- nO:022/2015. ,,
Pregãó Présencial nO.016/2015..

QUANT. UNIDADE ~ i.•.•. ./

ITEM TOTAL <::.: . / DESCRiÇÃO

Item 01 800 . un Pástas de Cartolina amarela 50n/m'. 180nr x m2,
Item 02 800 ._.-..••un Pastas de Cartolina verde 50---;;-/m2- 180 nr x m2

Item 03 10 .A' un"a - Aoontador simolés:olástico
Item 04 10 un '"" I Marcador oermanente cdldvd oonta média 2.0 mm

Item 05 20 un Bloco autoadeslvo 38x51 c150f1 (anote e cole)

Item 06 30 un Cola branca 40 lavável

Item 07 20 un Pasta catáloQOc/ 50 envelones plásticos

.•••..••••• I" ~/ . / •... -
tI' .' CONTRATO N" __ /15 ' , ~

.,FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE"~o, /.~
~A~CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, pessoa jurídica de dir~ito público,

CNPJ n' 89.965.222/0001-52, com sede na Avenida.Fíores da. Cunha, nO' 799, em
Carazinho/RS, CEP 99.500-000, Carazinho/RS, representada neste ato' por seu
Presidente em exercício, Vereador PAULlNO DE MOURA, inscrito' no CPF
325.465.050-68, residente e domiciliado na Rua Antônio Pasin, nO.390, nesta cidade,
nesse ato denominado, CONTRATANTE e de outro _iado a Empresa
XXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF 'sob o nOXXXXXXXXXXXXXX, com contrato
arquivado na JUNTA COMERCIAL sob o nO. XXXXXXXXXXXX, em XXXXXXX de
XXXXXX de XXXXXXXXX, estabelecida na Cidade 'de XXXXXXXXXX, na Rua/Avenida
XXXXXXXXXX, nOXXXXXXX, neste' ato représentada pelo seu sócio proprietário, Se.
XXXXXXXXXXXX, portador do RG XXXXXXXXXXX e do CPF(MF) sob o nO
XXXXXXXXXXX, doraliante denominada de CONTRATADA, em' virtude do Edital do
Pregão Presencial nO016/2015, têm entre sijusto e acertado o 'presente contrato de
prestação de serviços, que se regerá pelas C1áusuiase condições adiante estipuladas:

\\ I
CLÁUSULA I. DO OBJET~\ I

/ '.. ...., . •••....
1.1 O presenle contrato tem,por ,objeto o fornecimento, pela CONTRATADA, dos
seguintes produtos/materiais de consumo e de expediente para viabilitar o seguimento
dos serviços-da,Câmara Municipal d'eGfúazinho: ' ...."\ .:: r--'>
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Item 08 15 cx Clios 2/0 niouelado
Calcuiadora de mesa sem bobina com medida

Item 09 5 un minima de 12x15
Item 10 15 ex'-' Clins 1/0 ninuelado
Item 11 100 ._' . un Caneta esferoaráfica pánta fina azul
Item 12 20 • un Corretivo Iinuido a base de áaua

Item 13 10 cx Giamná trilho metalizado . .
Item 14 .40 , 10 un Lánis nreto n' 2 .

Item 15 - -" 100 un OVO nravável .. . . . -""

Item 16," 20 un Fita adesiva celofane 48x45 , ,. .
Iteni 17: 20 Fita adesiva celofane 12X30 - .un
Item 18 20 un Pilha Alcalina palitoAAA embalanem cl2 unidades. Pilha Alcalina pequena AA embalagem c/2•
Item 19 10 unidades I •

cx
Item 20 500 un Folha Sulfite 40

.
Item 21 5 un Grampeador de mesa 26/6 p/20 folhas

Item 22 30 cx Lembrete colorido I

Item 23 20 un Caneta Marca 'texto amarelo ,
Item 24 200 pc Papel branco A4 751a pacote com 500 folhas

Item 25 15 un Pen Orive 16 ab
Item 26 30 un Pasta AZ oficio Lombo Laroo!
Item 27 10 un Réaua 30cm

,,
Item 28 150

, Pasta "L" tamanho oficio transparenteun
\ Arquivo morto de plástico azul tamanho

Item 29 150
,
un 250x130x350 mm J

Item 30 /15
un"-

Tonner HP ReI. CE285A (Oriainal)

Item 31 /:"," 10 un ......., Tonner HP Ref.Q2612A (Oriaimil\

Item 32 . 10 un - Tonner HP Ref. CB540A (Oriainal\

Item 33 (20 un Tonner HP ReI. CB435A (Orininal\

Item 34 3 .....un Tonner Hp Ref. CB541A Orininal\
Item 35 3' uh .. Tonner HP Ref:CB542A Oriainal\

Item 36 3 " un , Tonner HP-Ref. CB543A Oriainal\

Item 37 10 -'un Tesoura Grandes......-"'

CLÁUSULA 11- DA vIJÊ~êIÃt-\Z 1"11 O'~~~
2.1 A vigência para o presente contrato será de 10 (dez) dias contados da assinatura do
presente. Se os materiais/produtos forem entregues totalmente e corretamente antes do
termo previsto, este contrato se findará nesta data.
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CLÁUSULA 111_ DO VALOR, DA ENTREGA E DO PAGAMENTO

3.1 Fica o presente instrumento contratual ajustado em R$. _
( ), onde deverão estar incluídas,"além de todos os materiais/produtos
descritos na Cláusula ,Primeira", "todas as vantagens, "abatimentos, impostos, taxas e
contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias,' fiscais e comerciais, que
eventualmente incldam 'sobre a operação ou, ainda, despesas com transporte ou
terceiros, que correrão por conta da CONTRATADA. 'If" • J/ .••

,/J. /..
3.2 O prazo'de entrega dos produtos é em até 10 (dez) dias, a contar da assinatura
deste contrato. •..~....;/ \, '

.A \,

3.3 Os materiais deverão ser entregues pela CONTRATADA no setor de Informatica
da Cãmara Municipal de Carazinho/RS, sito na A"Flores -da' Cunha, n:' 799, em
Carazinho/RS, no horário das 09horas às 11horas, quando deverá ocorrer a
conferência dos produtos/materiais licitados. .,
3.4 Verificada a desconformidade de algum dos produtos, a CONTRATADA deverá
promover as correções necessárias no prazo, máximo de 03 (três) dias úteis,
sujeitando-se ás penalidades prevíS!~Sno EJ~al e neste contrato. i

, •. ' " •.' j

3.5 O material a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, de forma a
permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.

, \ I, . '
3.6 A nota fiscal/fatura deverá. obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto." \ I
3.7 O pagamento será efetuado contra empenho, ap9s a entrega do material solicitado
e mediante apresentação da Nota Fiscai/Fatura. f

/ "- "- " / "
3.8 A nota fiscalffatura emitida 'pelo forneéedor deverá conter, "em local de fácil
visualização, a '.indicação do núrn-er.o"do'processo, número .do pre~ãà e da ordem de
fornecimento, ',â fim de se acelerar o trâmité de. recebimento do máterial e posterior
liberação do documento fiscal para pagamento:..J /;. . /" ..••.'-:::.: - - .--:-~/ /
3.9 O pagamento será efetuado no ..prazo de-máximo de.30 (trinta) dias da entrega

total e correta do materíai. , ./r'> 01 ~--.~ .--' --::".,
3.10 Ocorrendo atraso no pagamento" os valores' serão corrigidos monetariamente~ . ... . ,. ~\ - ~.... -
pelo IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substítui-Io, e a Administração
compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.

CLÁUSULA IV - DA RESCISÃO
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4.1 Constituirá motivo para rescisão ou multa no presente contrato:
a. O não cumprimento de cláusulas, especificações ou prazos constantes neste

contrato ou no Edital 01612015;
b. O desatendimento às determinaçÕes da autoridade designada para acompanhar

e fiscalizar a en.trega dos produtos, assim como a"de seus superiores., .
- ~ 'o'

4.2 A rescisão poderà ser determinada:. .
a. Na ocorrência de qualquer das hipóteses enumeradas' no artigo 78 da Lei

- . . I .

Federal n' 8.666/93, com as formaiidades e consequências previstas nos artigos
79 e'80 'da Lei supra., " •. ~- ~.

b. PaLato unilateral do CONTRATANTE, nas hipóteses dos incisos I a XII, XVII e
IXVIII, do art. 78, da Lei n' 8.666/93; • l
..•.- ,.c.. -Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de

. 'licitação, desde que conveniente pará o CONTRATANTE;: ','
d. Judiciaimente, nos termos da legislação. \

.' ',,---,
5.1 Pelo inadimplemento das obrigaçõé~{ conforme a infração, I estarão sujeitas às

seguintes penalidades: -,. , " .
a) deixar de.apresentar a.dácumentação exigida no certame: suspensão do

direito de iicitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos e muita
de 5% sobre o valor estimado da contratação; I

b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do
certame e suspensão "dO"direito de licitar e .contratar com a Administração pelo prazo

de 2 (dois) anos; \ " ic) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão
do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 (cinco) anos e
multa de 1qo£ sobre o valor es!ifnB:~Oda contratação; . ..,,,,,

d) 'exec~tar o contrato"'c9m irregularidades, passiveis de.correção durante a
execução e serrj prejuizo ao resultad.o:advertência; " ,

e) exéêutar o contrato com atraso 'injustificado, até o limite de 7 (sete) dias,
após os quais será considerado como inexecução'"contratual: multa diária de 1% sobre
o valor atualizado"do contrato;... _ ~" ./'

f) inexecuçãO ,parcial do 'contrato:' suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos _e multa de 8% sobre o vaiar
correspondente ao montante não.adimplido do contrato; ..

g) inexecução total do 'contr,ato: suspensão d-o~direitode licitar e contratar com
a Administração pelo prazo "de 3 (três) ános é multa -de 10% sobre o valor atualizado

do contrato; e,h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual:
declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar

CLÁUSULA V - DAS PENALIDADES

I
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
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com a Administração Pública pelo prazo de 4 (quatro) anos e multa de 12% sobre o
valor atualizado do contrato.

.-" -

5.2 As multas referidas nas alineas do item 5.1 serão cobradas administrativamente,
salvo aquela disposta na alinea "ei, que será cObradá por compensação financeira dos
créditos que a contratada tiver a receber e não impedem, em razão da extensão da
falta cometida, a aplicação das demais sanções previstas no item 5.1 e seus subitens.. .

\

5.3 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
'/ . ./ ....-, ' ~,- :,..•

5.4 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto /pendente de
Iiquid~ção' qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de
penalidide ou inadimplência contrâtual. - -~- •. ,~.~ ~ ~ ...•
CLÁUSULA VI- DOS ANEXOS DO CONTRATO ,
6.1 Fazem parte integrante deste instrumento de contrato, a PROPOSTA de preços
apresentada pela CONTRATADA, bem como o Edital correspondente e respectivos
anexos do Pregão Presencial n' 016/2015: .

..'. "- ~ - -:

6.2 Na hipótese de divergência. entre este" instrumento de
correspondente, prevalecerão as disposições contidas no Edital.

éontrato
I

e o Edital

CLÁUSULA VII- DA GARANTIA
\ . . \

7.1 O objeto da presente licitação deverá dispor de garantia quanto a vicias ocultos ou
defeitos de fabricação, ficândo o licitante vencedor responsável por todos os encargos
decorrentes disso. \ '" "

/ " " . "."
CLÁUSULA VIII- DAS RESPONSABILIDADES .' , ,\ . --......... ," ', , .•••.. ...•.

8.1 Constituem-(e responsabilidades da Contratada: ..•....' /
a) A Con'tratada deverá manter, durante )od.? l a execução do contrato, em

compatibilidade com as ohrigações por ela as~.umidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas. no-presente cêrtame: "

b) Entregar o objeto deste contrato no prazo máximo' de 10 (dez) dias a partir da
data de sua assinatura nasc;;ôndições avençadas: e,-.....'" ~. - .. .•~

c) No presente contrato não será admitida a subcontratação total ou parcial do
seu objeto, a associação do Contrata:do'cij'thoutre'm~ a cessão ou transferência, total ou
parcial bem como a fusão, cisão ou incorporação, conforme Art. 78, inciso VI da Lei
8.666/93.

8.2 Constituem-se responsabilidades da Contratante:

Processo Administrativo nO. 022'2015 Pregão Presencial nO. 016'2015

~~~~~~~~~~~unha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone/PABX:54 3330.2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS
crz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

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


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CIIWIIlIIlI."

,

a) efetuar o pagamento ajustado na forma e no prazo convencionado; e,
b) dar ao Contratado as condições nt:ce.ssárias à regular execução do contrato.

. .
CLÁUSULA IX - DAS DISPOSiÇÕES GERAIS

" ,•- ~ -~,-'".~
9.1 Eventuais alterações ou casos omissos serão acordados entre as partes na forma
de adilivos a este Contrato, • ,

..It'~4 . ~ ', .••..- •• .!
9.2 OS,t-signatários do presente .contrato asseguram e afirmam que são os
representantes legais competentes para assumir em nome das partes ~âSobrigações
descritasneste contrato e representar de forma efetiva seus interesses. 10',,":

...:. '7 ",',. --
9.4, Fica designado como fiscal do contrato, o servidor XXXXX,", inscrito no CPF n,
XXXX, ' \

CLÁUSULA X - DO FORO

10.1 Para dirimir quaisquer dúvidas ou cõ-ntrovérsias decorrentes da execução deste
instrumento de cOntrato, fica eleito desde já,o fõro da Comarca de Carazinho, com
renúncia de qualquer outro, por mais -(~frivilegiãdOque seja.

,
E, por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento de

Contrato, em 03 (três), vias de igual teor" e para um só fim, juntamente com as
testemunhas abaixo.', . j'

, "
','~

/
/ " " '~

""', ",,'~ Carazinho, X~ de XXXX de XXXX,
..•..I ..••..•....••..'

\

''->--. "
.. ~/7"1~ /~>:-_. Paulino de Moura?' ,

"'", Presidente da câmaráMünicipal //
~ CONTRATANTE...- /

(, I' - - ".'" ".-.1....,
d~\/ r "\. , ,I' ~"...'

~ I ~ 1 l "")
XXXXXXXXXXXXXXX

CONTRATADA
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Testemunhas:

~ .
\

. ..

.•
. .~- , ..•.

.,"'\,/

•

.
'..~..

Nome completo:
CPF: / .•.•...
Assinatura:-.:.,-' ,--' ~ _

" "'~(,
Visto Consultoria Jurfdica.
.' ,

Nome completo:. ~-~~------
CPF: '.
Assinatura: -( .,

",
/.'

/'
'"\
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" ,...

<, ,

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO:
SETOR DE LICITAÇÕES ..'.- •...

"...::r ~-.". .l:.£"L•. . '/ . .•.
'. ~' .~.. ...•.

_.' / '\' /",
PREGA0 PRESENCIAL N' 016/2015 • /; •

....~J... " •.
lA :CÂMARA MUNICIPAL'DE CARAZINHO, de acordo com'1;-legiSlação

vigenté, torna público para conhecimento dos interessados, que no dia 15 de julho de
2015. às-09horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Carazinho: sit6' na Av.
Flore_s,'da Cunha, nO. 799, reunir-s8-ão a Comissão Permanente de Licitações; bem
como ci Pregoeiro e a Equipe de Apoio, para 'receber os envelopes de Habilitação e
Proposta do Pregão Presencial n' 016/2015, que tem como objeto a contratação de
empresa especializada no fornecimento de' produtos/materiais de consumo e de
expediente para viabilizar o seguimento"'.;..dos serviços da Câmara Municipal de
Carazinho. O Edjtal e seus anexos poderão ser obtidos na sede dã Câmara Municipal
localizada na Avenida Flores da Cunha, n°, J99,~tla Cidade de' Carazinho/RS, de
segunda à sexta-feira, das' 8h30minj às 11h30min; I ou pelo site
www.camaracrz.rs.gov.br. Telefone para contato: (54) 3330-2322. LICITAÇÃO: Pregão
Presenciai n°. 016/2016, .Processo Administrativo n°. 022/2015 .. .

\ i"..-\' ,
\\~ ~:aZinhO' r de junho de 2015.

'-.Pauli,no d~ Moura' ~,
Presidente da Câl"Dàra Municipal de Carazinho; ~ J. <::o / . ,/

~~- ~ /)
, . - ,

/

(, - ~~.;
-1R \Zr'liO # ~~
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, , - , ,
"

..4 .•"4,,~
r, .

(o>,

,
,"
"

,

\

•

,
•.... ..,
( .. , '~--'~-'

C'•

\

.. ." -. ,
\

'<~ ")~ ""'" >,
\ "-",,

".J.' ~ •...•" 1 .•..../

\ '~~ ~ ,/
AVISO PREGÂO PRESENCIAL N' 016/2015

Objeto: a contrataç~ de _ empresa espeCial;;';;' no fornecimento de
produtos/materiais de ébnsumo' e -d~e~pedient~parà;viabilizar o seguimento dos
serviços da Câmara Municipàl de Cafaihiho:'~Recebimento das Propostas em 15 de
julho de 2015, às 9horas. Edital: http://www.camaracrz.rs.gov.br/. Informações: (54)
3330-2322, 29 de junho de 2015, Processo Administrativo n' 022/2015, Prega0
Presencial n' 016/2015,
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