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,,' TERMO DE RETIFICACÃÓ N.'O~Y/,
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O :PODER LEGISLATIVO, DO MUNICIPIO DE CARAZINHO, torna pública a
retificação do Edital do Pregão Presencial n' 00712015 (Edital no 019120{5),êque altera
a data.do' recebimento das propostas e documentos de habilitação, bem como se
adéqua.à Lei Complementar n' 123, de 2006, e Lei Federal no 8.666, de 21 de junho
de11993, para participação exclusiva de Microempresas e Empresas dé'.Péqueno
Porte: ' \

I
Art. 10 • o novo Edital fica disponível na íntegra na página eletrônica da Câmara
Municipal de Carazinho: http://www.camaracrz.rs.gov.br/.com ~as alterações aqui
mencionadas. _I'. 1. ,
Art. 2° - Fica retificado o caput do E~ital origiria!. - I
Art. 3° - Fica retificado o item 2.3 do Edital original, o qual passa a conter nova
redação integral.' ". j

\ . ,
Art. 4' - Ficam retificados-'todos os camposao Edital acerca da data do recebimento
das propostas e documentos, de habilitação, para que passe a constar como sendo às
09 horas, do dia15 do mês de outubro do ano de 2015. I

/'" "" / / . ""
Art. 50 - Fica retificado o Edital,original, suprim"indo-se os seguintes itens: item 2.6 e
seu subitem 2.6:1; item 6.15 e seu.subitem 6.15.1; item 6.16; item 6.17; item 6.18; e,
letra "f' do item' 7-:1.3.' <:D/ /' ;."

\ ' .. ~.
Art. 6° - Fica retificado o Edital original, alterando~se o.s-incisos te 111do item 7.3.

"" '<c: ~/ .'. /
Art. 7° - As demais disposições do edital permanecem inalteradas.

..••••......• ,../r . I~' • - R'='" f? tZ) '\ 1\OCãrazinho, 28 de setembro de 2015.

~JW1--
Paulino de Moura

Presidente da Câmara Municipal
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1 • DO OBJETO: I
\ j

1.1 Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada na
prestação de serviços 'de manutenção de jaraim (corte de grama, podas de árvores,
limpezas, varreduras, controle de pragas), a ser realizada de forma mensal (no mínimo, '

uma vez ao mês e serlJpre quando necessário} nas dependências da Câmara
Municipal de Caraz;nho e seus ,anexos, inclusive com o fornecimento dos utensílios e
máquinas nec~ssários à execução. dos trabalhos;" bem como a retirada do entulho do
local, a sere~m.-executadosem régirrl"e-deemprêitada por preço global.\

\......). ~ -'-. ••••••••• / .1 -' I '-.j
1.2 Poderão participar do certame todo.s~s) in,teressados d6~ ramo de atividade
pertinente ao objeto da contratação que preench'ereni as condições de habilitação
constantes deste ,,'ditaI. "':::.:._ ~/ /

~'. -",//

2 _DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
-'1 Htll' uel ~\'-'

2.1 A licitante deverá apresentar-se, 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 a intervir no procedimento licitatório, no interesse da representada.

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Pregão Presencial nO018/2015
" Edital nO019/2015

• •Processo administrativo n. 025/2015.~_. . '-.' ,/ ... ~/,"
•
, " /

,,' ./ '. ' ' ,1'.,
O PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE CARAZINHO"torna público, que

às 09 horas/do dia 15 do mês de outubro do ano de 2015, a Comissão.Permanente
',o ' /,"

de Licitações, designada pela Portaria nº 40/2015, e o Pregoeiro e a Eqúipe:de Apoio,
designadós pela Portaria nº 41/2015, reunir-se-ão na sala de reuniões -da Câmara
Municipal de Carazinho, locaiizada na Av, Fiores da Cunha, n~,.799, em Carazinho/RS,
CEP,99500-000, com a finalidade de receber propostas e documentos de hàbiíitação,
objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de"\ serviços
descritos no item 1, processando-se essa licitação nos term"os da Lei Federal
nº 10,520, de 17 e juiho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Compiementar nº
123, de 2006, e Lei Federal nº 8.666;,de 21 de junho de 1993, para participação
exclusiva de Microempresas e Empresas ~dePequeno Porte. I

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

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

-'
2.3 Credenciamento

/ -, ,. .
2.3.tJQ credenciamento é um dos pré-requisitos de participação do certame,

devendo á documentação estar fora dos envelopes. . ,
,~ ., / . - ,~

, '."2.3.2 Os representantes das empresas concorrentes deverã6/~ritregar ao
Pre~l?eiro, antes d.aentrega dos envelopes: 1"/

.t ~ I '~ •.

, 2.3.2.1 Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os' requisitos
de habilitação, conforme inciso VII do art. 4' da Lei 10.520102. '

I
2.3.2.2 Será exigido Procuração Particular com firma reconhecida (!l2' do art.

654 do Código Civil) ou Procuração Públiéa. em nome do representante legal. dando
poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos
pertinentes a este cert~me em nome:'da proponente. !

2.3.2.3 Cópia .autenticada do Ato Constitutivo da Empresa. que comprove a
capacidade do outorgante da Procuração Particular em constituir mandatários.
Dispensado se o instrumento for Procuração Pública. l

\\ ,.. I
2.3.2.4 Apresentação de documento de identificação do representante com fé

pública ou de cópia autenticactada mesma. I
/ "'-, /.' "-

2.3.2.5 Cada represerttante somente póderá representar uma,única licitante.
" .•.•••.. ._, .. /. '

~.,' .'-........> / i'
2.3.3 ~,Os interessados das'r'empresas concorrentes deverão entregar ao

Pregoeiro, antes~'~aentrega dos envelopes>-- t\ ,'.~'-'"' ~ /. ."" '-.......::.'. . ,/~/ /

2.3.4 A Declaração dàndo ciência de que-.cúmpre plenamente os requisitos de
habilitação é condição essencial para a abertura da propostá. visto a peculiaridade de
inversão das fases nestÇ1modalidade de licitação, oU.seja, no Pregão, primeiro abre-se
o envelope das propostãs e.depois o envelope de habilitàç.ãOdo vencedor.

,'{i/ I 'l_o li ~.•.
2.3.4.1 As empresas que não ent~garem esta declaração não poderão

entregar os envelopes, recebendo-os de volta lacrados, se for o caso.
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3 - DA APRIiSENTAÇÃODOS ENVELOPES

I
I

2.3.4.2 As empresas que apresentarem a declaração, mas não apresentarem
documentação hábil para credenciarem os seus representantes legais, poderão
entregar os envelopes e participar com o seu preço original ofertado, mas estarão
impedidos de participar da etapa de lances, '.. •.. ~..••, .

2.3.5 As Microémpresás -"ME. é às Empresas de Pequeno Porte - EPP
deverão apresentar a cópia do seu pedido de enquadram"nto '(Declaração de ME ou
EPP) devidamente'registrado no órgão competente conforme INIDNRC 103/07 ou
Certidão Simplificada da Junta Comercial que conste o seu enqu'ádramento (ME ou
EPP) paratlns'das prerrogativas da Lei Complementar 123/06. ' '

~-"'.. '~ .. ~./~
~,.-.. '. / ./'.r ,..2.4 Para exercer os direitos de ofertar lances elou manifestáfintenção de

recorrer, é obrigató~ia a presençá da licitante ou de seu representante em .todas as
sessÕes públicas referentes à liCitação. .- ......----. ~i' .•...•

- • I \
2.5 A ausência de credenciamento implicará na apresentação da proposta

escrita e será considerada como renuncia tácita ao direito de participar na sessão de
lances e recorrer contra os atos do pregoeiro. !

I

I

I
Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item

7 deste edital, deverá ápresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação
em envelopes distintos,",.!acrados, não transparentes, identificados, respectivamente,
como de nº 1 e nº 2, para'o que se sugere a"seguinte inscrição: )\\ ~ '

. \~ '
A CAMARA MUNiCipAl DE CARAZINHO/ '"
EDITA~ DE PREGÃO Pi3ES~NCIAL NO018/2015 ",\
ENYEL0PE Nº 01 - PROPOSTA '
PROPONENTE (identificaçãócompleta) , -'

\ (j)
A CÂMARA MUNICipAL DE CARAZINHO ~/ /
EDITAL DE"PREGÃO 'PRESENCJAL' N~018í2015 /
ENVELOPE Nº02. HABILITAÇAO /
PROPONENTE (idÉmtificação completa) ---- '.

., 1 !t'\/.1 :\.11(1 ' '{'--'
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 sessão pública do pregão, o pregoeiro,
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inicialmente, receberá os envelopes contendo propostas financeiras e documentos e
habilitação,

4.2 Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não
será aceita a participação de nenhuma "licitante retã-rdatária.~ ~ .. -- - - .

. i , • c ' -

4.3 O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão:
•/ ~". . ~

a) comprovar, por meio de' instrumento próprio, poderes para formulação de, -, ~
ofertas e lances verbais, bem como para a prática dos demais atos do certame;

,. ',' ' 'l ~, -.... ~: -..,' ......•
, b) apresentar declaração de que cumprem os requisitos de habilitação e
" J "/'/ ..i c) comprovar a situação de microempresa"ou'empresa de pequeno porte,

quando for o caso. '- I

5 - PROPOSTA DE PREÇO ..
5.1 A proposta, cujo prazo de validade éfÍxado pela Administração em 60 (sessenta)
dias, deverá ser apresentada em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas,
sendo a última datada e assinada pelo representante legai da empresa, ser redigida
em linguagem clara, s~m rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e dev~rá conter:

a) razao social d,aempresa;. t, .. I• •
b) proposta finàrqira, que não póâerá ultrapassar o valor de R$ 380,00

(trezentos e oitenta reai~),mensais, rubricadas em todas as páginas e assinada na
última, pelo rep'resentantelegai da empresa, mencionando'-o preço global dos
serviços, objeto desta licitàçao; .onde deverão estar incluídos todos os custos com
material, mãó-de-obra, inclusive,o'BOI; / .' "-",",'-, /,-

.....•..•. ...•..
c) planilha de quantitativos e'cústos unitários; ..../

d) des~ição do objeto da pre~~tação, em cci~formidade com as
especificações deste Edital; e.,....". ~ /

'......./
e) declaração c,ie,que.nos preços propostos se encontram incluídos todos os

impostos, tributos, encargos' sociais, e quaisqüer 'o,iJtros encargos necessários à
perfeita execução dos serviços: '\ /. r '\ 1 \ t j - ~-

I _ Serao 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.
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,

5.2 Nos preços propostos deverão estar incluldos. além do lucro. todas as despesas e
custo, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as
despesas diretas ou indiretas, relacionadas com.o fornecimento do objeto da presente
licitação. '"' ~ - , ': "'

••••. " /

5.2.1 Quaisquer tributos de qualquer natureza, custos 'e despesas diretas ou
indiretas, entre' outra-s despesas, omitidos -da proposta ou incorretamente cotados,
serão considêrados como inclusós nos preços, não sendo'aceitos pleitos de
acréscimós~.qualquer título. .•. .v :

'" ":,V ~ ,-/"'"~. t \
, 5.2.2 Os preços propostos e os lances oferecidos são "de.. exclusiva

responsabilidade da licitante. não lhe assistindo o direito de pleitear alteração dos
mesmos, sob alegação de erro, omissão, ou qualquer outro pretexto. .,' ~
- • "I "

5.2.3 Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou
distrações na apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer
acréscimos ou solicitações de reembolso~ e -indenizações de qualquer natureza, ou
mesmo durante a sessão de julgamento do proced~i~ento. I I

, ,
5.3 A Proposta que não atender as exigênciás déste instrumento,' bem como alterar a
especificação da proposta, ou que'"apresentar preços excessivos ou manifestamente
inexequíveis, ou aquelas que ofertarem alternativas serão desclassificadas.

\ I
5.4 Fica permitida a vi~ita técnica do licitante à Câmara Municipal de Carazinho,
mediante prévio agendàmento. a fim de hajá" conhecimento da área. das instalações
e das condições locais .'em. que os serviços serão" prestados,. bem como demais
esclarecimentos necessários àJormulação da proposta e à futura execução do objeto./"~ . / / ..",

"" "',' ~."6 _DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS / /ê' .
~, ._~",I
~ /-,...,"

6.1 Verificada a conformidade com os requisitos estabele~idos n~'ste edital, o autor da
oferta de valor mais baixo:e.as das ofertas com ,preços até'10% (dez por cento)
superiores àquela po~erão fàzer-~novos.lances;::Ye'rbais e sucessivos, na forma dos
itens subseqüentes, atéap;oclamação da venc~dora//

6.2 Não havendo. pel,(rrieh~;;-;,'03 (trés) ofertas-o;;;s"c<5n"diçõesdefinidas no subitem
_ ~J' .•. ~.. -,:. '+. ....-.. ~

anterior, poderão os autores' das ;~rês'nielhore,s..pfopostas oferecerem novos lances,
verbais e sucessivos, quaisquer que- seja'm õs preços oferecidos em suas propostas
escritas.
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6.3 No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos
itens anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances,
verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir da autora da
proposta classificada em segundo lugar;",atéa proclamação da vencedora.

.'~ " ~
r' •

6.4 Caso duas ou máis' prõpostas iniciais' apresentem preços iguais, será realizado
sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances ..•...'~ .

y ~
~ /" " .,

6.5 A oferta dos lances deverá ser efetuada'. no momento em que "for conferida a
palavra à'liéità"te, obedecida a ordem prevista nos itens 6,3 e 6.4. ' .

~ "" ,-~,
• , L ~' \

6,6 É,.ved,ída a oferta de lance com vista ao empate, ' " •
< - -) ~ /.

6,7 Não poderà haver desistência dos lances jà ofertados: sujeitando-se a proponente
desistente às penalidades constantes no item 13 deste edital. I \

6.8 O desinteresse em apresentar lance'verbal, quando convocada pelo pregoeiro,
implicará na exclusão da licitante da etapa competitiva e, corisequentemente, no
impedimento de apresentar novos lancés;-~sendo mantido o últimõ preço apresentado
pela mesma, que serà considerado para efeito de ordenação dás propostas,

• ~ (~ I
.. ..•.;' I

6.9 Caso não seja ofertado nenhum lance vérbal, será verificada a conformidade entre
a proposta escrita de',menor preço unitário e o valor estimado: para a contratação,
podendo o pregoeiro .n~gociar diretamente com a proponente para que seja obtido
preço melhor. \ ,", I

. ' I
6.10 O encerramento \di" etapa competitiva dar-se-á quand~, convocadas pelo
pregoeiro, as licitantes mahi,festarem seu desinteresse em apreséntar novoS lances .

./ ..".", /. . "'"
6.11 Encerrada a etapa competitiva e ordenadás as ofertas, de acordo com o menor
preço apreseriládo, o pregoeiro verificará'8 aceitabilidade da propósta de valor mais
baixo, comparando-a com os valore-s.....consignados em planilha 'dê custos, decidindo

motivadamente"a respeito.,_:.=-. ~." /"
""-~ .~ . /

6,12 A classificação dar-se-à pela ordem crescénté de preços propostos e aceitáveis.
Será declarada vencedor~ a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a
proposta tenha sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja
compatível com o preço de 'mercado: _.,--- ,l~

'I~ 1/I'HO -'-
6.13 Serão desclassificadas as propostas que:

a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;
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b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;

c) afrontem qualquer dispositivo legai vigente, bem como as que não
atenderem aos requisitos do item 5; ~ .

r' •

d) contiverem: opções ~de prtiços alternativos ou _que apresentarem preços
manifestamente inexequíveis. ~ ..:" ~ ~

i/" '"' •. /....... / .•..
I -: inserÇão na proposta que tenha p'or objetivo modifica,r,. extinguir ou criar

direitos dá' 'licitante ou do órgão liçitador serão tidas como inexistente-s, "àproveitando-
sea pro~~~stano quefor compatível com o instrumento convocatório ..•~-<.:"'

f ~' ~;,;.

6.14..;Não serão consideradas, 'para julgamento das propostas, vantagens não
pr~Yistas no edital, t ~

• •
6.15 Da sessão pública 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 classificaÇão, a análise da documentação exigida
para habilitação e os recursos interpostos ..' ~, ' I

, I
6.16 A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e
quaisquer informações acerca do. objeto serem esclarecidas previamente junto ao
setor de Consultoria Jurídica ou de Contabilidade desta Cãmara Municipal, conforme
subitem 15.1 deste edital. ', j',,__ t

• '-..~ l

6.17 Caso haja necessidade de adiamento dá sessão pública, será marcada nova data
para continuação dos tràbàlhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes

presentes. _ .'\~ ~ . ~ f
.--< - "''', ,/ ~7. ~A. HABILlTAÇAO ~.. /, .
/' ~., ...•......•..

7.1 Para fins de habilitação neste pregão,-•.a licitante. deverá apresentar, dentro do
envelope nQ 02, oS,seguintês .dpcumentos de habilitaç.ão: /~

",,"': -c ----::;:--- .
7.1.1 Declaração que atende ao disposto no.artigo 7Q, mClso XXXiii, da

Constituição Federal, conforme o modelo do Decretá Federal nQ 4.358, de 5 de
setembro de 2002; \.1 I) '- - -'- 0":"\

"'\.\/I,\';O~'-
7.1.2 - HABiLITAÇÃO JURIDICA: '

a) registro comercial, no caso de empresa individual;
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b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, a, no caso de sociedade por
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

•
\
•

7.1.3 - REGULARIDADE FiSCAL:

c) prova de inscrição no'Cadasiro Nacionaí de Pessoa Juridica (CNPJ/MF);. '. . . .
• ' o

d) decreto de .'autorização, em se tratando dé" empresa ou sociedade
estrangeira em funCionamento no..País, e ato de registro.oú autorização para
funcionamentó expedido pelo órgãó competente, quando a atividáde1ass;m o exigir; a,

-, . . ' ~. . -
0/' + •

,/e) declaração de que não pesa contra si, declaração de inidoneidade que
tenha, "idó expedida por órgão .da Administração Pública de qualquer -esfera de
Governo.
I ', j

i I
..

a) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, 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 Receita Federal do Brasil;
o '

•c) Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Estaduais;
,,'\. l

d) Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Municipais;
o \ I, ,I

e) Comprovação de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS);' , ,,"0 'o,

/.~ .••.~ ..•. '.••.•.... -, ',. .
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 'Justiça do Trabalho,

mediante a' ap,,;sentação de certidâó negativa, nos termos, do - Titulo Vil-A da
Consoiidação das Leis do Trabalho, aprovada pêio Decreto-Lei n2.5.452, de 12 de maio

de 1943. ~'." ~ //
'. /7.2 Para as empresas"'cadastradas no Município, a documentação poderá ser

substituida pelo seu Cértificado de Registro de .Fornecedor, desde que seu objetivo
social comporte o objeto licitado e o -registro cadastral esteja no prazo de validade.

-. li'. J " iT~.1

7.3 HABiliTAÇÃO CONDICIONADA
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I - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de
microempresa, empresa de pequeno porte beneficiada pela Lei n" 11.488, de 15 de
junho de 2007, a habiiitação ficará condicionada a regularização posterior.

11_ Declarada vencedora do certame, miéroempresa, empresa de pequeno
porte ou cooperativa 'terá o prázo de 5 (cinco) dias úteis, podendo ser prorrogado por
iguai periodo, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissão de-eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa. /' -' ~ /.

~A •, ,

.•.51] ..:. A dilação do prazo por mais cinco dias úteis fica condicionadfà solicitação
da lidtante' por escrito e mediante justificativa aceita pela Administração, • ,-,

•.••.•. • l..'

t i. 7.3.2 A não regularização da documentação,-no .prazo ',fixado nó 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 envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do
pregoeiro pelo prazo de validade da proposta, devendo a lidtante retirá-lo, após aquele
periodo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 'de inutilização do envelope e seu

.~' Iconteúdo. .::'•..~ "

8 - DA ADJUDICAÇÃO I
, I

8.1 Constatado o atendimento das exigências,fixadas no edital, a licitante que ofertar o
menor preço será declárada vencedora," sendo-lhe adjudicado, pela autoridade
superior ou pelo próprio pr~:~~iro, o objeto do certame, j
8.2 Em caso/dê desatendime~to _~sexigências habilitatórias, o pre~oe;ro inabilitará a
licitante e examinará as ofertas.,subseqüentes e qualificação das licitantes, na ordem
de classifiC{lçao e, assim, sucessiva~enté; até a apuração de, u"ma:que atenda ao
edital, sendo a~respectiva licitante deClar~davencedora, ocasião ..em que o pregoeiro
podera negociar,diretamente com a propo"riente,para que seja obtido preço melhor."'~"" -~/ /8.3 Encerrado o julgamento das. propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a
vencedora e, a seguir,"proporcionara 'às licitantes a oportunidade para manifestarem a
intenção de interpor recurso,~esclarecendo que a falta' dessa manifestação expressa,
imediata e motivada, impO:rtara ~a. ~e~ad~nciãld~ ~ireit6 de recorrer por parte da
licitante • 1 1 /. ~ , i ~l.

8.4 Não havendo manifestação para a interposição de recurso, ou após o julgamento
deste, se interposto, o pregoeiro concedera o prazo de 3 (três) dias úteis para a
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apresentação de nova planilha de quantitativos e preços unitários para adequar-se ao
novo preço total proposto após a sessão de lances .

., ~ -..
9 o DOS RECURSOS AOlvIlNISTRATIVOS' , '"'

.•.• .• • _i • ,
" . • ~.. ' 'L' ~

9.1 Tendo a licitante. manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a
intenção de recornir,.'esta terá o prazo "de 3 (três) dias consecutivos para apresentação
das razões de recurso. . '. .... /.?

-.'._..-r .;-.- • ~
9.2 CaMstarána ata da sessão a síntes~ das razões de recurso ap~es~tadas, bem
como á:rê-gistro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para: querendo,
manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 3 (três) dias consecutivos,
apos:o término do prazo da recorrente, proporcionando-se,ra todas, vista iin~diata do
processo. ,,' "•.

I
9.3 A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na
sessão pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.\ . I
9.4 O recurso será dirigido à autoridade superior,' por intermédio daquela que praticou
o ato recorrido, a qual poderá, no;prazo de 5 '(Cinco) dias úteis, reconsiderar sua
decisão ou fazê-lo subir, acompanhado dê' 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, ,
9.5 O acolhimento de recurso importará a irlvalidação apenas dos atos insuscetíveis

de aproveitamento. ".,~ / j
/' ' . / ""

100'005 PRAZOS E DA GARANTIA "
, "'\ .•...• - -.•.•••.. - ..•.,, ; -.......,- .-~ /

10.1 Esgotados.todos os prazos recu'rsais, a Administração, no prazo de 10 (dez) dias,
convocará a vencedora para assinar o'contr~to-:' sob .pena .de;decair do direito à
contratação, sem. prejuizo da~ ~~nções previstas- ries!e:edital. //"--- -", .... ,------." /
10.2 O prazo de que -trata o item anterior poderá ser,prárrogado, uma vez e pelo
mesmo período, desde/que seja requerido de forma mãtivada e durante o transcurso
do respectivo prazo. ( '!::l - .," ,:1":'t

. '\ /' i " 1-\O ~"
10.3 O prazo do contrato será de .12 (doze) meses, contados da assinatura do
contrato, podendo ser renovado por iguais períodos sucessivos, até o limite máximo de
60 (sessenta) meses, conforme disposto no inciso 11, do art. 57, da Lei 8.666/93,
mediante termo aditivo assinado pelas partes.

i.,
I

\
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'I

10.4 O termo inicial do contrato contará a partir de sua assinatura.

, , .

11 • DO RECEBIMENTO',
...•- ,- ""L &11.1 A licitante vencedora iniciará suas atividades a partir da assinatura do contrato.

>
./ /....... ".

11.2 Verificada a desconformidade de algum serviço a licitante, vencedora deverá
promovef::.ãs '-correções necessárias no prazo máximo de 5 (Cinco) dias úteis,
sujeitarídõ.:sé às penalidades previstas neste edital. .... " > ~

. ~-.....,' \ .',, o-
~. J ,JL; 12. DO PAGAMENTO --- - .' •
, o', i \

12.1 O pagamento será efetuado no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do
recebimento da nota fiscal aprovada pelo servidor responsável' pela fiscalização do
contrato, de acordo com o cronograma físico-financeiro. I, . I
12.2 Ocorrendo atraso no pagamento, a Administração compe'nsará a contratada com
juros de 0,5% ao mês" pro rata, mais o IGP-MIFGVdo periodo, ou' outro indice que vier
a substituí-lo.' . :;

. ;
12.3 Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da legislação que

regula a matêria. .\'" I
\ \ J13 - DAS PENALIDADES .

13.1 Pelo inadimplemento d~';;;;'igaçÕes, seja'n~ C~~diÇãOde pa~iciPante do pregão
ou de contratante, as licitantes;'conlorme a infração, estarão sujéitas às seguintes
penalidades< ,,---- .~ .' ,,/'\ """-~) , l

a) deixar de apresentar a documentaçã-o"exigida no certame: suspensão do
direito de licitar e contratar cohf-a .Administração'.pêlo prazo/de 2 (dois) anos e multa
de 5% sobre o valor estimado da contratação; //'

,..-:--. d - ' 'O, f t t db) manter compo.rtamento-'madequa o. durante. ,o pregão: a as amen o o,. .'. - . -. ..-..-... ...• ...•.
certame e suspensão do direito de .Iicitàr,-e co,"!~ratarcom a Administração pelo prazo

- - ~..". ~
de 2 (dois) anos;
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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;

, '.-

J "

g) 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; ., !

d) executar o contratal"com irregularidades; passíveis de correção durante a
execução e sem prejulzo. ao resultado: advertência; ~ ._ -. . f

e) executar ô'contrato com. atraso injustificado, até' o limite de 7 (sete) dias,
após os Çluf-is será considerado éomo inexecução contratual: m~ftadiária de 0,5%
sobre o valor/atualizado do contrato; :. ,...... ( ":-~~

, frinexecuçãO parcial do c~ntrato:suspensão do direito de licitar;-~-contratar
com,a "Administração pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 8% sobre' o valor
correspondente ao montante não adimplido do contrato; I ,j.- ," . "•

. . .

h) causar prejuizo material resultante diretamente de execução contratual:
declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito"de licitar e contratar
com a Administração'Pública pelo prazo de"4 (quatro) anos e multa de 12% sobre o
valor atualizado do contrato. [

, '

13,2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
\ j

13.3 Nenhum pagamento s~rá efetuado pela Administração enquanto pendente de
liquidação qualquer obrig~ção financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de
penalidade ou.inadimplência-contratual. /' . ""

;/~, - '-"-~:"-'-,,;;-#.I , / ....1 '-..
14 - DADOTAÇAO ORÇAMENTARIA--;.... " ' "\ '_.l j .
Os recurso,s orçament!3rios para o atendimento das despesas decorrentes da

presente licitação serão suportádos pela seguinte'ddtáçãO do orçamento vigente:. ""- .. /'
Orgão: 01 Câmara-Municipal .--- ~ .
Unidade: 01 Cãmara Municipai.- . ~ \l~
Projetai Atividade: 010310001 :2002 Manu\.'do Prédio e dos Equipamentos
Elemento da Despesa: 3.3.9.0.39.00.0Ó.00.00 SelV.Terceiros Pessoa Juridica

15 - DAS DISPOSiÇÕES GERAIS
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15.6 Os casos omissos do presente Edital serão solucionados pelo Pregoeiro.
. \ !

15.7 A presente ,licitação" pdcJerá vir a ser revogada por razões' de interesse público
decorrentes de/fato supervemiente devidamente comprovado, ou 'anulada no todo ou
em parte, por.ilegalidade, de 6fí~io,ou por provocação de terceiros, .....mediante parecer
escrito e devida"mente fundament'i3do. '~, /...-!

.••. ! t'" '..... . ....• . ~ /

15.8 O pregoe"iro, no interesse PÚbliCO:•.•.po~á"\sanar,:. relevar'}'omissões ou erros
puramente formais observad,os na documentação.~.e proposta, desde que não
contrariem a legis'iação vigénte. e .,não comprometam a Iisúra da licitação, sendo
possível a promoção ..•..de diligênciã destinada a esclarecer ou a complementar a
instrução do processo. r........... . ~/,". .--- '\-

. 1 1'•• ~ '. , \l.:-'
15.9 Constituem anexos e fazem parte intt~grant.edeste edital:
I - Termo de Referência; - ~ .. " •• -
11 - Modelo de Proposta;
111 - Modelo Credenciamento;
IV - Minuta do Contrato;

15.2 Os questionani~ntos recebidos e as respectivas respo"stas com relação ao
presente pre~Jãoencontrar-se-ão à disposição de todos os interessados na Câmara
Municipal. setor de Consultoria Juridica. ' .' :

A . I -

15.3.0c(,rrendo decretação de feriado ou qualquer fato supervenient/qúe\mpeça a
realização de ato do certame na data marcada, a data constante deste editai será
transferida, automaticamente, para o primeiro ~diã • útil r ou - de: expediente. normal
subséquente ao ora fixado. ~,

i
15.4 Para agilização dos trabaihos, solicita-se que as licitantes façam constar na
documentação o seu endereço, e-mail e os.números de fax e telefone.. I
15.5 Todos os documentos exigidos no presente inf?trumento convocatório poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, ou
publicação em órgão da imprenáâ' oficial." Os documentos extraídos de sistemas
informatizados (internet) ficarão sujeitos à verificação da autenticidade de seus dados
peia Administração. .

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, n'. 799. Carazinho/RS,CEP 99500-000, ou pelos telefones (54) 3330-
2322, no horário compreendido entre as 8h30min e 11h30min.. .• ~ • ri

I
I
I

I
I

I
I
I
I

I i
I
II
II
II
I

I I
I I
I
I
I

I
I
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v - Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação;
VI _ Modeio de declaração de inexistência de irregularidade quanto ao trabalho do
menor;
VII _ Modelo de declaração para microempresa e empresa de pequeno porte; e,
VIII - Modelo de Declaração de Idoneidade.. r .•

•

Carazinho; 28 de setembro de 2015 ..., \
~(jJv-v

Pauli~o de Moura 1
Presidente da Câmarà Municipal de Carazinho

I

•
, ,
j,

~ '15.10 Fica eleito o Foro da Comarca de Carazinho para dirimir quaisquer litígios
oriundos da ..licitação~ e do contrato/dela decorrente, com expressa.renúncia a outro
qualquer,por mais privilegiadoque/seja.' •.. .

( -~ '

15.11 Cópias do edital e seus anexos poderão ser obtidas na página'eletrônica da
Câmara:Municipal de Carazinho: http://www.camaracrz.rs.gov.br/.~ ~~

) .,

".- , . ,

'.-'

Este processo foi analisado, sob o prisma jurfdico-
formal, e' se acha aprovado por essa assessoria
juridica, podendo ler regu r prosseguimento.

. "
Valenti lWig Tómbini

Procuradora Geral do legislativo
. OAB1RS.93.394

,
..,

/
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ANEXO I

I - Objeto:
..

•

.,. ~
TERMO DE REFERÊNCIA

.'

111- Prazo:

..•.'
A pres~nte licitação tem com6objetivoa contratação de empresa especializada

para a pristação de serviços de manutenção de jardim (corte de grama. podas de
árvores/limpezas, varreduras, controle de 'pragas), a ser realizada de forma mensal (no
mínimô uma vez ao mês e sempre quando necessário) nas dependênêiaf~a Câmara
Muniéipàl de Carazinho e seus anexos, inclusive com o fornecimento dOl?~utensíliose
máquinas necessários à execução dos trabalhos, -bem como a retirada do,' éntulho do
locãl.' • I .•..•.•.-

•

11- Justificativa:
•,

Atender as necessidades da Câmara"Municipal de Carazinho nesse sentido.,

I
O prazo de vigência do contrato celebrado em virtude deste pregão presencial é

de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, podendo ser renovado por
iguais periodos sucessivos, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, conforme
disposto no inciso 11.do àh. 57. da Lei 8.666/93. mediante termo aditivo assinado pelas
partes. \ r

, '" I'
IV - Preço Máximo . '. '.

/,' 'O valor' estimado para d' objeto desté certame é de R$. 380.00 (trezentos e
oitenta reais) mensais, conforme media.à'purada"pela Câmara Municipal.

Propostas, cujos preços ultrapassem ésse .valor serão desclàssificadas.
". .'C. ~ h /

V - Dotação Orçamentária: <:..... ~ . /' ~/
"-... . /

Os recursos orçament.ários para o atendimento das despesas decorrentes da
presente licitação serão'suportados.pela seguinte dotação do orçamento vigente:

. . 11-/'1 ''''I'''~,f' ~~~.,
Orgão: 01 Câmara Municipal' ~;L I '-)

Unidade: 01 Cãmara Municipal
Projeto/Atividade: 010310001.2002 Manut do Prédio e dos Equipamentos
Elemento da Despesa: 3.3.9.0.39.00.00.00.00 Serv.Terceiros Pessoa Juridica
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ANEXO 11

MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA
.r , ..-."

,

Razão Social: .- h: •. . • .
CNPJ/CEI: .,,- .. . ///~.
Telefone: " • , • /.•../'"

•
CidadelUF: f ~"

...... .- ,..
Endereco:,

- './'", . "
Fax:", ,...., •

. / ....•..~-
E-mail: ...I .. . ,
Pro"cesso: 025/2015 - - - - - , , ,-
Pregão 018/2015

,
I \

Presencial:
I

Apresentamos nossa proposta referente ao Pregão Presencial 018/2015, cujo. ~. .
objeto trata da contratação de empresa especializada .na prestação de serviços de
manutenção de jardim (corte de grama, podas'de áIVores, limpezas, varreduras,
controle de pragas), conforme descrição do Edital ê'Termo de Reférência,. . j

PREÇO GLOBAL MEN\AL: . t

Forma de pagamento:. Em até 10 (dez) dias.úteis, a contar do recebimento da fatura. ,
aprovada pelo servidorrésponsável pela fiscalização do contrato, de acordo com o
crononrama físico-financeiró.' I

Declaramos que a v'~ii~e desta proposta lde 60 (sess~nta) dias a contar da
data de sua entrega."" ",- • .• - ,'"".\ -..........-'...,....~ ~ / "'f ~

'\. " ". - .~ ~ (-..
Declaro, ~sob as penas da lei,••..que.esta.empresa atende plenamente todos os

requisitos de habilitação e demais condições éxigidas para pàrticipar do Pregão
Presencial nO 01Si2915. '':':........ ..........,~ /

""- ~ .. ~/' .
A licitante declara,-.~xpressamente, que o preço contido na proposta acima inclui

todos os custos e d~sp~sas,_~taiscomo, impostos ...•..pagamentas de funcionários,
encargos trabalhistas, p-revidenciáHos e comerciâis, segür.os, taxas, deslocamentos de

T .....:.. ~ ..•. - -'. o" -' ••.. '.,'~

pessoal e quaisquer outrasdesp~sas que incidªm.'ou 'venham a incidir sobre o custo
direto ou indireto, sem qualquer encargo fina-nceiro e/ou quaisquer ônus adicionais para
a Câmara Municipal de Carazinho.
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____ , __ de de 2015.

H, • ~ .••

•
(firma reconhecida). .•
,,

------, "
"
\

,., •.'~, i'~

I I

I
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ANEXO 111

CREDENCIAMENTO

.'
l ,. ••. ..•••

,_ "',Pregão Presencial n:'018/2015 __
• Processo Administrativo n. 025/2015'

. , .
" •
L""

presente,do
/'. '

"o.' A

Através
", .~

credenciamos :o(a)~_ Sr,(a)
, portador(a)da Cédula deléfentidade n'

e CPF nO '. ". .., ,a
partiCipar da licitação 'inslaurada pela Cãmara-Municipal-de Caraziritío/RS, na
m6dalidade de Pregão Presencial, sob, o n' 018/2015,: na quàlléfâde de
REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para se pronunciar em
nome da empresa ' CNPJ n'
___________ " bem comp formular propostas e praticar todos os
demais atos inerentes ao certame. ..

,,'..- •.'~,____ '_'_, __ de de 2015,

/
/

I

)
~,

. (as,sinaturado dirigente da empresa)
,(riome do dirigenteda empresa)

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

, '\ ~ ", ' '

\.,~. ~--<:b
". ~'

./
Obs.: Caso o confrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva
assinar o credenc;amenfô,"'a fàfta de qúalquer uma delas invalida o documento para os
fins deste procedimento 'licitàt6~0. \ '/ 1 '" '-\ I 1- .\" " _
Este credenciamento deverá Vlf' acompanhado obngatorlamente, da documentaçao
exigida no subi/em 2,3, do edital,
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ANEXO IV

MINUTA,DE CONTRATO

Processo Administrativo n': 025/205

/

Pregão' Presencial n', 018/2015

,ft~~ _ CONTRATON' __ /15 _ '
" ' PRESTAÇAO DE SERViÇOS DE MANUTENÇAO DE JARDIM
"' ~/ .

'/. ¥ •.. :
, A,',CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, pessoa jurídíca de direito público,

CNPJ'n° 89,965.222/0001-52, com sede na Avenida,Flores da Cunha, n'. 799, 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, nas-se ato denominado,
CONTRATANTE e de outro lado a Empresa XXXXXXXXXXXXXX,'inscrita no CNPJ/MF
sob o n' XXXXXXXXXXXXXX, com contrato arquivado na JUNTA COMERCIAL sob o
n', XXXXXXXXXXXX, em XXXXXXX de XXXXXX de XXXXXXXXX, estabelecida na
Cidade de XXXXXXXXXX, na Rua/Avenida XXXXXXXXXX, n' XXXXXXX, neste ato
representada pelo seu sócio próprietário,. Sr. XXXXXXXXXXXX, portador do RG
XXXXXXXXXXX e do CPF(MF) sob o n' XXXXXXXXXXX, doravante denominada de
CONTRATADA, em virtude do Edital do Pregão Presencial n' 018/2015, têm entre si
justo e acertado o presente contrato de pr.estação de serviços, "que se regerá pelas
cláusulas e condições adia.~te estipuladas: . ~ ;

CLÁUSULA I - DO OBJETe)" J
F "" /" "1.1 Constituiebjeto deste contrato, a prestação de serviços de manutenção de jardim

(corte de grama, podas de árvore,s","limpezas, varreduras, controle de pragas), a ser
realizada de forma mensal (no mínimo,'u"ma vez' ao mês e sempre quando necessário)
nas dependências da Câmara Municipal de.....Carazinho e seus an"exos, inclusive com o
fornecimento dos. utensílios e máquinas neêessárias à' execução dos trabalhos, bem
como a retirada do'entulho do"local. Salienta,se que'os funcionários da CONTRATADA
deverão estar identifiêados por uniforme eloucraéhá. //

CLÁUSULA 11- DO VAL~~E DAS CONDiÇÕES DEP;,GAMENTO
, IN \ .~~! ~,1.' ,~ ~ 't"'-. '

2.1 O preço total é de R$ X.XXX,XX'(xxxxxxxx) mensal.
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2.2 O pagamento será efetuado no prazo de 10 (dez) dias úteis. a contar do
recebimento da fatura aprovada pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato.
de acordo com o cronograma físico-financeiro.. - -. '"~.~ . . -~.
2.3 Ocorrendo atraso no pagamento" a Administração compensará a contratada com
juros de 0.5% ao mês,'pro rata: mais o IGP.M!FGV do periodo. ou outro indice que vier
a substituí-lo. ~ r y, 4

/" ./....... / ~~
2.4 A despesa correspondente à execução. do presente instrumento de contrato
correrão a:conta da seguinte dotação orçamentária (orçamento vigente): :

~ .•••' I ". - /'"

( ','Ó';gãO: 01 Cãmara Municipal '.<~
\: :'Unidade:01 CâmaraMu~icipal. ~,/.I; Projeto/Atividade: 010310001.2002 Manut:do Prédio e dos Equipamentos
• Elemento da Despesa: 3.3.9.0.39.00.00.00.00 Serv.Terc~iros Pessoa Juridica

I
2.5 O preço estipulado será reajustado a cada periodo de um ano, contado a partir da
data de sua vigência. pelo IGPM da F,GV ou por outro indice ..oficial que venha a
substituí-lo ou, na ausência de substituto: pela média simples dos principais índices
econômicos que apuram a inflação anual acumulada. . F

,',,- .,i "'--
,/ ..-

2.6 No preço total descrito estão inêluídos os'valores correspondentes à execução dos
serviços, custos e despesas, tais como, impostos, pagamentos de funcionários,
encargos trabalhistas, :previdenciários e comerciais, seguros, taxas, deslocamentos de
pessoal e quaisquer outras despesas que-iri~idam ou venham a"incidir sobre o custo
direto ou indireto. não 'cabendo á CONTRATADA qualquer encargo financeiro elou
quaisquer ônus adicionaiS. \ J' ., -' A'.. '"
CLAUSULA 11I~DA VIGENCIA" / / ".

/"" "" " " ."-
3.1 O presente ,contrato vigorará,peio. prazo de 12 (doze) mesés, iniciando.se em
__ 1__ / .... ' ...••. , e com término ehí ....__ "/~ ,.-podendo ser renovado por
iguais períodos "sucessivos, até o limite 'máxímo'de 60 (sessenfa) meses, conforme
disposto no inciso .11.do art.:57, da Lei 8.666!93,'mediânte termo aditivo assinado pelas
rt ".~. ---/"paes. , ~" .." /

CLÁUSULA VI - DA RESCISÃO //t.~.--- .- \t~
4.1 O presente contrato poder~;6 rE!scin'dido:l1 "" ..

a. Na ocorrência de qualquer -dás ..hipóteses enumeradas no artigo 78 da Lei
Federal nO8.666/93, com as formalidades e consequências previstas nos artigos
79 e 80 da Lei supra.
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b. Por ato unilateral do CONTRATANTE, nas hipóteses dos incisos I a XII, XVII e
XVIII, do art. 78, da Lei n° 8.666/93;

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

d, Judicialmente, nos termos dá legislação, '~" . -

,. /,
5.1 Pelo inadimplemento das obrigações, conforme a infração, estarão sujeitas as
seguintes penalidades: .. . . l. •..•.

a. Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção .durante a
, execução e sem prejuízo ao resultado: advertência: l ...t .1
b: Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 7 (sete) dias, após

l.;" os quais será considerado como ine;<ecuçáo colitratLial:"rtlulta diárl~-de 0,5%
"sobre o valor atualizado do contrato; . I \

c. Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração peio prazo de 2 (dois) anos e multa de 8% sobre o valor
correspondente ao montante não ~d~mplidodo contrato; !

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 prejuízo material resultante~'diretamente de execução contratual:
declaração de if')idoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração Pública pelo prazo de 4 (quatro) anos e multa de
12% sobre o val~r~tualizadOdo cantr.ato. 1

, , ,I
5.2 As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do Contrato.

5.3 As multas aplfcadas n~\eàuçãO do contrato. serão descontldas do pagamento, a
/ "'. -. -,

critério exclusivo da CONTRATANTE e, quando for o caso, cobradas judicialmente..~ ,,' .~.
; .••.•••.,"").' ( .

5.4 As penalidades serão registradas' no. cadastro da CONTRATADA, quando for o
caso, \ '-..() • ';:-

'" '-.., '/? . /5.5 Nenhum pagamento sera'efetuado .pela'.Administração'enquanto pendente de
liquidação qualquer ob'rig'i:lçãa financeira que "for imposta ao fornecedor em virtude de
penalidade ou inadimplência-contratual.' .,./ ~

(' -. ,. - - "-"l
CLÁUSULA VI- DOS AN~~ÓS DO CONTRATO ~ ~ •

. ~ .•• 4 ."1 .•.•

CLÁUSULA V - DAS PENALIDADES
•

•

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 nO 01812015.
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6.2 Na hipótese de divergência entre este instrumento de contrato e o Edital
correspondente, prevalecerão as disposições contidas no Edital.

CLÁUSULA VII - DAS DISPOSiÇÕES .GERAIS . ,
7.1 Eventuais alterações ou casos o-~issós serão acordados entre as partes na forma
de aditivos a este Contrato. • .

•

\
Issa Araújo Rahman,,7.4 Fica designado como fiscal do contrato, o servidor Ahmad

inscrito no CPF n. 735.724.460-15.

/ "-7.2 A CONTRATADA arcará com o pagamento de todos os. encargos fiscais e.. ~.
tributários decorrentes do ora contratado,-.•. ;- "/

, ~_ - I. .

7.3 .Os" signatários do presente contrato asseguram e afirmam!l." que são os
representantes legais competentes para assumir em nome das partes as obrigações
desdÚas neste contrato e representar de forma efetiva seus interesses. ~.,..- .

. .
CLÁUSULA VIII- DO FORO

-' ",-
_, / I

8.1 Para dirimir quaisquer dúvidas "ou controvérsias decorrentes da execução deste
instrumento de contrato, fica eleito' desde já o foro da Comarca de Carazinho, com
renúncia de qualquer o~tro, por mais privilegiado que seja.

. ~.\ 1
E, por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento de

Contrato, em 03 (três) viás de igual teor e para lfmsó fim,' juntamente com as
testemunhas abaixo. . '" / I

!.( '''.'''~ / / .~," ...•••.., .•.•.••..•..•. .'

'- " .- '~ Carazinho, ~deXXXX de XXXX.

~. ' .. - ~ /
"............ -~.)~//" ...~

'-...... Paulino de Moura". /"
(. Pr;;Sidente da Câmara Municipal

, :'( "t CONT.RATANTE ,~.
- ~~'.I -"'"I L-
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~, ..
•
\•

'.

,

•

~~,. .•.

f

XXXXXXJ(XXXXXXXX
CONTRATADA

'- .~ r .•..
.~.--'

Testemunhas: ~ ..;
..'

/I /.. ',\. •. /' .••
Nome completo:_' --------
CPF: 'A'~~
Assinatúra: ....,( >"

~ J
Nome completo: " • '
CPF:_:.' _
Assinatura: _

Visto Consultoria Juridica.
I

I
I

"

\
\

-""- ..'~,
.' "

/

I
I
)
'"

/J"--

, /

).
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO ,

I
I
I
I
I

I

A .'
CÂMARA MÚNICIPAL DE CARAZINHO
Pregão Presencial n. 01812015
Processo Administrativo n. 02512015

" - \
( , (Razão Social dl'- "Empresa),

estabelecida na /,'"
(endereço completo), inscrita no CNPJICEI sob n°. 1 , neste
ato representada por ' inscrito no CPF sob o
nO, , na qualidade de representante/sócio/procurador, no
uso de suas atribuições legais, vem: DECLARAR, para fins de participação no processo
licitatório em pauta, sob as penas da Lei: que cumpre plenamente aos requisitos de
habilitação. ,- i

Declaro sob as penas da leia inexistência de impedimento legal para contratar
com a Administração Pública. . - I

Por ser verdade ,assina a presente.

de de2015.

J ,

,

,
,""
'\,~,

(f/azão Social da Empresa)
(nome .do'responsável/procurador)
(cargo dinesponsáve//procurador)
(n°. do documento de identidade)
'0 ~ /., /

.........(firma r:::5!.-nhe~.idà)"/ ,///
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE QUANTO AO
TRABALHO DO MENOR

CABAllHBD.RS
CAPITAL DA HOSPITALIDADE

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

,#fi> ~. ~ -

Pregão Presencial n. 01812015
Processo Administrativo n. 02512015

..~..• i

•

•

I,
(
.J
-', '. ,,
1

,
MODELO "A" EMPREGADOR PESSOA JURIDICA'

DECLARACÃO ---,

\
I
\,

I

\

____________ " inscrito no CNPJ n°. , por
intermédio de seu representante legal, Sr(a) ,
portador(a) da Carteira de Identidade n' .. ' J 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, 'acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que não empreg'a menãr' de dezoito an"os em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 1

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

/:~ . .,. .i", """
.•••"':'-.... '" ...•... , ,,/; \

•• .••••.••.••.F'- I /,.'J\ (representante legal) ) ,

":;;;<,.Jflrmareco~aP /.- /

~ "/
. /'

(Observação: em caso áfirmativo,' assinalar Çl ressalva. acíma).
'. '\:~.\ Z. T "I..U O ~ ('.

,. •• "'l 01. ~

I
I
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-,

Pregão Presencial nO, 018/2015

-, ,

I
" ., de' I de 2015,'., -------

,\\ ,)
\"

CONTADOR DA.EMPRESA ""
(n' de Registro'no .órgão Competente - CRC)'? \

......... o."'" , "<:J) , ,'>
(assinatura do Représentante;Legal) /

(noméCompleto do Representânte Legal)
(Càriinbo -da Empresa) /'

(
,/

" (firma reconhecida) \lo."
1/{'\/:1"110- .

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

/'
. \-

'\, ,
",

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
,' .

Processo Administrativo nO. 025/2015

ANEXO VII

(~~;.' F"

."" ...: ... (nome da empre~a),.,sediada na
'''- , (endereço compietó) !inscrita no

CNPJIMF sob o número ' DECLARA, sob as pénas da lei,
que"ilà presente data é considerada: • .;: ~.,..
,- f.. i \

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

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE'; conforme o inciso n,ldo artigo 3', da Lei
Complementar n' 123, de 14 de dezembro de 2006 Declara ainda, que a empresa está
exclulda das vedações constantes do parágrafo '.I': do artigo 3', da Lei Complementar. .". . /

n' 123, de 14 de dezembro de 2006, I

/

.
Pregão Presencial n,.018/2015'. -""
Processo Administrativo n.' 025/2015
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

ANEXO VIII

., o. _

MODELO DE DECLARAÇÃO DE I.DONEIDADE
- ~,.
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de 2015.
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I
/

/
/

de

Pregão Presencial nO. 018/2015

,

- \

\':\
(Ràzão Social da Empresa)

(nome do-responsável/procurador)
(cargo doresponsável/procurador)

/' --,.... /

""--- (' ''~ (firma reCOiJhéC~
, ~

,..
•

Processo Administrativo nO. 025/2015

•
À • •
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Pregão Presencial n. 018/2015
Processo Administrativo n. 025/2015

,f>'f' _j ~.~ (Razão-Social d~loEmpresa),'. -estabelecida na
(endereço completo), inscrita no CNPJ/CEI sob n°. , neste
ato representada por , inscrito no CPF sob o
nO. , na qualidade de representante/sócio/procurador, no
uso de suas atribuições legais, vemo DECLARAR, para os fins de direito, que não
fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer

, ' Ide suasesferas.., _..... /1- "

Por ser a expressão da verdade, firmàn<os o presente. I, I

\
I

\
I
I
\
I
I

\
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I CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SETOR DE liCITAÇÕES ...
~--.
•

- ... .~

PREGÂO PRESENCiAL N' 018/2015

I
I
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I

Pregão Presencial nO. 018/2015

, ,
'"

Processo Administrativo nO. 02512015

~ .;.. /". ~
MCAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, de acordo'com a legislação

vigente;torná público para conhecimento dos interessados, que no diaf5.do mês de
outubro""de 2015, às 09horas,' na sala de reuniões da Câmara'Mu'niclpal de
Cara-zinho, sito na Av. Flores da Cunha, nO. 799, reunir-se-âo a Comissão -P~rillanente
de 'Licitações, bem como o Pregoeiro e a Equipe de 'Apoio; para receber os envelopes
de" Habilitação e Proposta do Pregão Presencial n' 018/2015, que tem como objeto a
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de
jardim (corte de grama, podas de ârvores, limpezas, varreduras, controle de pragas), a
ser realizada de forma mensal (no mínimo uma vez ao mês) n"as dependências da
Câmara Municipal de Carazinho e seu's~~anexos,-inclusive com' o fornecimento dos
utensílios e máquinas necessários à execução dos trabalhos, bem como a retirada do
entulho do local. O EditaL.6.seus' anexos pode~ão ser obtidos na sede da Câmara
Municipal localizada na Avenida Flores da Cunha, n°. 799, na Cidade de CarazinholRS,
de segunda à séxta-feira, das 8h30min às 11h30min; ou pelo site
www.camaracrz.rs.gov.br. Telefone para contato: (54) 3330.2322.'UCITAÇAO: Pregâo
Presencial n°. 018/2015,'Processo Administrativo n°. 02512015. I

\'~ - Carazinho, 28 ~e setembro de 2015.
\ . I
,'7'";1,., _._.: .. '"'"",~ ~~ ."\

'-""'Paulino de Moura ' ~
Presidente da CârtÍéÍra Municipal de Carazinho " ,F

~-' ~ //
/

/c ..~ - / ..,
11-:\/ 'V '10 ~W
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I
I

I
I

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


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
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AVISO PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2015

..•,

Objeto: a contratação ,.de empresa' especi'ali~da 'na prestação de serviços de
manutenção de jardim (corte' de grama, podas de árvores, limpezas, varreduras,
controle de pragas), a"ser realizada de forma mensal (rio mínimo uma vez ao mês e
sempre quando necessário) nas dependências da Câmara MLi~iélpal de Carazinho e
seus ane~os, inclusive com o fornecimento dos utensílios e máquinas. necessários à
execução-dos trabalhos, bem como a retirada do entulho do local.'Recebimento das
Propostas' em 15 do mês .de outubro de 2015, às 'Sh6.as, Edital:
http://wWw:camaracrz.rs.gov.br/. Informações: (54) 3330-2322. 28 de. setembro de
2015,. ~JOcesso Administrativo nO025/2015. Pregão Presencial nO018/2015., é', . .
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