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, Oit:?9ER L~GISLATIVO 90 MU,NICIPIÇl DE CARAZINHO,',to,rnvúblico .•q~e
as 09 .~or.as; do, ~Ia _07 do mesl de dezem~ro do ano de 201~, ~a,,)Gomlssao
Permanente de lIcltaçoes, deSignada pela Portaria nº 40/2015, e o Pregoeiro e a
Equipé '<le Apoio, designados pela Portaria n~ 4112015, reunir-se-ãd/na' sala de
reuniõeS' da Câmara.Municipal,de' Carazinho, localizada.na,/w, Flores dà"cünha, nO,,.. . ." ......•........ /"

799;::em Carazinho/RS, CEP 99500-000, com a finalidade de receber pr9p6stas e
. '" . I ;',

documentos de habilitação, objetivando a contratação de empresa especializada na
prestação de serViços descritos no item 1,processando-se essa iicitação nos termos
da Lei Federal nº 10.520, de 17 e julho de' 2002, com aplicação subsidiária da Lei

'\. .
Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993. j" ".~~, '-" I

",.I ''') "
j\ ,.../\,; -,'\- '.•••....'

1 - DO OBJETO o., '.~/ ;' I;
\\ / ,I

1.1 A presente Iicitação\~em por objetivo a seleção da proposta mais vantajosa, para a
contratação de prestação de serviços de publicações,em jornal de circulação local (no
minimo, de circulação 'semanal) de atos iElgais desta Cãmara Municipal, conforme

qUantitativo_consta~t~ dO\~~ I deste Edital. /' . / / / J ' .
1.2 Poderao participar do\cel"tame todos os Interessados do ramo de atividade
pertinente a%bjeto da contratàção que/preenéherém as condiÇões de habilitação
constantes deste edital. ,,~'/ ,,/ ,'/7"

'-..I' ~'/ /(U
2 • DA ~EPRESENTAÇÃOE DOQNCIAMENTO >

2 1 A I
,.t t d"" ~--t • ~d . /t" t '• ICI an e everC! se apresen ar.:..para•...ére enclall)en o Jun o ao pregoeiro,

diretamente, por meio'de seu representante lega\,-/(,u através de procurador
regularmente constituidõ)que-dellidamente idemtificado~e credenciado, será o único
admitido a intervir no prdcé'dirhentolicitatóriõ';no ;interêsse"da representada.- "r.:. J/ " '~ ,;." V ' ,JL.J_."' •.•._

2.1.1 A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação
de documento de identidade.
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2.2 A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 2.1 deverá ser
apresentada fora dos envelopes.

2.3 O credenciamento será efetuado da seguinte.forma:
/ )~~.~ .', I//,'\

.. / _ ..-. .1,.J - ,~..:.. I:, -, ., ,...
a) se representada<diretamente, por meio de'dirigente, proprietário, sócio ou

assemelhado, devt:r.áapresentar: ~.../!/Ii />
, .V / -"", ~1/,-?

a.1)-16piá do respectivo Estatuto ou Contrato Social em'Vigôr, devidamente
registrado;'-Z>;' " ~:; \ i' 'Í .~4~ I' ~~
/ .~2) documento de eleiç~o de seus Jdministradores, em s~~ando de

sociedade comercial ou de sociedade por ações; I , \;/)
:í ....- .. ... . "" '~~~-~-i ~:-.:)
'<" a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em

exercicio, no caso de sociedade civil; I
a.4) documento que conste expressamente os poderes para exercer direitos e

assumir obrigações em decorrência de'.-t~1 investidura e pará prática de todos os
demais atos inerentes ao certame, em se tratando 'de empresa ou sociedade
estrangeira em fu'nci6namento no pá'ís; c:'-;' I'. \\/~<.

a.5) registro comercial, se empresa individual. . (
;' \ \ j i

b) se representada por procurador, dêverá apresentar:

b.1) instrLment~~bliCO ou partic~~r de /proL~ão, este com a firma do
outorgante reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654,
91Q, do CódigóCivil, em especial o nomé da/emprésa outorgan!e e de todas as
pessoas com ,p,?deres para à....<2uto(ga de procuração, o nome ;!ô\outorgado e a
indicação dé amplos poderes para'dar'lance(s) em licitação pública; óu J'-" . ......•.•.....' 'I '-.../

b.2) ca' de credenciamento o~ pelo(repres'entantes legais da
licitante, comprov'ando a êxistência dos necessários?poderes/para formulação de

Propostas e para prática de todÕS:osdemaisatos'iriéréntes ao éertame.
'" v _ ./

I - Em ambos os"casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar
acompanhado do ato 8e>Í1vesiidura:ct0~~ujor9ilnte~c]mo representante legal da
empresa. 4.-4"(A.Z _~ ,l.'"'..G ..

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.
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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 Iicitaçã~: (,)' ,'~' , '0 •• 1'
2.5 A ausência de créd~Jârh~rí~ô'i~plicará 'na Ja:e~nt;ção da proposta escrita e
será considerada',corTI6:renlÍncia tácita ao direito de partiéipar,;'ha)sessão de lances e
recorrer contr,a"os iltés' do pregoeiro/" '~,'" ,~i~' "'"

#~." (. \ ~YJ/,?
2.6 A empr~a que pretender se utilizar:dos benefícios previstos nos:art': 42 à 45 da

/'.~.',- " _j<' '~~ .••, ",Ao.

Lei Complémentar nQ123, de 14 de'dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 à
6.18e7:S:deste edital, deverão apresentar declaração, firmada por contador, de que
se ~h,qu.àdracom? mic;roemfJresa ou empresa de'pequeno porte .. " • ,v)

.' ". I~'"') I - A não-apresentação da declaração acima indicada implica na\renúncia
tácita aos beneficios da Lei Complementarn.o 123-2006 1

2.6.1 As cooperativas que tenham'C!ufêrido, no ano calendário anterior, receita
bruta até o limite de 3.600.000,00 (três inflhões e seiscentos mil "reais), gozarão dos
beneficios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complernental-.,123,'de:14 de dezembro de
2006, disciplinados rios itens 6.15à ',6.18 e~7:3, dêste edital, conforme o disposto no
art. 34, da Lei 11.488, de 15 de "Junho dE(2007, desde que támbém apresentem

. 1. ! L

declaração, firmada por contador, de que se enquadram no' limite de receita referido

acima. ,\ \ ' ,. I
'\

".1',-; I' /
.••.•...1 ' I

, / / I
3 - DA APRESENJ AÇÃO DOS ENVELOPES /

P r't".... - \"rt' I' 't' t 1/ d'/ t d -, d' t .tara pa IClpaçao no ce ame, a ICIan e, a em e a en er ao ISPOS o no I em
7 deste editaI(deverá apresentàr a'sua proposta ~depreço e docúmentbs de habilitação
em envelopes 'distintos, lacrado;;;-'nãa'transparentes, identifiéados?respectivamente,
como de nQ1'e' nQ2, para o que se sugér'e a seguinte insc.r

7
içãO:r \.../

\.. '-O /
À CÂMARA MlJNIC~QE:.Ç~RAZINJ:lO~
EDITAL DE PREGÃO PRESENC'IACNQ 019/2015
ENVELOPE N!! 91:';PRÇ>POSTA ----::::,,'
PROPONENTE (Identificação completa), _, 1C'J• .;<:"{p 'A"-l:l.~~;-• .r" ~

./1., ''-''_ ..••..,
A CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NQ019/2015
ENVELOPE N!! 02 - HABILITAÇÃO
PROPONENTE (Identificação completa)
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4 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES
.. í\~ ' ....

4.1 No dia, hora e local, "méndi5nados '110 ':preâmSúlõ'deste edital, na presença das
licitantes e demais ,:p.êss'oâs\présentes à' sessão'pÚblic~~do pregão, o pregoeiro,
inicialmente, receberá 'os "envelopes contendo propostas"fináÍ1'é'eiras e documentos e
habilitaçâo, «/ ?V' (. --~ '~~'f",

h:::::::, \ v'//" -,
4.2 Uma (éZ,encerrado o prazo para a,êhtrega dos envelopes acinfu referidos, não
será aCéi!ã}?particiPação de nenhufa licitante retardatária, \"¥'Á
,~~' ,', ?~;;

4.3 O;pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverãó'
1"" .-"" . ,. )/

.'/' '", \ !~'
-----. a) comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de

ofertas e lances verbais, bem como para a,práticados demais atos'do certame;, / , I
b) apresentar declaração de que.fuITlprem os requisitos de'habilitação e

, v-. ". I
c) comprovar a situação de microempresa ou 'empresa de pequeno porte,

quando for o caso, \ 'C.~ c::; '.-.; / ,'I

5 - PROPOSTA DE PREÇO I .' /

5.1 A proposta, ~UjO p~\o de validade é fixa'do pela Admi~i~tração em 60 (sessenta)
. . , \. '~I .~ I I j •

dias, devera ser Iapresentada em folhas sequenclalmente numeradas e rubricadas,
sendo a última datada e 'as's,inada pelo representante"legál da empresa, ser redigida

. I'" " ,'. ' • Iem linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e devera conter:
/ """'" / / / ..",

a) r~zã~\ocial da empresa: ~ //.// / 11~
b) p(oJosta financeira, q~ãô' Pode;,ultrapassar'R$ 35,OO.(trinta e cinco

reais) por centimetro de coluna, com 0"pnêç6ü'hitário'é total,}m moeda corrente
nacional, em algarismo numé~ço, apurado à datài:ie;.sta apres,entação, sem inclusão
de qualquer encar9'o~inanceir~ou~p[eV!Sã~nfláêionária, /ubricadas em todas as
páginas e assinada na última, pelo representante legaldaempresa;

~' '~

c) planilha de qu~itativos e-custos uniti!rios; 1G\J
" •.. '~ AI ?! "'''lt..:~. ~. " •• ~

""l '.rj,L....'"i. "f :0-. V
d) descrição do objeto da ~pi'êseríie licitação, em conformidade com as

especificações deste Edital; e,
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e) declaração de que nos preços propostos se encontram incluídos além do
lucro, todas as despesas e custos, como, por exemplo, impostos, tributos de qualquer
natureza, encargos sociais, material, transportes, e todas as despesas diretas ou
indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente Licitação;

~'. ',' .II/;':\1";" ~. ,", .'". . ,I i .'" '" ,

I - Serão con'siderádcis,~para"fins de" julgainentof,os valores constantes no,.•. ~.~ __...- ,1".",1.,
preço até, no máximo>duas casas decimais após a vírgula,'sendo desprezadas as
demais, se houve(também em eventuáfcOrltratação. ~ '.lj/:-

h'::::", / \ ~
52N //",) t d -' '-"I'd' I' d I Vd~/"d. os preços propos os everaoestar Inc UI os, a em o ucro, to as as, espesas e
custo, <fomo~'por exemplo: transportes, tributos de qualquer naturêzà(é,-todas as,..••.. ," ",'-/" ,\

despesas'diretas ou indiretas, relacionadas com ci fornecimento do objeto'dapresente
licitação.> " "/)

1,>~ ~." -~--~1 &
, '.'5,2.1 Quaisquer tributos de qualquer natureza, custos e despesas diretas ou

indiretas, entre outras despesas, omitidos da proposta ou incorretamente cotados,
serão considerados como inclusos nos preços, não sendo 'aceitos pleitos de
acréscimos a qualquer título, ~\ "-. j, ,

-' '"' J
5,2,2 Os, preços propostos e os lances ofêrecidos [são de exclusiva

responsabilidade da licitante, não.lhe assistindo 'o direito dê pleitear alteração dos
mesmos, sob alegaçãô de erro, omissão, ou qualquer outro pretexlÓ.

5,2.3 Não serã~\admitidas, posteriormente, alegaç6~~ deI enganos, erros ou
distrações na apresenta'ção das propostas comerciais;' como justificativas de quaisquer
acréscimos ou solicitaçÕe~hde reembolsos êindenizaçõés (de qualquer natureza, ou
mesmo durante a ~essão dejulgamento do procedimentó./ /

5.3 A proposta.qUê não ate~~as exigências dest{;n£trumento,"bem como alterar a
especificação/da proposta, ou que "apresentar, Preços excessivos ou'.manifestamente
inexequíveis; ou àquelas que ofertârem'alternativas serão desclassificádàs,

,,/ \, /' - / r '-j

6. DDJUl"AMEN'O~~ /

6,1 Verificada a con~idade 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 podef1:ióJa?;ernOvos-lances;"".verbáfs.;eJsucessivos, na forma dos
itens subsequentes, até a proclâmâç.Th d~venêêd3rá~ .••- --- ..•.... " •....
6.2 Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem
anterior, poderão os autores das três melhores propostas oferecerem novos lances,
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verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas
escritas.

6.3 No curso da sessão, os autores das propostas ,que atenderem aos requisitos dos
itens anteriores serão convidádâs;indillidual'merí'té;' à apresentarem novos lances,
verbais e sucessivost:em '/vaIÔfés distintos e deéresceníes,~.a partir da autora da

,~ ..• ~ .';~.~,~'

proposta classificada emsegundo lugar, até a proclamação da vencedora.
\. ' .. . /:/'

6.4 Caso du'á""s'OU~~iS propostas~iais'~sentem preço~ 'i~~áfs~s!lrá realizado
sorteio ~a(~~,éterminação da ordel1l_de ofe'rta do~ lances, v~.•~

6.5 A~oferta dos lances deverá sb efetuada n'o momento em que for 'conferida a
pal~~!~.~ licitante" obede.cida a ordem previ~ta no's itens 6.3 e 6.4. 't'/~,

. " T~''''''--

6.6'{"edada a oférta de lance com vista ao empate. \.

6.7 Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente
desistente às penalidades constantes no ite~ 13 de.ste ed.ita!. I

~~ ". I
6.8 O desinteresse em apresentar lance verbal,;; quand6.convocada pelo pregoeiro,
implicará na exclusão da licitante'aa etapa\competitiva e, consequentemente, no
impedimento de apresentar novos lá-nces, seMo mantido 'o último' preço apresentado
pela mesma, que será,c,onsiderado para efeito de ordenação/ülS propostas.

\ \ '. I i I
6.9 Caso não sejá ofertádo nenhum lance v~rbal, será ver.ificada a,conformidade entre
a proposta escrita de mehor preço unitário"e o valor éstimado para a contratação,
podendo o pregoeiro negotiar diretamente com a proponente para que seja obtido
preço melhor.', \ "" L' / I/' ~~ /).
6.10 O encerramento da etàpa competitiva dar-se-á qUando,"20nvocadas pelo

t ....o,, ••••••.. '..... ,~,' '/', \.

pregoeiro, as liCitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.'-"! '. ! '-/

6.11 Encerrada a etapa competitiva e ord~s ofert~, de a'ciJrdo com o menor
preço apresentad6;",o pregôeiro_verificará a aceifabilidãde da próposta de valor mais
baixo, comparando-a'ç:om os\;aIOr~s.consig'}S!dõS.'ê"m planilha de custos, decidindo
motivadamente a respeito. /

6 12 A I 'f' - d tr>':----.1 d 't d'~ L~ t 'tá'. c assl Icaçao ar-se-,a Pli! a or em'cresce.n e e.Preços propos os e acel vels.
Será declarada vencedora "a'liêiíaiÍt~úe~fêrtar O níeh'br preço unitário, desde que a
proposta tenha sido apresentada d'e aêôraô êo-m~as especificações deste edital e seja
compatível com o preço de mercado.

6.13 Serão desclassificadas as propostas que:
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b) forem omissas em pontos essenciais; de modo a ensejar dúvidas;
> ~- ~ ", ",' f -;;-"

c) afrontem •..quai4ue~('disposÚivõ "'Iegal vigente,(bem como as que não
atenderem aos requisitôSdó item 5; 0/ ..)'~i//IJ

/: \;?' /_. '-". "~//7~
d)/coQtlverem opções de ipreços alternativos ou que apres'entarem preços

manifestaníêntê inexequíveis. \.. :,) , (,/// ;:«. :"",;v I I~ \: ~/

r~inserção na proposta ~ue tenha por, objetivo modificar, exti~ ou criar
direitos ,da licitante ou do órgão Iicitador serão tidas como inexistentes, apróveitando-
se áproposta no que for cOmpafii,iel com o instrum'ê'ntõ'convécatório V,,,
-.< , '" J-

6.14 Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não

previstas no edital. J_ ". 1
6.15 Encerrada ~ sessão de lances, será verific~a a ocorrência do empate ficto,
previsto no art. 44, S 2º, da Lei Complementar nº)23, de 2006,Isendo assegurada,
como critério do des~mpate, prefe~~ncia de~c.ontfatação para aslmicroempre,~as, as
empresas de peq'ueno. porte e as cooperativas que atenderem ao item 4.3, "c , deste
edital. • '\ ' ,'!

\ \ '

6.15.1 En!tendeos'ecomo empate fictO'aquelas situ£çbes em que as propostas
'I, \ J ••••••••• ".' I.

apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela
cooperativa, sejam iguais,ou superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de

menor valor. /_ \~ / />1 /~
6.16 Ocorrendo,o empate, na formado item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:, '" "'-..'"> ,/ / " (f \

a) A 'mí'crÓempresa, a empresa de.,peqúeno porte 06 a cooperativa detentora
da proposta de 'l1)enor valor será convocada,pa:[a ~apreséntar, no ,'prazo de 5 (cinco)
minutos, nova proposta, inferior àquela conside'râda~até, entãó, de menor preço,
situação em que serádeclaradã'vencedorado,.Eertáníé. /

""- ' /b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa,
convocada na forma da'{aUnea.anJerior,-não 'ap(Eísent¥:nova proposta, inferior à de
menor preço, será facultada:,pela"'or'éierri"'dé~C1á~sifiêação,às demais microempresas,

-..;...: •••• "'. O" '" _ .••• -

empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na
hipótese do item 6.15.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo
previsto na alinea "a" deste item.
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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 licitante
detentor da proposta originariamente de menor valor.

.•• y.".. - ..•.••

6.18 O disposto nos itens.6, 15 'ac6.17.d~ste edital? ríãô'se aplica às hipóteses em que
a proposta de menor:valor,iniclàhiver-siclo apresentada por'microempresa, empresa
de pequeno porte pu cóoperativa. ~:.~;;1/ /l

/: ' .'~;- / "" "/'/./7
6.19 Da s!';ss~()pública do pregã? será)?vrad~ ata circunstancia'd,-~:;,c~,ntendo,sem
prejuizo de(outros, o registro das. licitantes credenciadas, as prop~stas. escritas e
verbaisraprêsEmtadas, na ordem de/Classificação, a análise da documént~ção exigida
paraha~i1iíáçãO e os recursos inter,postos. \ .?,~'>
6.20)( ~~sSãOpública não seiàsúspensa, salvo inotiiio~excepcionâl, devend~~todas e
quaisquer informações acerca do objeto serem ,esclarecidas pr~viamente' ,junto ao
setor de Consultoria Jurídica ou de Contabilidade desta Câmara Municipal, conforme
subitem 15.1 deste edital. I

j\. "'- .
6.21 Caso haja necessidade de adiamento.áa sessão pública, será!marcada nova data
para continuaçâodos trabalhos, devendo ficar intimadas,'no mesmo ato, as licitantes

t 1\ ,.'--- I\.. '~. .' I
presen es. ',''. • !' ',: . /,

\\ . .' / I

7 - DA HÁBIÚrAçÃO ;' i I
" \ '\ j,? I I

7.1 Para fins de habilitação neste pregão>à' licita~te dtv~rá apresentar, dentro do
envelope nº 02, 0!1seguintes.documentos de habilitação: " j

7.1.1 Déélaração ~~tende ao diSpost~/~rti90 7º,'-inciso XXXIII, da
Constituição/Federal, conform'e~m~elo do 'Decreto Federal nº'4.358, de 5 de
setembro dé~~Ó2; ~ -,/ // / f()

7.1.2- H(BILlTAÇÃO JURIDICA: '<::.o (/ )
a) registro ~mercia~asO_deemp~sa1~y .

b) ato constit~estatuto ou contrato~social em vigor, devidamente
registrado, em se trataríél~.:?eJ~OÇ,ie,d,?~~s:~ome"'0ia~s;(:~~llo.caso de sociedade por
ações, acompanhado de documentos'de elelção ..de seus administradores;

"'-. ..•.• 1'" _' - --

c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
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d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; e,

e) declaração de~quê :"nã~'peÚ~b~t;~-si./Hêclar_ação de inidoneidade que
tenha sido expedida~póU)rgão/da .Admiíiistração,-PÚblicà~de qualquer esfera de
Governo. \\ \.~;>- ~ ;/JZ!//jl

7.1.;:r;/~E~C~RIDADE FI~L: -~ ""0"~
(.~07"V r) \ ~í;;'\, :\. ...../.1/ \. \... ..•.

(a) Prova de inscrição no c?ê:lastrode càntribuintes estadual ÓU:~~9icipal, se
houvl3r,!élátivo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
c0r1]~atível com o.objeto licitado;'. .' ''/,,-----~1 < /'

'" : b) Comprovação de regularidade com, a Fazenda Federal, rriediante a
apresentação de Certidão expedida pela Rec~ita Federal do Brasil;! -

c) Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Estaduais;
V '-'" I I

d) Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Municipais;
'i ,/\} ,.'\} -.', ",. 1

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

f) Prova de ine~i~tência de débitos inádimplidos pe~a~te a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação \ de certidão negativa, / nos f te'rmos :do Titulo VII-A da
Consolidação das' Leis do\rrélbalho, aprovada pelo Decretá-Lei nº-5.452, de 1º-de maio

de 1943,. ~~ //~/; I
7.2 Para a~mpresas cadastr~das, nO,Municipio, a docum~ão poderá ser
substituída P1310seu Certificado dê~Registro de 'Fornecedor/ desde que seu objetivo
social comportei objeto licitado e o registroéãdastral estejá no prazà de validade.

7.3 HABILlTAÇÃ~QNDICfõN~~ /

I - Havendo ~uma restrição na comprovação da regularidade fiscal de
microempresa, empresa'-df? ~pequeno porte_ou~cóopérativa beneficiada pela Lei
nº-11.488, de 15 de junho léJe'2007,.a-habifitação flcar8'.condicionada a regularização
posterior. - ••/'~ J'.•~l'~:"~-L1

11- Declarada vencedora do certame, microempresa, empresa de pequeno
porte ou cooperativa terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, podendo ser prorrogado por
igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
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débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.

111 - A dilação do prazo,por.maisdois-dias úteis fica condicionada á solicitação
da licitante por escrito e mediante'jUstifiéativa aCeit~'Pélà Administração,r& "'"<j)~~:/ O"" • - ~ • / ""~; /é£J

7.3.2 A n~o \egülarização da documentação, no~pfa£o..,fixado no item 7.3,
implicará na inabilitação do licitante e.âãdõção do procediment6;Pr'evisto no item 8.2,
sem prejuizo ôás penalidades previ$tas no item\13.1, alínea a, deste/éôital.<Vl " . () \ '(/ ;:,,,\

.- :: :-..~ , _ \ \'- "'A
{!.4' O envelope de documéntação que não for aberto ficará~em,poder do

pregoeirÔ'pelo prazo de validade dá proposta, devendo a licitante retirá-Iojip'ós aquele
peribdo,:, no prazo de 5 (cinco) dias, sob penà de inutilização do envelope e seu
co~JeÚdo. ." """ - . ~ ,,,,,', (~>

--.~ " •.•.• ' y,•
8 - DA ADJUDICAÇÃO

••..' - ..•••

8.1 Constatado o;atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o
'. .•••i' "- -

menor preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado, pela autoridade
superior ou pelo própr,io pregoeiro, ,o objeto do certame. ", . I

1'\ ~~ fi ~ /1, '..../ "I .
8.2 Em caso de desàtendimento ás~exigênciãs habilitatóriasi ó pregoeiro inabilitará a
licitante e examinará 'às ofertas subsequentes e qualificaçãó das "licitantes, na ordem
de classificação 'e, assim, sucessivamente, até a apuraçã~1 de uma que atenda ao
edital, sendo a respectivà licitante declarada\)lencedora,ócasiãoem que o pregoeiro
poderá negociar diretanie~te com a proponente para' que 'Seja obtido preço melhor.

',\\ / / / J
8.3 Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a
vencedora e, a/seguir, prop6rcianará as licitántesa' opórtunidade'para manifestarem a
intenção deliíÍ\erpor recurso, ê'sclàre~endo que/a falta dessa ,manifestação expressa,
imediata e motivada, importará 'na decadência'do direito de recorrer por parte da
licitante. '......."< ~.~ / >\J

8.4 Não havendo ll'Ianifestáção.para a interposiçã~dé .•.recurso"ou após o julgamento
deste, se interpostc);--p pregõêir0:concederá~Çl~praZ"0 de 3,(três) dias úteis para a
apresentação de nova planilha de qUãrí!itat1VõSe preços unitários para adequar-se ao
novo preço total proposto após a sessão de lances. /:'

., '~ ------ O",)•...r:~,'7) ,. 7,/ -~,' ,"" -,.4''''' •• ~
.••••../"! /I.' :~ '{""_~.;

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.

9.2 Constará na ata da sessãb~~int's~da~'ráiÕéS'de r.ecurso apresentadas, bem
••••• ' •••.. /. __ • ~~_ ••• _ •••• } o,' l' I-~

como o registro de quê. toqi;lsas 'demais licitantes ficáram intimadas para, querendo,
.. ~, .. ' .. ' .<; /'I",J-

manifestarem-se sobre,as razões do recurso no prazo de.3 .(três) dias consecutivos,
após o término'do \ptâzo da recorrente;""prõpo~cionando-se, a toda(; vista imediata do
processo.(~:,>" / J \ ..,~ ..':'\
9.3 Arnaiififstação expressa da Intenção de interpor recurso e dim~ivação, na
sessão pÚblica do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recu'rs'os:.';- .., • ". >

~, ..•.•....J . , ..~ __ .._ .. .. .r "" __ .. __ _.. .. \\."Í

9.4"'0 recurso será dirigido à aütoridade superior,'por intermédiõâàquela que.praticou
o àio":recorrido, a qual poderá, no prazo de ,5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua
decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste' caso, a
decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da subida do
recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à demora.

~~:" '-. I I
9.5 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas' dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.'" -: \. .',?'

_.... J~.'
,

I \ i I
" ~ .

10 - DOS PRAZOS E DA GARANTIA I ,-

10.1 Esgotados todos ~~)razos recursais, ~:~ministraçã~,'~o prazo de 10 (dez) dias,
convocará a vencedora "pàra assinar o contrato, sob" pena de1decair do direito à
contratação, sem prejuizo da~sanções previstas nesté edital.

/. \."'( i '/

10.2 O prazo qe que trata o iteni'anterio; p.od~';er prorroga~uma vez e pelo
mesmo periodÓ~desde que seja'requerido,de forma motivada e du-ran'teo transcurso

do respectivàp'razo. .~ .'-.~./ )- \....I .

10.3 O prazo ~\contrato~sera de 12 (doze) meses; contados da assinatura do
contrato, podendo s"êr,renovadÕ::por;jguaisp-eriojjÓÇ$u"cessivos; até o limite máximo de
60 (sessenta) meses,'conforme disposlo-noinciso 11, do'árt. 57, da Lei 8.666/93,
mediante termo aditivo a,SS{had().pelaspartes. ç

10.4 O termo inicial do C~tfat0 ~orÚará' i;l~pàrtir;dé"\uâ ~;atura.
-- - •....4 __...'" l1. _ ~

10.5 A CONTRATADA compromete prestar o serviço, respeitando a data determinada
pela Câmara Municipal de Carazinho para publicação.
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11.1 A licitante vencedora iniciará suas atividades a partir da assinatura do contrato.

11.2 Verificada a de~S~fÓf~~~~e-' d~'\~lgUm sfrCç~ ~1\í,ci~antevencedora deverá
promover as correções' necessárias no prazo máximo-,.de'l5, (cinco) dias úteis,
sujeitando-se às penállélades previstas neste-editai. . -""!Jjp

&t~' ( ~) \ ;%~
(1£,.'-110 PAGAMENTO / " ~
0..' i I I ç-i..'~.

./>,'-01 ;' I X""/

12.1 o pagamento será efetuado no prazo de 10 (dez) dias a contar do recejjimento da
notá'fiséal e do compi"OVante'de'publicação,apróva'da'peIÓ'serviclor respon'sável pela
fisca"lização do contrato, de acordo com o cronograma físico-financeiro. v. i
12.2 As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas a Contratada, e
seu vencimento ocorrerá 05 (cinco) dias úteis após a data de sua apresentação válida..... ,/ '\ 1

''''-" !
12.3 A quantidade de publicações será determil)adapela Cãmara Municipal de
Carazinho, através de envio do material a ser'publicado, cujo'quântitativo poderá ser

'j • . (,.' T

variável a critério da mesma, de acordo com ás suas necessidades e/ou conveniência,
obedecidos os limites 'estabelecidos no art. 65 da Lei 8.666/93, se'm que isto implique

,lto",,'o do p"'ço OfOit;i~ <j , . !
13 - DAS 'pENALIDADES ,,' ~

- \ '" //13.1 Pelo inadirríplemento das obrigações, seja na 'condição de participante do pregão
ou de contratíÍnte, as Iicitantês, êOr)forme a infraçãó, estarão' sujeitas às seguintes
penalidadesG) "0 . /' / / (U

a) deixar,de apresentar a docUm~exigida no certame: suspensão do
direito de licitar econtratar:Com a AdministraçãÕ'pélo,pr

7
azode 2 (dois) anos e multa

de 5% sobre o valo~eli~do~dà:co!!!!:atª_çã~

b) manter comRortamento inadequado durante.o pregão: afastamento do
certame e suspensão dit~)£.~itQ:ae'licitar.e.contratar eó~:a Administração pelo prazo
de 2 (dois) anos; ••..:."t.t '; -~~.H~~'"~T.:

.L .•.•1l4.-.l "'.,.l. •.•~

c) 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 10% sobre o valor estimado da contratação;
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d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a
execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;

/ ,"\. <,", ..... ~
e) executar o contrato'com,atrasoinjustificádo; até o limite de 7 (sete) dias,

após os quais será ,cánsidêràdõ-:conio inexecução~c6ntrMual: multa diária de 0,5%
sobre o valor atualizàd"ó'do contrato; iI J'tll. 17

\,- ~ ,,-!//'
f) in~é6ução parcial do cd'ato: ~ensão do direito lcíe:Íiéitar e contratar

/.~ ••• , o,, \, 'r-'_, " • " '-•......-....•••,

com a Administração pelo prazo ,de 2 ,(dois) anos e multa de 8°/~sobre o valor
corresp~~â~ille ao montante não adimplido do contrato; " ~\

/'" '"""/ l ~ ~'/
~g) inexecução total do contrato: suspens~o do direito de licitar e contratar com

a Administração pelo prazo de '3 (três) anos e multel'de'10%"sobre o valor atualizado
do'cõntrato; "" I ':

h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual:
declaração de inidoneidade cumulada com} suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração Pública pelo prazo\de 4 (quàtro) anos e multa de 12% sobre o
valor atualizado do c~.ntrato. /\. j\ <~?'" 'I

,\ ,,/...... ) ,"
13.2 As penalidades serão registradâS no cadastro da contrata'da, quando for o caso,

\ . /' I
13.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de
liquidação qualquer obrig'ação financeira que 'for imposta ao ,fornecedor em virtude de

p,",lldad,0" l",dlmPl.~~~t"I",1 . .~~(, ,.i 1/ }
14 • DA DOT AÇAO O~ÇAMENTARIA / .i i '"

/." ~ ~ /, /; "-Os recursos orçamentários.para.o,atendimento das despesas decorrentes da
presente licitação-serão suportados pelaseguinte dotaçã/o'orçainêntá vigente:

Órgão 01 - Cãm~aMuniciPàl...... ~ .fl /
Unidade 01 - Cãmara.MuniciPãI~_ - ~
Projeto Atividade: 01031OQ01.2002 DivLilgaçâõ Oficial
Dotação/Elem. Desp,: 3.3.~~0,3~90.00.00.00 ServodePu91icidade Legal

3.3.9.0,39.92:00.00.00Serv,ae '\Pblicidade Institucional
'--";.1/ í7 ~~; ~...,~().. -

-.11 ..•_" 'i __

15 - DAS DISPOSiÇÕES GERAIS
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15.1 Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas
decorrentes de interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, à Câmara
Municipal de Carazinho, Setor de Consultoria Juridica ou de Contabilidade, sito na Av.
Flores da Cunha, nO.799, Carazinho/RS,.CEP-99500-000, ou pelos telefones (54) 3330-
2322, no horário compreendido entre as8h30rriin e<11ti30min.

/"'. ,~, •• { ./,. O" ••• v ./ \..~'l /,'r.
\\,....,.....::::~/ trJ~.1'Í~l ft

15.2 Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao
presente pregão enéÔntrar-se-ão à ,disposição de todos os inté'r'e;sados na Câmara
Municipal, ,sét'órde Consultoria Juridica. \ " /P

/!:14'Y _ ~. O. .vr.~;>.
15.3 Oporrendo decretaçao de feriado ou qualquer fato supervenlenteque.Jmpeça a

'"0 .. ) ~. ..../ry.
realização.de ato do certame na ..data marcada;, a data constante destei.edital será
transferida, automaticamente, para o primeiro; dia útil ou de expediente)normal
su~~eqúente ao o"ra"fixado. ..- " .. , ! ~>
~<) "'. \ ••

15.4 Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na
documentação o seu endereço, e-mail e os números de fax e telefo'ne.

j\_........... I
15.5 Todos os documentos exigidos no presente' instrumento convocatório poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo decópiàautehticada por tabelião, ou

." ( .
publicação em órgãô da imprens~'.oficial."Qs documentos/extraídos de sistemas
informatizados (interne.t) ficarão sujeitos à vefificação da autenticidade de seus dados
pela Administração"1 \ / I i
15.6 Os casos omissos'db presente Edital serão solucionad~d pelo Pregoeiro.

15.7 A presente licitaçã~'~derá vir a ser r::oga;~ pirtzões Je interesse público
decorrentes de fatp superVen'ierte devidamente comprovado, oujanulada no todo ou
em parte, por ile~i~liidade, de'ofício ou por provocação de terceirósê.mediante parecer
escrito e devidámente fundamentado. , / / O", '''\ ~~ /' / / (!\
15.8 O pregoeiro, no interesse públiéO, podéÍ"á sanar, rel~var ;,gmissões ou erros
puramente formais observados na documentâÇão e/proposta! desde que não
contrariem a legislação vigente e não comproll1êta@a lisura "da licitação, sendo
possivel a promoção~, d...i1i9.vê_.nc,ia..:desjiDad~a~sélarecer,,<Íu a complementar a
instrução do processo. ;r..~ /'

15.9 O setor competente~Fa receber,.conferirefiscalizà~~ objeto desta licitação será
Setor de Contabilidade da éãri1ãra;r..Aunicij:Jáld~i,&àráÚiiiio, observado os artigos 73 a
76 da Lei Federal nO8.666/93. .... - .••.~ - • , lo:. ••

15.10 Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital:
1- Termo de Referência;
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11 - Modelo de Proposta;
111 - Modelo Credenciamento;
IV - Minuta do Contrato;
V - Modelo de declaração de pleno atendimento a0i>requisitos de habilitação;
VI - Modelo de declaração. a{:inexistência deirfégulàridade quanto ao trabalho do

. 'l . __ •... 0"0 ..., • /' . ~

menor' ~ ' ' ~<:- ~ ' • ,~-;; 1.,' r,
I \\ ••••••••'\...""",.Je Ji!,~}//'t

VII - Modelo de declaração para microempresa e empresade,pequeno porte; e,
VIII - Modelo d,eOeClâração de Idoneidáde.--,\ ,./j (/7~', ( (/y#fi' ~_," ,.....~ . . ({.~........ .. .
15.11 Ficá /eleito o Foro da Comarca de Carazinho para dirimir q'uaisquer IItlglOS......-..,. " . ~ ',~-. .,;

oriundoS: da' licitação e do contrato/dela decorrente, com expressa renúncia a outro
qualq,u,e'r>por mais privilegiado que/seja. 1 'C\:)). , ..

~/I " __ _ . _ _ t~d
15.12'Cópias do €leJita!é seus anexos poderão sér"obliaas'nálJágina eletrônica da
Cân-iara Municipal de Carazinho: http://www.càmar~crz.rs.gov.br/\~

, ,
.,'\. """".
...• / ' ..
-Carazinho, 23 de novembro de 2015, ,

.i\ "
-:;" / "1\ ...../\; . i\.;:. '•..'.J i I"

'~~. ':O.~~
\' ~~'V1 ••/,

;\ Paulino de Moura /;'

P!".';dMIe d. c.m'''J'U"~17?''j"hO
// -

,Este proCesso foi analisad6;"sob o prisma jurldico-
../ 'formal, e se acha;aproyado\por essa assessona

-' jurídica, podendo tei re'gular'prosseguimento,
" " •.•.. ../

/'~ / '
'" ~ "Valen erwig Tombini

~,
-"""","/procuradora Geral do Legislativo

~ __ "_ ~ ,OAB/RS 93.394
~ --".
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ANEXO I
- - !, •.: .~..•....~

I'TERMO DEREFERENCIA~ r.:'I.~\~~;."l1J---\~~. ;..' '~I~'-!/; ,\:" ,-'-.';~ Iy;;h
~ ,~ ~~

1 OBJETO~'A\:?" t I"t •./t' -....... b' t' I""/~'.(:t' t'.:' presen e ICIaçao em por~o je IVO a se eçao~ua' propos a mais
vant~josà, para a contratação de prestação de serviços de pubíicâçôes em jornal
de êircúlação local (no mínimo, de circulação semanal) de atos~légaís desta
éâ"2ara Mun~cipal. I \ . ~!> .,

.1": ---'\ Devera ser cotado o valor em centlmetro por coluna, emT'paglnas
[~iri~eterminadas'nascores-pr'eto e branco, I, , ~

<), A quantidade de publicações será.determinada pela Câmara M(jnicipal de
Carazinho, através de envio do material à ser publicado, cujo quantitativo poderá
ser variável a critério da mesma, de acordo com as suas~necessidades e/ou
conveniência, obedecidos os limites estabelecidos no art, 65 da Lei 8.666/93,
sem que isto implique alteração dO'preço Õfe.l~ado,.", I I

2. PAGAMENTO:\O pagamento será efetuad6.r\0 prazo de 10 (dez) dias a contar
do recebim13nto\da nota fiscàl'e do comprovante dé pLiblicàção, aprovada pelo
servidor responsável pela fiscalização do contrato(de elc'ordocom o cronograma
fisico-finanteiro\ \ . II I

As Notas \F.iscais que apresentarem incorreções serão devolvidas a
Contratada, e seu\v'encimento ocorrerá.á5 (cinco) dias úteis~após a data de sua
apresentaçâo válida. \/ 1j

-' \ "'. ,
3. DOTAÇAOORÇAMENTARIA: / /~

~'" ~ / / /1\
Os recurs9s orçamentários para o atemdimento das/despesas,decorrentes da

presente licitaçãb serão suportados pela segÚin~dotação do orçamento vigente:

\, ~ ~
Órgão 01 - Câmara Municipal~_
Unidade 01 - Câmara 'Municipal-
Projeto Atividade: 01031 Õ001.2002 Divulgação Oficial
Dotação/Elem. Desp.: 3,p,9,9.3,9;90,OO,Oo.oo.Serv,-de 'S.~l5íi9idadeLegal

3.3:9(O.39:92.00:00;OO~SerV.'dePuolicidade Institucional
" •..,,--'-..k .. '" .:""".'O.J~- .•. """,,--
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ANEXO 11

MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA
'" _"). .." r.,' , ~!,- .' . ,. /. /,..,

/.- ..,;, , ..•••. ,'./

....-:" . \ •..•..•.••.• 1>. ./ , .••• /' /' __-
Razão Social: ;"..,.,,/' ." . ~)/ll~ \" ........•. ~ ~
CNPJ/CEI: \/J"'" - <.I//'~' /'" "'
Telefone: ~(..~) , / \ v~///
Cidade/UF;:/,).> ,_"

I
v-//~,'\

~,-j

Endereço:'0v 7 I " ~//~ ..A.,

Fax: / ~';'1 I ~~;;
E-mail: , f , '0">~. .

Processo: 027/2015 . " t V.---:>
Pregão 019/2015 ". I

,
•

Presencial:

Unitário

01

N° Unid

~ ,
]
,

~- -=- -~- .~-- ~-~

I
Apresentamos nossa proposta referentEhao Pregão Presencial 019/2015, cujo

objetivo é a seleção da proposta mais vàntajosa', para a contratação de prestação de
serviços de publicações em jornal de circulação/locaí'(no 'mínimo, de circulação
semanal) de atos legais desta Câmara.Municip~l, có'nforme descrição do Edital e Termo
de Referência..,\ '. , ,.' ,/ /'

I. \ ' I. l/valor
/ :cEN'fíl'v1~TRO;P,OR!Cº~~

I/"t ~~e5criçã: ' //>/ l~
.' '- \ Contratação", de ~restação de / /1 \
'-..J' serviços de publicàções em jornal de / (V

\

circulação local (no "'Íiiínimo, de )
circulação semanal) d~aios)legais
desta Câmara Munici aI. ..../'/
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Declaro, sob as penas da lei, que esta empresa atende plenamente todos os
requisitos de habilitação e demais condições exigidas para participar do Pregão
Presencial nO019/2015.

A licitante declara, exPtessã'~'ent~;'qué ~.~reç6êàntido na proposta acima inclui
todos os custos edéSPE!sás;":tais como,' impostos;' plÍgamentos de funcionários,
encargos trabalhis\as>~revfdenciários e comerciais, segufós'7iáxas, ,deslocamentos de
pessoal e quaisquetfôutras despesas~Cfue incidam ou venham;á~incidir sobre o custo
direto ou indireto, sem qualquer encárgo financeiro e/ou quaisquerôKú~adicionais para
a Câmara..M..úrlicipal de Carazinho. ~ ~) \ V ':/,'~

( ,,'../ I "~//
.~ i 4;

I' ."-..: -> ,_, _ de ',i/de 2015.
, • " (./ ,">'" " ç----, .

I

I1
li

~ // (()
<:o

". --.-

',\,
\

. \,,,

(npme'ouTazão s()ciallicitante)
(nome completo detseu répresentante legal)

. '....1-'''',',
_"~O I

(firma reconhecida). "'-,
~-i'.......... i\. ':""",)
....•• / ,,/
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ANEXO 111

(assinatura do dirigente da empresa)
, \(nome do dirigente da empresa)

~

,. ~. "'-. / / / '~
(firma reconhecida) /

'" ~// /i

~'~ ~ <b )V
Obs.: Caso o contrato socia/,ou o estatuto determinem. que mais de uma pessoa deva
assinar o credenciamento;a fà/ta de.qua/quer.uma'dêlasdnva/ida o documento para os
fins deste procedimento tiêitát61..~ <1 fi' -~~~;:£"" *" ~y
Este credenciamento deverá vir'acompanhado .••.óbrigatoriamente, da documentação
exigida no subitem 2.3, do edital.

WIAIIIlIIO.BS

de 2015.

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

"\
.~

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CREDENCIAMENTO

Pregão Presencial n. 919/201~i~~~"li:" ,.-:f'~J I:';/)
Processo Adminis~~ti~6'027/2015 !/!7[!/'Jl

v(~,\j //-j\ ~~~,
<;v.~ 'J, : ...•

Através do pres~mte, credenciamos. b(~)~. Sr.(a)
""),j ,portador(a) da Cedula de,lâ,entldade nO
I".' ' ;e CPF nO I .~ • ,\ ,a

partici.p'ar da licit"ação' 'instauradà pela Câmara-MuniciPal-de] caraZinh?_./'3S, na
modalidade de Pregão Presencial, sob""o \no 019/2015, na qualidade de
REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plÉmos poderes para se pronunciar em
nome da empresa '" • I , CNPJ nO
______ ~ ,' bem coma, fonnular propostas e' praticar todos os
demais atos inerentes ao certame, c: 'l' . "-~ I

'::"/\7 -,,'- ....
..'\ I\... v ...' I
\.-/ "--.7 de.i ....i,--

I/
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ANEXO IV

Valor

Unitário

~ENTíMErRO:P,OR'C9~l,J.~~

DeSCri aoN Unld Quant

MINUTA DECONTRATO
,r-",:"' r'\\"':'~/Í'-..> •••, ~....... .' , ;,111/ .......•....

/ ;- -~.. \.". ! .' /'"
./." 'f ,\." j\'- ,/ . •••. ,( ~..v 1ft. /)

Processo Administrativô~no.'Ó27/205 Pregãó' Rresencial nO.019/2015
\ ...••'0' ,'. 'I.; 'I i/,

~~ ,<; CO~ATO~ /15 "~~.,~
PRESTAÇj(Ô DE SERViÇOS DEPUBLiCAÇ-Õ-ES-EM JORNAL DECIR'CULAÇÃO

'Z~. LOCAL DE ATOS LEGAIS (/4)\
r 0 / í ,')

r :À/CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO;-pessoa~juridica de direitb" público,
CNPJ. n° 89.965.222/0001-52, com sede na'Avenida Flores da Cunha, nO.\199, CEP

_ ' ", 1 ~

99.500-000, Caraz:inho/RS, representada neste ato por seu Presigente em exercicio,
Vereador PAULlNO DE MOURA, inscrito.,no CPF 325.465.050-68, residente e
domiciliado na Rua Antônio Pasin, nO. 3,90, .nesta cidade, nesse ato denominado,
CONTRATANTE e de outro lado a Empresà'XXXXxxxXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF
sob o nOXXXXXXXXXXXXXX, com contrato arqujvayo riã ,JUNTA iCOMERCIAL sob o
nO.XXXXXXXXXXXX; em XXXXXXXde XXXXXX-oe XXXXXXXXX, estabelecida na

I . 0", / ••••• '" ' •. _
Cidade de XXXXXXXXXX, na Rua/AvenidaXXXXXXXXXX, ,n° XXXXXXX, neste ato
representada pelo seu sócio proprietário, Sr. XXXXxXxxXXXX, portador do RG
XXXXXXXXXXX e do CPF(MF) sob o nOXXXXXXXxX:XX,.dáravânte denominada de
CONTRATADA, em vir1uCledo Edital do Pregão Presencial nO019/2015, têm entre si
justo e acertado o presérite contrato de prÊisíação,de sérviços, que se regerá pelas
cláusulas e condições adia~e estipuladas: , / . / / J
CLÁUSULA I}O'OBJETO~ / ~// ". ~

1.1 Constitui ôbjeto deste ~~a contratação de prestação' de serviços de
publicações no.jornal da CONTRATADA>üõrnalde circulação' - sémaoal ou diária) de
atos legais desta','Câmara Municipal. ~/)

. ~ '" -,~CLAUSULA 11 - DO VALOR EOAS CONDIÇOESDEPAGAMENTO
~ .~~ /

2.1 A CONTRATANTE pagar~, à CONTRATADA, pela, prestação do serviço objeto do
presente Contrato os valo~~. "...." ,"... ~'ô

. ....~~ A, r..n ~.~ ~~ ~ .. _ •••
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01 - - Contratação de prestação de
serviços de ,publicações em jornal de
c!rc~laç~crlocal./ (~,? ~in\if1'o; ~d,e

,•...
.clrculaçao~semanal) de atos ,legais" '£il!'.. ~ •• ,"'."' I

"- de'sta Câmara MunicioaL ~ j .' l /"'>

/' '0.::' /. - -~ ''''/1 h
2.2 O pagamen'to'será efetuado mensalmente, no prazo de 10 (dei);dias a contar do
recebimentõ!dâ) nota fiscal e do comprovànte de publicação, aprová'áa:pelo servidor
responsávér:::'pela fiscalização do ~contrato, de' acordo com o cronograma físico-
financ.eir~:0' I 1 'ç,p;
2.3 A~'-Nbtas Fiscáiif quê apresentarem incorreç~es'serM"deVOI\lidas a c~~(r~tada, e
seu'vencimento ocorrerá 05 (cinco) dias úteis àpás a data de sua apresentaçã'óválida,. - . I"
2.4 A quantidade de publicações será determinada pela Câmara Municipal de
Carazinho, através de envio do materiala.ser'publicado, cujo quântitativo poderá ser
variável a critério da mesma, de acordo coríÍ as suàs necessidades elou conveniência,
obedecidos os limites estabelecidos no art. 65 da Lei 8.666/93: sem que isto implique
alteração do preço ofe~ado. \~\ \'j '~, I, I

\ j ,

2.5 A despesa corres'pondente á execução do presente/instrumento de contrato
correrão a conta da segJinte dotação orçamentária (orçamento'vigente):

'\\ /'-., //;/ )Órgão 01 - Câmara Municipal .,..j /!j
Unidade 01 - Cãmara Mu'ni6ipal ,i

Projeto Atividade: 91 031 OOO~.Zp02 Divulgação Oficié!1
Dotação/Elem, Qésp.: 3,3,9.0,39:90.00.00.00 Serv, de Publicidade Legal

/:. 3.3,9.0.39.92,00,00,00 Ser<. de Publicidade Institucional
I '\ "'~ /// I (f)

2.6 No preço'total,descrito estão incluidós os valores correspondentes à execução dos
serviços, custos\e despesas, tais como:...impóstos, pagamentôs de funcionários,
encargos trabalhistas, previdenciários e comerêíàis~ seguros, taxas, deslocamentos de
pessoal e quaisquer'o,utras despesil.s_~ue.incida~lJf~Ôvenham""a incidir sobre o custo
direto ou indireto, não"cabendo à CONTRATADA qualq\le( encargo financeiro elou
quaisquer õnus adicionais. ~ ./ ~

~)~~~,,~
. •.• A "'A. ,-~.}

CLAUSULA 1\1- DA VIGENCIA( Z=:\i:~v ...'Ir'
3.1 O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando-se em
__ I 1 , e com término em __ 1__ 1 , podendo ser renovado por
iguais periodos sucessivos, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, conforme
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CLÁUSULA VI - DA RESCISÃO

disposto no inciso 11,do art. 57, da Lei 8.666/93, mediante termo aditivo assinado pelas
partes.

CLÁUSULA VI- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
/"' ••.. ,'"..... ,:..' . . ,(1/>-.......'

4.1 A CONTRATADA1õbrigácse'á: ." ,... - .i '-,// £>:'/l.
~ .\~ - ~JII../l

a) Prestar os serviçosdurante o periodef de-"12 (doze) mes~s'de~~ordo com a forma
estabeleci~i3 ;'~:presente contrato; e: ,,, .\. "' .:~ --...
b) Arcar com todas as despesas e custos descntos no Item 2.6 deste contrato.

/;.~'-v I T '- <::::/,
CLÁUS~l::A V - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE ~

., .••. ~
~~ (\/

5.1 .~--::~ONTRATANTE. õb-riga-se â: ~ "-.---~. ~l ';tP

a) Efetuar os pagamentos conforme acordado neste termo de contrato; e.
b) Enviar o material a ser publicado em temp'ohábil para a publicação.

J, "'- I,~,

- .. /
4.1 O presente contrato poderá ser rescindido:'" ~ . i,

a. Na ocorrência ~e qualquer ââs hipóteses enumeradas rio artigo 78 da Lei
Federal nO8.666/93. com as formalidades e consequêrícias previstas nos artigos
79 e 80 da ~ei supra. ;' / 1

b. Por ato unilateral-do CONTRATANTE(nas hipóteses dos incisos I a XII. XVII e
XVIII, do art. 78. da.Dei n° 8.666/93; '~'. / / I I

c. Amigavelmente, por\ àcordo entre as partes, re~uzido a termo no processo de
licitação, desde que corÍ'veniente para o CONTRATANTE; I

d. JUdiCia,ente, nos terrTio~~islaçãÓ. //// ~

CLÁUSULA VII0DAS PENALIDADES" ~/// / /( '\'---'' '-../ / ( 'v
7.1 Pelo inadim~lemento das ObrigaçÕes~e . ......sa infração, 'Elstarão sujeitas às
seguintes penalidad~s:~. . ""'/-~., / _
a. Executar o contrato com...•'rrflgulandade.s •....-passlvels de correçao durante a

execução e sem prejuízo ao resúlfaao: ádvertência;/
b. Executar o contrato.com,atraso injustificado. até'o ~imite de 7 (sete) dias. após

os quais será corÍsja~radõcomo.inexecuçãó c6fitràtual: multa diária de 0,5%
sobre o valor atualizaaó.aôé~ritrafo;~}"':;:G •• '"-

c. Inexecução parcial do contrato:sús'pensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 8% sobre o valor
correspondente ao montante não adimplido do contrato;
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d. Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 3 (três) anos e multa de 10% sobre o valor
atualizado do contrato;

e. Causar prejuizo materiaL, resultante' diretamente de execução contratual:
declaração de inidoneidàde. cumulàda éom~a1suspensão do direito de licitar e

, \. ~ ~ _. - .....,,' \. ~ J'

contratar com a'Administração Pública pelo prazo déN(quatro) anos e multa de
12% SOb"re,o vàl~fraíÍJálizado do contrato. '-/i/}//jl /'

/,' \:-::> /- ~ "/{/P.
7.2 As multassérão calculadas sobré o montante não adimplido do Contrato.

i//? "V V , V/i"

7.3 As rríuità~Plicadas na execuçãó do contrato'serão descontadas db~p~amento, a
critério-Eixtlusivo da CONTRATANTE e, quando for o caso, cobradas judiciali'n'ente.

. \' )
.~ -j' . - ,-- --- -- - ~. - ~ .' \----. _. . - '-' --_., ~ )~

7.4,As penalidades serão registradas no cadastro âa CONTRATADA, quando for o
caso'::".".., "', I I.,

7.5 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que fór. imposta ao fornecedor em virtude de. ,
penalidade ou inadimplência contratual, ,,'" 1\" .... i

\ ( "
CLÁUSULA VIII - DOS ANEXOS DOCONTRATO'~ r

'\ ,~ .•••.. ....-~.. .t :

8.1 Fazem parte integr\lnte deste instrumento de contrato, .~,'PROPOSTA de preços
apresentada pela CONT-RATADA, bem como o Edital con'espondente e respectivos
anexos do .p~egãopresé~clal ~o 019/2015. )1>. ' !/ 1 .
8.2 Na hlpotese, de dlvergencla entre este Instrumento de contrato e o Editai
correspondente, pr\valecer~\~disPosições contid/as~ÓíditaL 1
CLÁUSULA IX7'C5ASDISPOSiÇÕES GERAIS / ,/ / •..•..•.....

í "- ~""-.. /. 1 /?\.9.1 Eventuais alterações ou casos omissos,serão acordados entre .as partes na forma
de aditivos a este<ontrato. ". .......- ~ /.. >\.../ .
9.2 A CONTRATADA arcara~~om o pagamen~deAodos qs encargos fiscaiS e
tributários decorrente$clO ora c6htratado. _~ /

9.3 Os signatários d~esente contrato asseguram~ e afirmam que são os
representantes legais competente5"para.assumir.:em nõrõe'das partes as obrigações
descritas neste contrato e ré'presentª~d~e!r0"~~eÍivã' se-us interesses.

9.4 O setor competente para receber, conferir e fiscalizar o objeto desta licitação será
Setor de Contabilidade da Câmara Municipal de Carazinho, observado os artigos 73 a
76 da Lei Federal nO8.666/93.
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CLÁUSULA X - DO FORO

10.1 Para dirimir quaisquer dÚ'1.id?lsou ,<::~>ntr0véfsiasdecorrentes da execução deste
instrumento de contrato, fica:'eleito de~de já o .fofó~da Comarca de Carazinho, com
renúncia de qualquero~tró,pàrBiáis pdvilegiado qúesejà'jp

~):</. .. 7111/1«.~.'- ./ ~ ,,/lÁ
E, por estarem justas e contrátadas, firmam as partes o presente instrumento de

Contrato, "eril/03 (três) vias de igual tédr e para um só fim, júfÍiámente com as
testemu.n..hâS~baixo. J', \;:'~fl~/~/I I «/':,.~.

~ ê\' I /~'J

[;,t é/ " ,"~
" "" Carazinho, XX de XXXX de XXXX.

'"

Pa.UIi~~" ~
Presidelltl?da Cã.m9raMunicipal "

~ONTRATANTE /. li
. I I

...r\.. ~/I
\.....f /

XXXXXXXXXXXXXXX

T~lem""4) " ./ / ~
Nome completo\ ~ ./ "-
CPF:\' C'-- ~ ~ /
Assinatura: ',,~. ~./ /

Nome completo: ~ ~
CPF: ':'~'f'A rp.-"'T:'~<!""'" ~~ •.•
Assinatura:. -_.L_,J_-_._"_~__~_"'_' _

Visto Consultoria Jurídica.
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
/ ,. ~ ; '- HABILlTAÇÃ<?!'1I('~

/-'... • ~. '(.,).... ~j. \- > •.••• /' ç"'~~" "'/-. ,.....// £I~ :-v" /)XII[

~ÂMARAMUNICI~ÀCDE CARAZINHb ~ ••- /1/p
Pregão Pré~e)1cial n. 019/2015' ~), ~ .•"
Process,~,~dministrativo n. 027/2015;:, \C ~.~ ?,

/' ,,,..•..••./ / ;':~,;' , (Razão Social dá':I;mpresa),
estabelecida na . ..' . . • \v)
(endêreço completo), inscrita no CNPJ/CEI sob n°. I v~, neste
ato representada por " , inscrito no CPF sob o
nO. ' na qualidade de representante/~ócio/procurador, no
uso de suas atribliições legais, vem: DECLARAR, para fins de participação no processo
Iicitatório em pauta, sob as penas da Leii(que cumpre plenamente aos requisitos de

habilitação. j\ . " t IDeclaro sob as penas da leLainexistêncià.dé impedimento legal para contratar
com a Administração .Pública. '~: './ "I;

Por ser verdade'assina a presente. '\ . i
__ ~~, de ~/_I__ . de 2015.

\\ \ ...' :/~/)
\ //

'(RàzãO Social da Efnpresa) "'-
(nom'edàresponsável/prócurador) . /1'\
(cargo dõrespónsáveilprocuradory 0
(n°. do documentode identidadé)

~t;mar~á).p
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ANEXO VI

(Observação: em casoâiif1Jlativo,'.assinalar a .rf'issalvaaqima).
~ ,--.:'i;) .v. ,J~ ."f. 7! ~''- .- ~F~. '" ,~-~ • /-"_ L(~. '-.'1 ,'" '\LI""-,,,"'--

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE QUANTO AO
~TRABALHO"D6~MENOR0 ..;> ,'.., ..... _. . ? j/ .Ir -,\

Pregão Presencial~n. õ1'~9/ib~1~~.;-/ .'- - .. ~ ./ '-,// f;ç;'"
Processo Admi,nistràtivon. 027/2015 /' .~ 0,/:; //;7/ f"

~. ~ . / - "\ '--'/(/,#.

<!fi MODELO "A": EM!RE~~DORPESSOA JURiDIC~;;; ~
I ,,'-v I I \:,~~?~/ /DECLARACAO ~

,;.~ , "'- I' '~~ '.•
______ -'--------" inscrito"no CNPJ n°. -'------' por
intermédio de seu representante legal., Sr(a) ------------'
portador(a) da Carteira de Identidade nO~" '... J e do CPF
na. ' DECLARA, ,para fins do 'disposto no inciso V do
art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 'acrescidópela LE~ino 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que não emprêgá menorJde dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalUbre ,e. não emprega menor de dezesseis a~6~. I'

, .\ i,
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

, '~í_ ~/ / }

/. /' '/:/ I de 2015.

(~ / / '~

V. /// / 1'"0
(representante. legal) /

~.Ô
(firma reconhecida)- ..-:
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ANEXO VII

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
./-::J, •• ,"', .. ~-'''''.,

..., ,,-, ....-. ...•... " ". j,' /,,-~
Pregão Presen.ci.aln. 01.~2015 .•(' ',' ". .. ". 1/ ~'-'/ t:
Processo Admmlstratlvo:n:.o27/2.o15 I/i .fi717

, \\ .~\? •....""///7.c( , . /" ..\ ,,;!j'~
,;/J ~., <) \ .;~ :"\

/ >0,</ ' I \ (nome da empresa); ....sediada na
.-:::"i I (endereço compléfó}~inscrita no

CNPJ/MF, sob o número o'' , DECLARA, sob a$'penas da lei,, , .
que"na presente data é considerada: -~-~ ,- • \'y

'<, '~I ~
( ) MICROEMPRESA, conforme o inciso I, do artigo 3°, da Lei Complementar nO123,

de 14 de dezembro de 2.0.06. ,\ 'o ". 1
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE/conforme o inciso 11,do artigo 3°, da Lei
Complementar nO123, de 14 de dezembro de 2.0.06Declara ainaa,1que a empresa está
excluida das vedações constantes do parágrafo 4??do artigo 3°, da Lei Complementar
nO123, de 14 de dezEú~1brode 2.o.o6,~/ ',." ,.. 1

','" ., de // j de 2.015.\0,' U .-/<~/-,)~'--
\~ / ;"

'CONTADOR DA EMPRESA . '"
(nOde Reglstro"no órgãoéompetente - ,CRC),r7 \

~ / ,'lI.c-r'\ /. ----.J
(a~s.inatura do Representan!~Legal) ;;

(nomê'Completo do Representante Legil1)
(Carimbo":-dãEÍTípresV

Z"';.<..... (firma rec()nlJecida)rt~J
~...."'"A '//_~ __ .r", ••.. ~

'WI •• oi..• £(.... I .- •.••. \ .•..• -.. - _ .••....•.
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ANEXO VIII

de 2015.

)
~,U

j .

/
___ "'--' __ de I J

:_.~ / /
/1
//

'(Ra'zão Social da Empresa)
(nomlNo responsável/prócurador)
(cargo d(jrespónsáVl~i/procurador)'

(firma (~~a) /

---~

\

MODELO DI: OECLÁRÀçÂ6 DE,IDONEIDADE
,; //;',,:.;; .. ,,-ú ~ , ,7'( ': f'1~~,-:.-/.. '-..:'i /i £1

. . -:\ ~~ . v •.fl!J7;J
~ÂMARA MU~ICIPAt DE CARAZIN~--"'" " l//!
Pregão Pré~éhbialn. 019/2015 .' ::) \. %"
ProcessóAdministrativo n. 027/2015; " ,fl/~. ?~~ ';~. / \ ç>;~,

{> . _ __.' '_(Razão_Social da \Empresa),

estabelecida na " \ I ~9
(endereço completo), inscrita no CNPJ/CEIsob n°.- I "~ ,neste
ato representada por ' inscrito no CPF sob o
nO . , na quali~ade de representante/sócio/procurador, no
uso de suas atribuições legais, vem: DECLARAR. para os finslde direito, que não
fomos declarados inidõneos para licitar ou contratarcom o Poder Público, em qualquer
d f

',' \
e suas es eras. I ~'; ';'1~' ,;

Por ser a expressão da verdàde, firmamos o presente.
\

\
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Processo Administrativo nO.027/2015

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SETOR DE LICITAÇÕES A ' " . •• \ 'A A

/") ~,' o" .: .\ ' • .J/! I'Í:'~
/' ,<;. ''''.. ~ ( f'_ ~\ ;S--,,~';)... '"'. .. 'c, // tuj?,;

PREGA0 :;~,E~CIAL N° 019/20'/ .~~ "'~~,

"A~CAMARA MUNICIPAL, DE CARAZINHO, de acordo com ,;a legislação
vigente/tprna público para conhecim'ento dos interessados, que no dia'07;do mês de
dezenlbrô1de 2015, às 09horas'/ na sala de' reuniões da Câmara \Múhicipal de
Carazinho, sito na Av. Flores da Cunha, nO.799, reunir-se-áo a Comissão Permanente
de Licitações, bem comooPregôeiro e a Equipe 'déT~poio,-para'receber os:e'rivelopes
de HaBilitação e Proposta do Pregão Presencial nO019/2015, que' tem comcróbjeto a
contratação de prestação de serviços de publicações em jornal de~circulação"local (no
mínimo, de circulação semanal) de atos legais desta Câmara Municipal de Carazinho.
O Edital e seus anexos poderão ser obtidos na sede da Câmara Municipal localizada

...,; .
na Avenida Flores da Cunha, n°. 799, na Cidade.de,Carazinho/RS, de segunda à
sexta-feira, das 8h30min às 11h30min; ou pelo sitewww.camaracrz.rs.gov.br. Telefone
para contato: (54) 3330-2322. LICITAçÃo: ~fegã6'presencial'n°. '019/2015, Processo
Administrativo n°..027/2015.""" / /, I

, , I i• .I

\

.-.'" ca~az/lnhoi23d )e novembro de 2015.

\ ~d:"~/
\" Paulino de Mouro/ I

Presidente da Câmara Municipal de Carazinho""

~,~// / ~0
<:o

•
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AVISO PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2015
., ..~,' ."": •.•

Objeto: contratação de ,prest~çã()jde _~~rIf!çé2s~d~_Publi9açõ!:s em jornal de circulação
local (no mínimo, ded::irculáção'\emanal) de atos legáis desta Cãmara Municipal de
Carazinho. Recebime'ntó'das Propostas em 07 do mêS:'dÉtdezembro de 2015, às
9horas. Edit~I:' .http'IIWww.camaracrz,rs.gov:br/. Informações: :(54j/3330-2322. 23 de
dezembro (~j,2015. Processo Adillinistrativo\no 027/2015. pregãó ...~Presencial nO
019/2015.~-"v 0<'1" ':k~ -j" I \:,~

__~/ I ?.1:0, \:,
..:::~I f".,," ••/),' ~----_. )/. " ~~/

.1

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

,
ê. ~-..' I
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