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@-+ EditaI de prega0 para a contrataçao de empresa
_.especia/iza~a no fornecimentõ"(i.e'(]1ateriais de

"''''i 7consumo e de expediente parã#:a, Câmara,y ,__.'__--.-I MUnlcipait~:az~nh~ ~ ~~
J ~_ I Tipo dejulgamento:' menor preço por Ilem~
••••;:~. I "--\ \

- • \.0 •••••.••.
;, -'o ;J .,

O Verea.dor ANSELMO BRITZKE, Presidente do PoderlLegislativo (Câmara
Municipal de Carazinho),i no uso de suas atribuições, torna público, que às 09 horas,
do dia 30 de março da ano -dê)-2016i:;'a..C6missão,.P~fmanente de Licitações,
designada pela Portaria n, 090/2015, e o Pfêgoeiro e a 'Equipe d~ Apoio, designados
pela Portaria nº ':04112915, reunir-sê-ão na sala de reú'niães da Câmara Municipal de
Carazinho, localizada ria Av. Fiares da Cunha, n', 799, em'Carazinho/RS, CEP 99500-
000, com a finalidade 'de. receber prop'osta::(é document9s de habilitação, objetivando
a contratação de' empn3sà,especializadâ nc(p1.restaçãodé serviços descritos no item 1,

• ' '< ""',.. '.' f ..
processando-se ~ssa licitaç~o nos termos da' Lei FeSieral n. 10.520, de 17 e julho de
2002, com ?~ãO SUbsid~~ei FHd;ral /6~6,'de 2/~jUnhO de 1993

1-ê)JETOy-0/ /Í~(õ
1.1 Constitui objeto da presente licitação~ação ....de7empresa especializada no~ - . - . - , '. ...••........ "..:." ..- ~
f~rn~?imento d~s'~eguintés.~.r~dutos/m~teriais "~C1.e~~c.onsut"!10~e d~ expediente para
viabilizar o seguimento do.Sserviços ,;,da_Camé!!?:MelnlclpaldeCarazmho:

,,:' i.. .,' :~ ./
1.2 .Poderão pa~iciparA"'_d..•b"'-c~~~~e todos ~os' !~_ter~s.:.?os do. r~mo de ati.~ida~e
pertinente ao objeto da~co,ntf,ataçaoLque '-preencherer:Jl.•.3s condlçoes de habllltaçao
constantes deste edital. .r:'I..l{;\Z l~HU' ..•

2 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
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MATERIAL QUANTIDADE ESTIMATIVA
VALOR

Bloco auto ad~S!Vo.S1 1:.\112&'0 R$ 48,00
38x51mm,c/50fl,s~ ,-' .••

<"'," _ """, r li/>,
Arquivo('çe ~1;âsti'COazul ~50 . ,j0,;;25,00

,250x1:iOx350mm /I,.;-•.•.••.,~.

86rfatha pequena branca l U 2,
'Fr'-"">"
R$,13',20

.(~ 20 / ...~
(::"C";ICUladorade mesame~

;
R$ 60'0ó'"05

...:.,.•.....-J Mínima.12x15 __ ~ I
i

' -)?
, ..... . -----,.

Caneta esferográfica azul '10Ó, IR$ 75,00 \.".
po;nta média

Caneta e~ferográfica preta " ,50 IR$ 37,50
pO'nta média ,- -, "_. ,.•. IR$ 75,00Clips n° 2/0cf 100 _.,~Oc~J ,,•. t:unidàdes '..-",( \.f

. ' 'l / IR$ 42,00Cola Branca lavável 909 15 J!
, " ,." ,

Enveiope df{i::io si ",1000 i ' ., R$ 60,00
. . '" - , Ir~meten~e\ ' ',1 ,/ I. ,

Fita adêsiva ce'bf~ne 10 // LR$ 27,50
[18x45 \'- ,

Fita1desiva CeJOfa~'é~ /10' /
,
R$,10,00

( ",12X30 _ •..•.•. / I /l"
., , ... '..~

./'20,0" ./ ~,-
Papel branco c/500 folhas • R$ 2.400,00

\75mm 'pacqt.e.s ,-4 /, c", ..
"' -' '? '/Papel SUI!ite'~o~ __ .••••• 109.0 " ~~ R$ 100,00-- -..••. ",

~

•
Grampeador de mesa ..26/6 t. , .. J R$ 45,00

pf20flsr,.-:::-..... ( ,
- O- j

Grampo para gramp~~amr~/\..l :r~Hoi::, '~

R$ 45,0026/6
Grampo trilho metalizado 20cx R$ 140,00
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R$ 10,00

R$ 39,50

•
R$ 1.200,00

I

-
'R$ 148,00
I I
I:' IR$ 5,00
I' R$1,610,00

I i I;'/

'.

20Lápis preto nO 2

. " '"Toner!HP CB 435AB
priginal~\

TonnerHP CB 541AB
9rigi~'~.1

Livro de atas 51marge """'-. 5
100fls ,~=~~: f).. J Hh"

Pasta AZ O!~io'IÓmti~ - i6 '-..lI ,i£J'l...k ~.$128,00
,.~arg.o"" ~,.,___ /,~ , "'_~

Pa~t("~0fí~i~transparente/ __ .",~oo --#-'~J:.~,OO

~~st~suspensa haste LI :j 0'1 R$~52;80
~J "plástico ex 50 un \ ~

t.1 Perfurador 2 furos pl20 I 03 R$ 50,00p':
i j 'folhas __ o - - 1'-. \. !...,
--.ir Pilha alcalina palito AAA j~"'40'. fR$ 148,00 '9.

embalage:m cf 02 unidades ' ...•., I
Pilha alcalina palito AA

embalage~ cf 02 unidades

Régua',30cm j\..
" ~

Toner HP CB 54ÚIB ,06, /.,/ ,'R$1.380,00
...-Original "., ',,", ,. /,. l-"

Tp";e[ HP CB 543AB' "'-. /Ó6/ ! R$(:1:380,00
\, ; Original ,:> / / ( )
Toneí-'HP CE 285AF ,<--"õT'") ~' ,. R$1,610,00

O~ginal ~ _ ~// ~,.' /

Toner HPll.~612AF,""'-..--- ," -::cos'.•.•..: •. / R$1.340,00
Originar-.........:.. J ' ... ~y/-
Total C1D.---;-;"_~.«, R$12.629,50

-~v-tL.L"l n'U
2.1 A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto ao pregoeiro,
diretamente, por meio de seu representante legal, ou através de procurador
regularmente constituído, que devidamente identificado e credenciado, será o único
admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da representada.
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2.1.1 A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de
documento de identidade.

~,~iI).irrv,.,.
2.2 A documentaçã~.ref~ç~~~e,:~0.credericianiento,~.qu~~tr.atao item 2.1 deveráser
apresentada tora{:;",velópes, itllli.
2.3 O credenê)àlT!ento será efetuado~rnte forma: ~/I

,(,,~. (" \ VI"
~_ats~"'representada diretainente~or meio de dirigente, proprietário, sócio ou

aSS~~2adO, deveráapresentar:I 1 •...#()
L _~ia.1) cópia, do.,r:espectivo1 Estatuto ,ou Contrato..,.Socialem vigor, ~9mente

regi~~ado; I ! "'--l I ~
8.2) documento de eleição de ~eus administradores, ,em se tratando de

sociedade come~cial ou de sociedade P~~.~çõe~1 I
J ~~.,(...... I

8.3) insc.rição do dato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em
exercício, no caso de sociedade civil; ....•'''" "~f ..... ~j I

: \\, ~--f >( / li
8.4) documento que conste expressamente os poderes pára exercer direitos e

assumir obrigações etn decorrênciá'de tal investidLfra e/para prática de todos os
demais atos in~rente~\ao certame,; em, .s.e trata.ndo de" empresa ou sociedade
estrangeira em trcionà\\to no Pais; ',,{ / 1/

8.5) registro comercial, se empresa individual,. ;'
~ \'" .•. / //

b) sIe representada por..procurado~,deverá~presentar:

,'" . ' ....:""-./ / _ /l ,b.1)~_mstrumento publico ou,..partlcular'de procuraçao,oe'ste"com a firma do
outorgante recorÍhecida,',em que'c6'nste o~"'-requisitos mínimos previstos no art. 654,
9 1º, do Código\Civil .. em, ~specíál' o nóniê .•...da"eh1p[e~a' outàrg1inte e de todas as

.•.• ••............ . ~..' ~ .
pessoas com poderes para ..•..a ••.olJtorga de Pfocur.âção, o' nome do outorgado e a
indicação de amplos poperes paf:ã-dãr~lance'(sr:'efiÍlicitaçãopública; ou

"-, ' c"" ./..•... ... .. ../,....
. . b.2) carta de fre1e.h~~am:~~o_o~grgad~ ~'p~lo~ representantes lega~s da
licitante. comprovando 'a-"",e~lstef1Sla.ldos",neces'~aflostpoderes para formulaçao de
propostas e para prática de totiSsós(deFnlaist3t6s~ínerentes ao certame.

I - Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar
acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da
empresa.
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I

I

II - Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa
deva assinar a carta de credenciamento par~. o representante da empresa, a falta de
qualquer uma invalida o documento pa'râ.,os finsdeste.procedimento Iicitatório.

,... " ",-,:-...- .•.j ~,'';} ,,"'',. /;

2.4 Para exercer o~ir~itd~~d~f~:;arlances e/o~niftsG:('intençãO de recorrer, é
obrigatória a, pr~~l?rlÇtda licitante ou' de'o-~eurepresentini~A~:'todas as sessões
públicas refe[entes'à licitação. (\ . "lib~-) ;TI"
2.5 A ausênêia de credenciamerito implicará na apresentação da proposta escrita e
será éÔ,ns,derada como renúncia tãcita ao direito de participar na sess~-6\'de lances e
recorre-r',contra os atos do pregoeiro. \ ~
t'.~' ~._. - --I ". i F~

2t6.,'A empresa que pretender se utilizar dos.benefícios previstos' nos art. 42' à 45 da
Lei Complementar nº 123, de 14 de deze'mbrà'dé 2006, disciplinàdos nos iténs 6.15 à
6.18 e 7.3, deste edital, deverão apresentar declaração, firmada por contador, de que
se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte,

~ \..7 '. I

I - A não-apresentação da declaração acima'.jndicada implica na renúncia
tácita aos benefíCios,da Lei Complementar n,t12'3-2006 ~ ~:

. '\ ~;', ~I~ '.r,.' ~',1 ,.

2.6.1 As cooperátivas, que tenham auferido, no ano calendàrio anterior, receíta bruta
até o limite de; 3.60Ó,OOO,OO(três milhões e seiscentos Imil ~reais), gozarão dos
benefícios previstos noá\art. 42 à 45 da Lei C_omplementar"'123,de 14 de dezembro de
2006, disciplina~os nos it~ns 6.15 à 6.18 0.7.3, deste ;>8it;,l, cOl;forme o disposto no
arl. 34, da Lei 11.488,\d~ 15 de junho de 2007, desde que também apresentem

~~i:;ação;z~a por c~ue~:~rri no '7~receita refendo

3 -,Di<PRESENTAÇÃO OOS'E~ELOPES /. çU
3.1 Para participação no certame, a licita~,~ de-,atend~r~~iOdisposto no item 7
deste edital, deve'ráapreser1târ.a_~ua pr6posta.de"préÇo e'(Jocú'mentos de habilitação
em envelopes distintos,' lãcrad~não.:;:.tr.anspa~es, idel)tit"icados, respectivamente,
como de nQ 1 e nº 2, parà'o_~quese sugere a seguinte'i.nsá"ição:('.. '.. S

.. - 4R"2~~,vn,~ WA CAMARA MUNICIPAt'DE CAf'AZINH0
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA
PROPONENTE (Identificação completa)
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À CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016
ENVELOPE Nº 02 -..HABltITAÇÃo1\IO
PROPONEN1E:~dentlfiõàçâôAco1'n~leta) .. /) '"

""\y~ ~ .VIUA
ti~RECEBIMENTO EtBE~)UR\DOS ENVELOPE~~

4.1 N?:::-d\a:~ora e local, mencionados no pre~mbulo deste edital, ~p7e,sença das
licitaf.1t~'s.iédemais pessoas pre.sentes à sessão pública do pregãõ~qrpregoeiro,
iniciâlmênte, receberá os envelopes contendo propostas financeiras e docUmentos e

h~átão :-~ ~.-" 1""-.\ I ~
4.2 Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não
será aceita a pa~icipação de ne~huma licitante retardatária. I

I -- "-4.3 O pregoeiro realizará o credenciamehtó das inter.essadas, a's quais deverão:
I .'à_..... J ~

a) comp~ovar, por meio de\instrumento ~r~prio, podê'res, para formulação de• " '..c,. ...." l' . •. . _ .•
ofertas e lances verbais, bem"como~para a prática dos demais atos do certame;

. \\ .. ;" I
b) apresentardeclaração de que cumprem os requisitos de habilitaçâo e

: \ \ -é" / / Ic) comprovar a situação de microempresa OLj) empresa, de pequeno porte,

quando for o c~\ ~ " '// / j
5 - PROPOSTA DE PREÇO "/ / . "-

( "" "'~// / ({)
5.1 A proposta, cUJoprazo de validade e flxad(J pela Admlnlstraçao".em 60 (sessenta)
dias, deverá s~ apre'sentada em, folhas::sê,9uériêialmentê)num~radas e rubricadas,

" ,- .•. -," , '-.'- ". j; "- •
sendo a última datada e'as.s(nada pelo representar}~~legal da empresa, ser redigida
em linguagem clarã-:,sem rasuras;~re.ssalvas ou .eotrelinhas,'ê déverá conter:'" ~~~. "

"-.- . va) razão social daJ?mpresa;' \ .,' .•.

b) descriçâo Ç'~pieI~{'OÃProdutolô!:.rtad~Zrca. modelo. referências e
demais dados técnicos; e, .k...j.L ~ " 1.•.

c) preço unitário líquido, indicado em moeda nacional, onde deverão estar
incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais,
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obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente
incidam sobre a operação ou, ainda, despesas com transporte, seguros,
empacotamentos, ou terceiros, que corr.e~ão_porconla da licitante vencedora .

., r:,l I,-l [1/,,-
J - Serão cg,nsi,d~rado_s,J';para' fins' de julg~.r:nento; o~ valores constantes no

preço até, no m~xim(f; '(juãs'-lcasas decimais apósa víi~"güÍâ,'fs~ndodesprezadas as
demais, se houverJámbém em eventual. contratação. . •.Vii.
5.3 Nos <PI.1Ia~.propostos deve,~ e~~r ~!UidOS, além dos '~UtPs. todas as
despesas_~elcustos, como por eX,emplo: transportes, despesas có!n...•Jrete, seguro,
empaéÓ.!a.mento, tributos de qu~lquer nature~a e todas as despesas:..tliretas ou
indiréfa'~~relacionadas com o fornécimento do objeto da presente licitação.~

<. • J'
lJ....'Jt,#5.2.1 Qu~quer tributos ~de qualq~r~,~a\"i~-r-e-z-a-.-c-u-s-to-s-e••tdespesas~tas ou

indiretas, entre outras despesas, omitidos da "proposta ou inco'rretamentef cotados,
serão considerados como Inclusos nos preços, não sendo I' aceitos pleItos de
acréscimos a qualquer título. . ...- .•.. .••..., , ,

I ~,_

5.2.2 Os preços propostos e os la!lG~s oferecidos'i são de exclusiva
responsabilidade:da,lliciti:mte, não.lhe assi_stindà~.ódireito dê pieitear alteração dos
mesmos, sob alegação deterro;"omiss'ão, ouqdalquer outro pré,texto.

i \\ / // I
5.2.3 Não serão admitidas, posteriormente, alegaçôes de enganos, erros ou

distrações na aptesentação das propostas çOD.1erciais;'como,justificativas de quaisquer
acréscimos ou solicitaçõ'es de reembólsos\eifi~denizaçõés rde q0alquer natureza, ou
mesmo durante \SeSSãa~,\lgamento do pr?êdiinenty J
5.3 A Proposta qúe não atender as exigências dest~nstrumentd;---bem como alterar a
~specifi~aç.ã~dá proposta, oiJ..•,~te.;"apres~hta~-:prêços_excessi/õs. ?u•...manifestamente
Inexequlvels, ou\qUelaS que ofertarem alternativas serao desclasslflcaoas.\.)< . '-",.>'" ~ \{, V

6 - DOJULGAMENTOD~'sPRO~ÔSTQ ' :/

6.1 Verificada a c~6rm;;d~~r.eJUjSifOS estabel~c~os neste edital, o autor da
...•.•. . - ..- ".

oferta de valor mais baixo. e as'das ofertas com :preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela poder'ão fazer .•novos lancei,->-vertlais-:;:e.sucessivos, na forma dos
itens subsequentes, até~ap1odiã"maç~-0~avence"dor,a.'\"-'-"

'""V\LL~nU
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,
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os 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 convidados, indiv.idualmente, a apresentarem novos lances,
verbais e suc~ssivos, ~!'lo:yal~r~sd~~ti~t.~sreJ2~creJc:~tes,a partir da autora da
Proposta c1asslficada,em-segunço'.lugar,'ate a'proclamaçao'da vencedora.'{•.•",,",- ~ 11I/-
6.4 Caso duas b'u.....~aI;propostas jr)iciais..~presentem pre~1TgOaiS, será realizado
sorteio para-q.êt~pninação da orderrí"de ofertã'-~oslances. "- ,.~

,(.i~( O , 'r').
6.5 A of~,rt~..f'doslances devera Ster efetuada ,no momento em que-r.fo('confenda a
palav~:àJicitante, obedecida a ordem prevista rios itens 6.3 e 6.4. ....-<)
í-Y I I ~

6.~É'Védada a oferta.de lance-com vista ao empate. I ~
•.,l, _ I " \ \
6.7 Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a p'roponente
desistente as penalidades constantes no,i~m:_3 deste edital. I .
6.8 O desmteresse em apresentar lanc~e.~'verDal,'quando convocada pelo pregoeiro,
implicará na exclusão da'licitante daetàpa comp"etitiva e, [consequentemente, no
impedimento de apresentar novos lances, sendà~níantido'~o (fltimo preço apresentado
pela mesma, qué ser'á consideradà~pára eféito'"de ordenação das propostas .

.\. / / fi
6.9 Caso não seja ofértado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre
a proposta escríta de-)nenor preço u~itário .•~ o va}or e*slimado]para a contratação,
podendo o pregbeiro ne'gociar diretamente~éom a'proponente para que seja obtido
preço melhor' \\ / . /,/ J
6.10 O encerraÀ,ento da,etapa competitiva dar-se-á quanoo, convocadas pelo
pregoeiro, as)ititantes manifesta'rer:nseu desinterésse em apres-Emt~r.novos lances.

(" "-." ./ / I. t1\'6.11 Encerr~da a etapa competitivà~e~orden~2.-asas oferta,s, de ,acordo com o menor
preço apresentádo, o pregoeiro verificarà~á àcêitabilidade-""-daproposta de valor mais',' . '~- " r -(' ' ...
baixo, comparando-a com. os valores consig"nados em planilha/de custos, decidindo
motivadamente a res'péito~~. ; __ ~ "/

6.12 A classificação ~se~á pela ordem crescente de__preços propostos e aceitáveis.
Será declarada vencedora a---'licitant~_queof~rtàr-orfie,nor~:preço unitário, desde que a
proposta tenha sido apreséÕ.t~à,.'.!qe~aco"r.do-COni\as,espe'cificações deste edital e seja
compatível com o preço de mercado1 ..•1~"h'-'
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 qualqu.e,r-;;~9íspo~1tiv~:-I~gal,"vig_ente, bem como as que não

atenderemaos reqt;o~~érii 5;~.-•.•i"O 1!I;,1
d) conti$er~_ni~pções de pr:eços.•.alternativos ou 'q~e'~presentarem preços

manifestam~e)rieXeqUíVeiS. (; \ ~'~_

,,1~hserçãO na proposta'que tdha por objetivo modificar, QngUir ou criar
direitos ..d:a' licitante ou do órgão Iiéitador serão tidas como inexistentes-;:"ápioveitando-
se a-proposta no que for compatível com o instrumento convocatório -~¥
~~-, ._~. __ .J.... \ i ~

6~1_4--.Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não

previstas no editfl. ,l~. ".'-l I 'C

6.15 Encerrada a sessão de,.lances, será v,erificada a ocorrênCia do empate ficto,
previsto no art, ~4, ~ 2º, da Lei Complêmentàr nº....123, de 2006; sendo assegurada,

~~' -
como critério do desempate, preferência de contr_atação para as microempresas, as
empresas de pequeno porte e as cooperati.vqs(~ué atenderem ao item 4.3, "c", deste

edital. •. '; '...( V ;' I
6.15.1 E,ntend~;-se como empate ficto aquelas situáções em que as propostas

apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela
cooperativa, sejam igu'ai's ou superiores em.;até 5% (cinco' por cento) à proposta de

menorvalor. I \\ '. //' I
6.16 Ocorrendo,o empate, na forma do itemanterior, proceder-se-áda seguinte forma:/ .".". / ..' / '\..

a) IA microempresa, a empresa de ,p~eno porte ou ia cooperativa detentora
. .• , .", ~ " ~', I

da proposta,de menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco)
minutos, nova ~proposta, inferior áquela ~~çónsiaerada, até ;'entãb" de menor preço,

situaçãoemque's~ decla~edo~a ~., ,'/

b) Se a micro,empresa, a..•..empresa-...--de pequen9.~-porte ou a cooperativa,
convocada na forma da""'alíp"ea anterior, não apresen,tar'''-nova proposta, inferior à de
menor preço, será facultada',""pela.9jdem de .çlassificaçã6:'":'Iàs demais microempresas,
empresas de pequeno por:t~\9iJ-'cooP'lúativa~r:emaneséêriles, que se enquadrarem na
hipótese do item 6.15.1 deste'"\{'dit~I,Ja ~á.présefitação de nova proposta, no prazo
previsto na alínea "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.mel),qr valor.

618 O d- t -t '"'6t.5~6\171~d~--'t'-ldlt"O I- - h- -t. ISPOSo no~_en.::;;_~',!~_:~' ,~, e's e e I a i_~apShE1~~~,lcaas IPOeses em que
a proposta de rll.eno!:~lor inicial tiver sido apresen'tadaJ)O.rkm~roempresa, empresa
de pequeno porte'~o..u:cooperativa. ~ •.VA<A. v- / \ "1,,,
6.19 Da)tes's'ão pública do pregão será ...•lavrada ata circunstanciaaartontendo, sem
prejuízo;aêfÔutros, o registro d~s licitãntes 2redenciadas, as propost.a~s escritas e
verbais:-a:presentadas, na ordem c;l€classificação, a análise da documêf:lt~'ão exigida
par;;-~i1itação e os recursos i~rpostos. \ ~

6:~à""Ãsessão pG-bllca~ão será suspensâ~~lvo"m-o-tiv-o-e-x-c-e-p-ci-o'~al,devenélc1todas e
quã"i?quer informações acerca do objetã serem' esclarecidas p.reviamente.••.junto ao
setor de Consul'toria Jurídica ou de Informática desta Câmara "Municipal, conforme
subitem 15_1de~te edital. ,'- I

j .....~.f...........
6.21 Caso haja necessidade de adiamento da sess"~opública, será marcada nova data
para continuaçã9 do~ trabalhos, dev_endoficar intimadas,"no mesmo ato, as licitantes
presentes. . 1,\ "'~J '::,p..,( ~.

I': . .
\ I

7.1 par: ~,~: :eA~~~:~~ã:Oneste pregã:~~ licit~nte~Là apresentar dentro do
envelope nQ 02,0, SegUirlt,çlocumentos de habilitaçã~.:/ t

7.1.y~claração qU~tende ao 'diSP~~O artigO'7~inciso XXXIII. da
Constituição Fe,deral, conformê o~modeI9 ...-do Decreto Fed.e'ral nQ 4,,358, de 5 de
setembro de20Ó2; ~; _/ . (V

7.1.2- ~BILlTAÇÃO JURíDICA:<::O ,.)
_" ~_ I " ,,/

a) registro com~rcial, no càso~de.e-mpresã individual;

b) ato constitu~-est~t~!~~o~~ºn~;~~~~a,1 em vigor, devidamente
registrado, em se tratando'~~é1soHied~d~~-:co.merciai~e~ no caso de sociedade por
ações, acompanhado de docúmento~.dêielelçã6'de seus administradores;

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 alo de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão cO!11petente, quando a atividade assim o exigir; e,_ N'eJ 1••..--0\1t" _ _ .. .

e) declaraça.o., qeéque.j-nao"'pesa contra' SI, declaraçao de Inidoneidade que
. ..~~ .• ~. , ••• _ .. _"""'-, r ...•. ''" .'

tenha sido expedlél.a:tpor:'orgao da Admlnlstraçao Pub}(ça'd~, qualquer esfera de

Governo. . 'VV ~ -"VIi
ht1?REGULARIDADE FISCAl:.. ~"'& \,..-' \..:

(;)''Prova de inscrição no 6dastro de contribuintes estadual o~rPtnicipal, se
houV'"er;"7elativo ao domicílio ou sEIde da licitante: pertinente ao seu ramo d~tj.vidade e
conipatlvel com o.objeto licitado;' .•, I I-~
tA. ; '- \ \ ..
-- b) Comprovação de regularidade comI a Fazenda Federal, mediante a

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

.. , I
c) Certidão Negativa de Débitos r~lativos aos Tributos Estaduais;

• . ',,- ." I)
d) Certidao Negativa de Dé_bitos relati~()s "aos Tribütos Municipais;

, '\'" '( li 1' •.•.' '-~
e) Comprovação de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de

Serviço (FGTS); _ \\ A'. li I
f) Certidão Neg\tiva de Débito para,c6m o INSS .(Certidão negativa de débitos

, •. .•.. . I. _

relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União)', ou prova equivalente que
comprove regularidade de'-situ,ação para com a Seguridade Social:~ e,

g) prov{~e inexist~'~e",débitos 'i~adj~d~perante';Jüstiça do Trabalho,
mediante ar apresentação de""c~rtidão neg"âtiva,' nos termos do "Titulo VII-A da
Consolidaçãq da~s Leis do Trabalhà>-aprov<.:o~ê1.peIO oecretOj7-.lêi nQ,'5,;~52, de 1º de maio
de 1943. . _,"

" . '
7.3 HABILITAÇÃO CONDICIONADA .. ~,

',/..,~' ~~'
-' "-I - Havendo alguma restrição na :comprovaçào da regularidade fiscal de

microempresa, empresa:-"de--'pequ_e~no porte ...•ou .....cõopél:ativa beneficiada pela Lei
nº 11.488, de 15 de jun'ho/de~2D07 ra .fi~-b.ilitaçãbficà"'ra'.cbndicionada a regularização
posterior. ".'-\Ll.'i 0"--"

II - Declarada vencedora do certame, microempresa, empresa de pequeno
porte ou cooperativa terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, podendo ser prorrogado por
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8 - DA ADJUDICAÇÃO

igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa. ~_..•.•

III A d'l - d ...••.' c.,1 Adddll nt . f'" d" d . I" -- I aça...p.. c, p'fazo.por-'mals~ OIS' Ias \~ ~IS }Çfl ....con IClona a a 50lcltaçao
da licitante por escritõ"é metliante j'ustificativa aceita pela IAdrrüríistração.

.\.."" -"V,
7.3,..?::-A.1.nãoregUlariZaçã9~entaçãO, no praztBi'tado no item 7.3,

implicará.'íÍa 'inabilitação do licitante e aadoçãô do procedimento pteVTSto no item 8.2,
sem~~i:6"'das penalidades pre'lstas no item;f 3.1,alíneaa, deste~d~~

7.4.0 t'erivelope de documentaçã'o que não for: aberto ficará em poder do"-pregoeiro
pe.loiJr~zo de va.lidade-da-proposta, devendo a licitante'retirá-lo;-:apés aqué'IÊf período,
nlJ:pr.azo de 5 (cinco) dias, sob pena de iriutilizaçào do envelope eseu contélldo.

'--: I ---1 •.

.. "-, ( .
8.1 Constatado ri atendimento das exigê~ias fixêld~S nó edital;' a licitante que ofertar o
menor preço será I' declarada vencedora,-",sen'aé.lhe a'dJudlcado, pela autoridade
supenor ou pelo própno pregoelro,'o!obJeto C1o"'certame i' I

' ,\ .
8.2 Em caso de ;desatEmdimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a
licitante e examinará ~s"ofertas subseqüentes e qualifica.çãó das" licitantes, na ordem
de c1assificaçãoie, ass[rh, sucessivamente,.~~té a,apwáção de "uma que atenda ao
edital, sendo a respectiva\Hcitante declarada vencedmá, ocasião~em que o pregoeiro
poderá negociar diretameht~"COm a proponente pa

7
raque seja obtido preço melhor.

.1 '- "- / /"8.3 EncerradO~julgamento das propostas e da 'habilitação, o pregoeiro proclamará a
vencedora ~ a~eguir, proporciÕnara'a~ lic.itantes a' oportunid.a'de para"'manifestarem a
intenção de,interpor recurso, esclàrecendo que' a falta dessá ma'nife.stação expressa,
imediata e mot[vada, importará na decad~ncü3.J-do direit6 de rei'correr por parte da

licitan:e "'. ~. ;~\.:/ . .
8.4 Nao havendo manlfestaçao para-a-mterposlçao de recurso, ou apos o Julgamento
deste, se interposto, o --pr.e.goeiro .concederá o pra£o~dé 3 (três) dias úteis para a
apresentação de nova plãnilhà"de.ql!antitativ9s_'e.préço~~nitários para adequar-se ao
novo preço total proposto'após?i sessao ..de-Ianc"és. 0# ~.....,.

-~'.I'\LL"'n'-'
9 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Processo Administrativo nO003/2016 Pregão Presencial n°. 002/2016

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

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


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CIIIIIIllIIO."

9.1 Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a
intenção de recorrer, esta terâ o prazo de 3 (três) dias consecutivos para apresentação
das razões de recurso. fi •..__

. "r::.,1 .r..~.,I .fV~
9.2 Constara na at~da~~~a9)a -smtese das \raz9.~~:de~resursoapresentadas, bem
como o registroje;~~'todi;lS as demais licitantes ficar~~0~tin:2,?da~para, quere.ndo,
manifestarem-se\sobre as razões do...recurso no prazo de3.'(lres} dias consecutivos,

~~:~e~s~~~ dO"prazo da recorte'ooPbr\ionando.se, a-to~~~ca imediata do

9.3 A~nlfestaçãO expressa daJintençãO de1interpor recurso e da~JVaçãO, na
sessaô,~pÚblicado pregão, são prêssupostos de admiSSibilidade dos reCUr~0s7),-'~.,.. ~---.--~. ._~~.) ...•..• ~ ,~
9:4~O.recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio 9aquela q~raticou
o atõ recorrido, ra qual poderá, no prazo de'5J(cinco) dias úteis, reconsiCterar sua
decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a
decisão ser pro~erida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, cÓntado da subida do
recurso, sob pen~ade responsabilidade d~ffueh~'qüe.houver dado éausa à demora.

". ", ! I
9.5 O acolhimento de recurso importará a inyalldáção apena's dos atos insuscetiveis
de aproveitamen:to. "0 '....f,~.f. I1

I \\ . i
10. DOStRAZOS ,:'_ 1/'

I \ \ ,f , /
10.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 10 (dez) dias,
convocará a vencedora "para assinar o contrato, s6b. pena de decair do direito à
contratação/m'prejuizo êla~a,es preyis/e, édita!' /~

10.2 O prazosde que trata o Item 'antenor .•.podera ser prorrogado: uma vez e pelo
mesmo periOdO)deSde que seja r"equeridô d.e'forma motivada e ,'dJrante o transcurso

do respectivo pr~o.... '. i<::rJ./.' ,}
10.3 O prazo de entrega d~produtos é 'em até,..-lO~(dez)dias, a contar da assinatura
do contrato ~< ~ ~ "V'. ~.

J ' ,~

10.4 O termo Inicial d(~7~oy.tfato..côDtª-~á~~,Rart~~-'de,"~~assinatura e o final com a
entrega total dos bens adJudlc~os ou,no.seu ltermo~legal:

~"é'tLA."nu
11 • DO RECEBIMENTO
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11.1 Os materiais deverão ser entregues no setor de Informática da Câmara Municipal
de Carazinho/RS, sito na Av. Flores da Cunha, n,' 799, em Carazinho/RS, no horário
das 09horas às 11horas, quando deverá .ocorrer a conferência dos produtos/materiais

licitados. • ~SVA\T 1Vo .
11.2 Verificada a 8ts:c::ktcirmidade de algum dos pro1&[dS? }~ licitante vencedora
deverá promoye1\a,:;7'é6rreções nec~ssárias no prazo máXili1~-J:dé/03 (três) dias úteis,
sujeitando-~~~s,penalidadesprevistasnestêedital. '~

11 3 O bt ~I' t d ( ~ Q d \ d t d "'d' d f. /ma ena a ser en regue evera ser a equa amen e acon IClona 0, e orma a
,- ••••• " ;. I ,..;,.._/~

permitir.:a;c:;ompletapreservação d9 mesmo e sua segurança durante o traQ!porte.
~,," I I ~

11.:4l.A -hota fiscal/fatura-deverá,dbrigatoriarnente"ser::-entreguedunto com o(.seu,pbjeto.

!~~.. i "'-.l ("',
12 - DO PAGAMENTO. ", \~ '--12.1 O pagamento será efetuado cOr;'lt~aemp'enho, após a :entrega do material

solicitado e mediant~ apresentaçã~~a Nóià~~scfjatura, ) I
12.2 A nota fiscal/fâtura 'emitida ..•.pêlo forneéedor deverá conter, em local de fácil
visualização, a indicação do nú-mero do processo, núni'ero ao pregão e da ordem de
fornecimento, a fim d,é"se aceleraro~Yâmite de rec~bim~~tó do- material e posterior
liberação do doc~mentO\\cal para pagame~~, ".. ,/ /! I
12.3 O pagamento se~'"efetuado no prazo de máximo de 30 (trinta) dias da entrega
total e correta do:material\ \, ," / / I

...-J " " / / f .~12.4 Ocorrendo atraso no pagam~nto, os valores. serão corr:igidos\..monetariamente
pelo IGPM/FGV~do período, oU"o'-!troj[1dic.e.que.vier a substit"uí-Io:,'e ~ Administração

compensará a <:tratada :: jUrOSde-b~s p/yat,' .•,1 \./
13 - DAS PE;NALI~AOE~ ! ~_ '"........ - = - ....

13.1 Pelo inadimplementó ..das obrigações, seja na cory.diçaode participante do pregão
ou de contratante, as licitaQ'tes,-,cQoforme a)nfraçãó..:1estarão sujeitas às seguintes
penalidades: •..A1t4ZI:"HO ' ~..,

a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos e m~
de 5% sobre o valor estimado da contratação, V
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b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do
certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo
de 2 (dois) anos; _

)d' d ~I ,et tAl' r n'.!~I'f' d tI) -c eJxar e man er~,a.pr.opos a recusa IOJUS I. Ica a, para con ra ar : suspensao
do direito de licitar~::,tóhi{aiâr- com a AdministraçãÕ pe'íÓ{prl:fzo de 5 (cinco) anos e
multa de 10% sobre,trvalor estimado da-contratação; ....,,'VA-'1._ 'V / '\. "1/

d)~'~c-~tar o contrato com irregularidades, passlveis di~feçãO durante a
execuç~é.~sem prejuízo ao resultado: aClvertênCia; \..~

(~) executar o conlrato clm atraso injJtificado, até o limite de~~te) dias.
ap,ós"Os quais será-consider.ado-Gomo inexecução-contratual;-multa diária d:ê.•..1°/? sobre
o,va.l£ratualizadr do conlrato; .' ~ l-r

f) inexecução parcial do ,contrato:,_suspensão do direito ide licitar e contratar
• J _' •

com a Administração pelo/prazo de 2,,{dois) anos e multa de 8% sobre o valor
correspondente ~o montant,ê não adimplj.9:~-dOcontrato; I

., .•...", I
g) inexeçução total do contrato: suspe_nsão(dodireito de licitar e contratar com

a Administraçâo:'pelo, prazo de3 (três) anos-é multa de;10ohsoore o valor atualizado
do contrato; e, \\ ' /: I

h) causar prejuízo material resultat:!te diretamet:lte de execução contratual:
declaração ~~ in~do_neid.~~d,:cumulada 'co~'a.susp~nsã~.d<?'djreit~ de licitar e contratar
com a Admlnlstraçao Publica pelo prazo -de 4 (quatro)' anos e multa de 12% sobre o

valor atualizado do contràto~ ,,' //1 J...."
13.2 As mUlta~eridas n~líneas do item 13..1'serão cobradéis administrativamente,
salvo aquel'disposta na aHnea...."e"....que será~éÔbrada por com~ensaçãb financeira dos. " •.... ....•..~. ,.' ......' .
crédítos que.,80'c(;mtratada tiver a rec::ebere...~o impedem~.~m r~zãÇl..da extensão da
falta cometida,~ aplicação das. demais~n?õef previstas: no:, item 13.1 e seus

subitens. ",' ,~~. _~ "/
13.3 As penalidades serão registrãda-s~.no.-cãdastfoda contratada, quando for o caso.

~ '. . '.:,' ,'/
13.4 Nenhum pagamento7 será~.ef~Juado pelí! .Administfàção enquanto pendente de
liquídação qualquer obr"igaç?d~fínancierra,.que-l()r~jmpo'5i~\aofornecedor em virtude de
penalidade ou inadimplêncía-cd.ht~tÚal~_•..'''liiti.'--'

Pregão Presencial nO. 002/2016

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

14.1 O objeto da present~lícit~o1de\' ..~~~~:lJ{~rantia/quanto a vicias ocultos ou
defeitos de fabric\'<açâõ,;""fiôartdo o licitante vencedor r-espoh~~velPPf todos os encargos
decorrentes di~SO\ •••V'" / ~ 4'Vii~. (,' ~

IJ<:ÓA DOTAÇÃO ORÇAMENhiRIA ~

15.1-fÕs'recursos orçamentáriostara o atendimento das despesas d~rentes da
presêniê licitação serão suportad~s pela se;guinte-dotação do orçamento vi['ente:

!'!4 Órgão oi - Cãmara Municipal ''-.\ I (""'
Unidade 01 - Cãmara Municipal . ,
Projeto/Atividade: 010310001.2005 Manu!. Geral da Cãmara Municipal
Dotação/Elem. Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material deConsumo

" " - •.. '.... /, /

16. DA~ DISPOSiÇÕES 6~'RAIS \1 c, /'
\ '. . I,

16.1 Quaisquer iinformações ou dúvidas de ordem técnica, ,bem como aquelas
decorrentes de ihterpreiação do edital, deverão sersolicitadas por escrito, à Câmara
Municipal de Carazinhà, \Setor de Consultoria Jurídica o~u,de Informática, sito na Av.
Flores da Cunha.n'. 799"Carazinho/RS. CEP 9950"0-090, óu pelos telefones (54) 3330-
2322, no horário compreendidÇ) entre as 8h30min e 1}tí30min. J

rI " " / / I ,~16.2 Os questionamentos recebidos e as respectivas resp.óstas\com relação ao
presente prégão encontrar-se-ão. é"""<disposiçãÕde todos os .ihteresscidos na Câmara
Municipal, setor de Consultoria Ju;idica::"" / / ~ LJ
16.3 ocorrend$decretaçã9,de feriado o~r fat9 s~'pe~eniente que impeça a
realização de ato .....do certa~rTie"'nadata marcada;.,,:á~dâta constante deste edital será
transferida, automaticamente, "'Pã~ã:"o:primeiiô""dia. útil 06 de expediente normal
subsequente ao ora fixado.-~ ',. ,: - ,,- ,.~"/r-, _--...:.-....:.~,c.
16.4 Para agilização dosÂraí5àlhos;.,.sollclta;se";',s1ue"'?s "'Iicltantes façam constar na
documentação o seu endere"çô,""e~áih~ o';:!~eros de fax e telefone.

16.5 Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, ou
publicação em órgão da imprensa oficial. Os documentos extraidos de sistemas
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informatizados (internet) ficarão sujeitos à verificação da autenticidade de seus dados
pela Administração.

~' !"'"'---~-.
16.6 Os casos omissos dopres"ente Edital ser'ão solucionados pelo Pregoeiro.

~ (:,l;;)!-r-&~~'U !l
16.7 A presente Iicitação:~poderá vir a ser revogada por.r~ões de interesse público

'\ ._......... '-' I ~. ~
decorrentes de fatq/superveniente devidamente comprovad0.,;.•..ou1'<:muladano todo ou
em parte, p9'fjilegàlidade, de ofíciO--bU por prbyocação de terceifO'S!'rJ1ediante parecer
escrito e,:déVidamente fundament~o. v \ .'C
168 O",W . . t I.bl. d. I 'L-

o ':~hpregoelro,no In eresse pu ICO, po era sanar, re evar omls~o,e_s:, ou erros
pur~mê.~te formais observados I na documer\tação e proposta, desq~./que não
cont~àriem a legislação. vigente. e não comprometam ,.a.rlisur:a, da Ijcitaç"ã'o."lsendo
pÓssível a pronioção de diligência destirl'açja t'a esclarecer ou'i a compl~entar a
instrução do processo. '-..\ "

o •• ,

16.9 Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital:
I - Termo de Reférência; .::') " ....
11- Modelode Proposta; ", '- " I
111- Modelo Credenci.amento: ,'\. ...\... .',./ .• fi
IV - Modelo de dewla'ração de plenà-á'tendinierito aos requisitos de habilitação:
V - Modelo de decla.ração de inexistência de irregularidade qulmto ao trabalho do
menor; ,\\ /' I
VI - Modelo de declaraçã,o para microempres~_e empresa de pequeno porte;
VII - Modelode Declaràçaode Idoneidade;.eJ ';.. /. }
VIII- Minutadecrtrato.'~ .'.'.... ...

16.10 Fica eleito o Foro d? Comarca de, Carazmho.para dlflmlr quaisquer IltlglOS
oriundos da liéitação e do cont(ato dela .decorr~te( com expressà ..•renúncia a outro
qualquer, pó1mais privilegiado q1:lE?'sej~. /f/ I' /7 \

"--'' "-...// (l)
16.11 Cópias d<f edital e seus anexos podê'ra:o'ser obtidas na 'página eletrônica da

CâmaraMuniCiPàl'~~~~~:~Vbrl

C4 8arazinho,28 d_emarço.de3016

.~1iQ7~Jt~
I Anselmo Britzke

Presidente da Câmara Municipal de Carazinho
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_,,~',J~\T~l'~
l tIl;":""'" ~f' l' 1:0, f., f>. .

~
. U.... Este<..proces,sO,)Ot/8,nahsado, sob o prisma jurídico-'\..l'.. for~al. e se'l~açh~:pr,ovado por esta Procuradoria

V " é: J"nd"" podendo"'e,"'" pc sseguimento.
<f)-.. .••• ,VK

/I"'!+ :.) \ Ricardo X \li,' d ',Cruz
/'>.i& J Procurador-Geral o", ~_ (Legislativo

~ /t\.t-, ~
I~ ~
'~'f I~. \

•.'~ ", , ".-." I,,- ".., / ,
i. ,,- ......'

"':..-1 .....~f II, , ,, j I,

l'
,

.-,(
~,
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ANEXO I
~~, A7U,-_~ G"-r:E;RMODEREFEREt:1EIAIiIh.

I - Objeto: \.;V ÜA
A'~ j I' '( - t~'b' j' t t'~'d"..,presen e lei açao em como o Je IVO a con ra açao ,e empresa

especi?ali~";i~~'no fornecimento dos segiJintes'produtos/materiais dé"rcorisumo e de

expedie,,~,;e ---.i ~...o
!tO ~- !~ ~

, ,

" I\

11
I'

l
/
/

/

/

,~
, ~, 1.'.., 'f ".'

('4R~ZI:\H~' \l..~
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R$45,00

ESTIMATIVA
VALOR

R$48,00

50

QUANTIDADEMATERIAL

•..
li/'> •.
','-'j U'l:R$ 125,00

'~.,i
'~,/~ ..,:.
R$,13i20.•..~

~
, .•.

i R$60,0,0~

IR$ 75,00\

I.R$ 37,50, ,
-",,-- r IClips n' 2/0 cl 100 ,~ocx/'. R$ 75,00

unidades ,,' \.,;;- ",' '
'-..' •••• ~, .J

ColaBranca'I.~~ável90g 15 ~ ,~,: IR$42,00
•

Envelope ofício 51 •.••,1000 { ,.. R$ 60,00
r~metent,e\ \.J / li'

Fita adesiva celbf~ne ..10 / ./_ RS 27,50
r:t8x45 \ '" /,

Fita{desivacelofan'é.,'" /10.... / R$.,10,OO

( '" 12X30 "'. "'" /' / / /7)
Papcl br,a~~oc/500 folhas '~<200, /, R$2~400,00

\,~5mm Z'. . pacote,s../ ,'I
Papel SUI!ite40 .~, _:"-1.Q,oo'? " '/ R$100,00

Grampeador de ;nesã ..2616.' _":, 5, ~?,. R$ 45,00
p/20fls(" ..•~.~ O!~

Grampo para grampe:"'à~'t~,_1L:I~-ljipc: ••• ',;.'
2616

Caneta esferográfica preta
ponta média•

Bloco auto ad~si~ot", ~ j.:.\ 1 t~o',o
38x51mmc/50fls~_'- ::t'.

~~,'""," ~..,
Arquivo~eplastjco azul ----....... 50
<2~Ox13Óx350mm /' '\

Bfu.f~thapequena branca l ...) 20
,(~>;j' 20 I \

,....ê~.lculadora de mesa medo i 05
.~I Minima12x15_ . ...J I,...•,

1. _:~':. Caneta esferográfica azul I .••••100,
ponta média,,

Grampo trilhometalizado 20cx R$ 140,00
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Lápis preto nO 2 20 R$10,00

Livro de atas 51 marge 5 R$ 39,50
1001ls . '.~.f"", 1. t~.r",.- ... -

•..•.,. !f" ~ •..•,..., • . " ..,-Pasta AZ O!I.flb.-!.ombo 20 '!!lI R$ 128,00
,Ia~go •• - ". ./"..

Past<;ilofí~i~transparente / '200
.

~,Rt140,00
r" .... . ....~..~

~:."'. h"

/ V , 'I- ~..•<."~~~st~s~spensahaste 01 R$:52,80, ~#Ô-0 plastlco ex 50 un ,
,._~,:-Jperfura~~~I~:~~OSP(,2!J 03 R$60,OO~
..• .'"". , I ...,
-o , , ,

rR$148 00 •Pilha alcalina palito AAA 40'
embalagem cf 02 unidades , ~ '

•
Pilha al4alina palito AA '40

,

, ..~- R$ 148,00, , ,
embalagem cf 02 unidades ,,' I I., "

Régua',30cm " A05 ( IR$ 5,00. . , -, ~' i'
Tonne' HP CB 541AB

,

07 .' R$1.610,00, , ,
Origi~'a~ I 1,

, ,
,'\.' 05

. ,
Toner HP CB 435AB / R$ 1.200,00

()'iginal, \ ../ / I
'. '. "

'06/// 'R$ 1.380,00Toner HP CB 542AB
/Original '''' /~

To;;e~ HP CB 543AB~
, ,

/
,

,........,06 ?()SO,OO
\. ~ ç>riginal .

.....•...

.-' /

Toné(HP CE 285AF
.~

" ~ •...,. ',R$ 1.610,00
Original

~. . ~ '/'•••., .:~

Toner HPb.~612AF~
i .,_-./" .' / R$ 1.340,00:::""'_-05 ,""

Original- ••.••••••••... ,"
o , .\_~".,_/.

Total (':.1b---;-;" . -- \l:) R$12,629,50
",T" T,- ~~. ~ •

I

11- Justificativa:
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Atender as necessidades da Câmara Municipal de Carazinho no que tange aos
materiais de consumo e de expediente para a continuidade dos serviços da mesma.

111-Prazo: \ ••.• "I' fi. 'YJ'Va•.• ,-.:'\.,í~',~!, I

..; ~ -' _.- ' JJ.{!
O prazo de e'ntréga:-dos produtos é de 10 (de"z) dias/a ....contar da assinatura do

contrato. " .V ('~ •V/~)_ 'VI"" ';1.
IV - preçi"Máximo .) ~~

'b~máximo estimado plra o objeto deste certame é de R$ ~~.50 (doze
mil e"'Seiscentos e vinte e nove rêais e cinquenta centavos), conforme m.édia:.apurada
I c,-' M" I J \ .•••pea~:.-amara u~lclpa,-- H_r r"""'\. ~ ~

!::.f Propostas cujos preços ultrapassem es~e valor serão desclassificadas.' ..
....' 1'\ •.,

V - Dotação Orçamentária:

~ ,'" •....
Os recursos orçamentários para '9Jatendiment9 das despesas decorrentes da

presente licitação serão suportados pela seguinte dotaç8.o do orçamento vigente:
".<" ".1

--
•

'\ •." >\... r". "

Órgão 01 - Câmara Municipál "'-.( f~
Unidade 01 ;\~âmara Municipal ~
Projeto/Atividade: 010310001,2005Manu!. Geral da Câmara Municipal, \ -

\...I ///. /()

i<::D
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MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA
r,V\1 F'•.i I,:!O

("'~'"~\V- lip~
Razão Social: , V ~¥~~,~• ,

CNPJ/CEI: ;'1 "V" ,/ " ~;U~
Telefone:..; ~\\ I " I "'g.-
Cidade/UF"'" '-, ' , \ \-:...
Enderécà,: I I ••..4'\..
Fax;""'"," , I _.
E-mail:'" _,J ...• , • l"_
Proc~sso: 003/2016 1 " \ ,I '~

Pregão 002/2016 ....• I '.
Presencial:

/

-
. I' _ I ." .,"t.e ,.. .' S

A~A.ZI~HO' \l.:'

\
~

• " IApresentamos nossa proposta referente" ao Pregão Presencial 002/2016, cujo
objeto trata da contratação de empresa para o fornecimento de~mãteriais/produtos para
a Câmara Municipal de Carazinho, conformê'....êÍescriçao :'do Edital e Termo de
Referência, '1 __( '-1 i'/ I'

'í/
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MATERIAL

810co a"lo adesivo
38dlmm clSOfls

Cola Branca lavhel
90g .

Envelope oficio si
remele":'"

Fita adesiva celof.ne
.8~45..

Fita ade.lva ielol.ne
12X30 "

Papel brancó cl500
folhn 75!nm

Papel ."Im. 40•,
Grampeador de me••

2616pJ<~S

Grampo par.
grampeado'2516~
"'Grompo lrllho

t met.~I~.dO, ,
Lápis preto n' 2

,"

Livro de .""~ afrnerge
1oon." •

•post. AZ. oficio lombo.

largo "'

Pasl. Loficio
Iransporenl.

P.alô o""penu h•• '.
plástico c. 50 un

Perfurador 2 furos pl
20 folh ••

Plltllo .1001Ina palito
AAA embalagem cl 02

unidades

aUANTIDA

"

"
tOOO

00 ,

""

'"pICO,,,
1000

\.
\00'
'-
£0« o"'" ',.
~,../

Marca

-. i

Preço Unitário (1'1.$) Preço TOlallRl)
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Pllh•• Ioalin. palito AA ••embalagem oi D2
unidades

Régua 3Dcm •• • .F\. ~"II,,~~ ~
Tonne, HP CB 54',0,8 t ;\~1-4""l. 1 J 1f{J f;"..Originai .;~
Tonor HP CB 4JSAii V" - .V'lI••

Orlg'n".'h..." --- ,/
r. I \ .,,.lToner HP CB.542AS ••

-' ',Originai ••"'. '.,~. ....•..•. ,-"::.;:;. /"' 'I
....•

\ '"~~OMr liP CB &<I3AB •• ~...•• Originai

", <"i'

I I .-! ~,-....;;Toner HP CE 285Af ", Originai ~,'~ .=.' - - ~ • I" - I ~
Tone, HP Q 2512AF •• ,

• O,lgln.;1 \~~ .
Tipo de júlgamento: menor preço por ite: J
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias a contar da data .de sua entrega.
Prazo de entrega: 10 (dez) dias a-,'cbnta'rdaassinatura do contrato.

I .•.",' . _ ..

Condiçõe~ de pagamento: O pagamento s~rá efetuado no prazo de máximo de
30 (trinta) dias da entrega total e correta do mate!;a!: ,: I: 1\ V \J /,

Declaro, sob as penas da lei, que esta empresa atende plenamente todos os
requisitos de h~bilitâç\ão e demais condições exigidas pára participar do Pregão
Presencial n' 00~/2016-\ ,"~' j' i I

' \ \ ,J / i
A licitante' declara, ~xpressamente, que no preço contido na proposta acima

inclui, além dos\ produt6s/materiais mencionados n'a .tabela, quaisquer vantagens,
abat~ment~s~ !Jn.pos~OS, tà.~à"s_~~ contri~uiçõe~/soci~is,. o~rig~ções trabal~istas,
prevldenclanas, fiscais e comerclal~, que eventualmente Incidam sobre a operaçao ou,
ainda, despésas com transport'ehseguros, ...eriÍpacotamentos, /ou terceiros, bem como

~ • 1- ••.•. "- ._~ . - -, ,-
~u~isquer oulra~despesas que in~idam-.?u...-':.~~hama. inc)dir Aso.bre__o .c.usto.direto ou
indireto, sem qualquer encargo flnancelrl) e/Qu--'o"RualSÇlUeronus adiCIonaIs para a
Câmara Municipàl de C~raZiQhO i ~A..</

~~;Jd<_' de2016.

ARA.ZI:"lHO ~~>
(nome ou razão social licitante)

(nome completo de seu representante legal)

(firma reconhecida)
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

ANEXO 111

de 2016.

/~

lde
"\
\
\

~:! J)'
(assinatura do dirigente da empresa)
\(nàme do dirigen.te da eni~presa)

'- )fi,m", / / /~e~fJhe~~da)

,<:::o
"c-

Obs.: Caso o contrato socfá/~ou Ô estatuto dete~mjn'em qu.emais de uma pessoa deva
. .,. >, --~-., - ",.---.,.,..., -.-"'1 .

assmar o credenClamento,.(8. féfY.8de,=qp~/qLJeruma 1e/~s~mvalida o documento para os
fins deste procedimento Iicitât6rio ..'\ZI~ H\)
Este credenciamento deverá vir acompanhado obrigatoriamente, da documentação
exigida no subitem 2.3, do edital.

(':CREDENCIAMENTO
r;\\..:) '~_I-"Unf f) ,.,

~ ,"-Pregão Presencial n', 002/291;6:0~
l....VVProcesso Admtnistrativo n', 003/20~/~ .

,11'3 () \ ~C'~
Atraves do presente, ,credenciamos o(~)t\ Sr.(a)
~..~V " portador(a) da Cédula de Identidade n'
G. ~ f e CPF n' , w-.:;r ,a

paiJIcipar da liCitação instaurada pela '''.Câmara Municipal de Carazir\ho1RS, na
môd'lIidade de. Pregão Presencial, sob"o\ n' 002/2016,1 na qualidade de
REPRESENTANTE LEGAl, outorgando-lhe plenos poderes pata se pronunciar em
nome da emprésa .. I CNPJ n'

, bem coni'o formular propostas :e praticar todos os------~---_.
demais atos ineréntes ao certame. '...-..> ,

J\... "

..•\0... 'L l,,~,
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
r.4"mnro.BI

ANEXO IV

de 2016.

(Razão.Social da "I=mpresa) /'
(nome dOfesponiÍável/procurador) (í~. ,
(cargo do responsávef{procuradoi) ""
(n°. do docume?fto,d~jdêntidatie) _.' ¥.
.~ .. -~."

.-~(fj((na recor)hecfda) ",'
. -~-. {.

I. ' < l,' ~ .
C' '. '" S
4~AZINHO ' \1..:

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PILENOATEND.lMENTO AOS REQUISITOS DE

1f;,G\~hHÁBiLlTÁ9AOO /li;.
À_ ~).\) /~ Ü;;~
CAMARA~MY~ICIPAL DE CARAZ!NHO,) 0/"
Pregão Presehclal n'. 002/2016 '- '- "\o ::,
proces~tÀ~mjnistrativo nO.003/2016. ~

C'3 I I (Razªo Social da ~mpresa),
estãoelecida na r '\ ,- I ~
(endereço compléto), inscrita no CNPJ/CEI sobn~, '" ,neste
ato representada 'por , inscrito no CPF sob o
n'. , na qualidade de representanteYsócio/procurador, no
uso de suas atribuições legais, vem: DEÇLARAR, para fins de participação no processo
licitatório em pauta, sob as penas da Léi-,l que cumpre ..plenamente aos requisitos de
habilitação. :, ,~, "~.:{ J I

Declaro sob as penas da leL-~;;inexist$~Cia de impediniento legal para contratar
com a Administração Pública. . . _/~'

Por ser ve~dade:~~ssina a presente. /. j

. I..\. '
" I' de f-/:/
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CAIIAIIIRO.R8

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA'DE-IRREG.ULARIDADE QUANTO AO

~ G\'J]~BA[HÓiDO',~EeR 11.
Pregão Presencial,n°:'.002/2016 'til'Ú.
Processo Admin;;tráiivo nO,003/2/6~ ~~1iJ' MODELO "A": EMPREGADOR PESSOA JURiDICA():,

:9 I \ ~
O~PEC~~O ~

!~" .-- ."-..\ ~

"
(Observação: em caso tridnátivo, as;in~/ar-a Te~salva'iiêi~).. <i\/lZINtlU ~~.

____________ , inscritó'rio CNPJ n', -'" , por
intermédio de seu representante legal" Sr(a),, • _
portador(a) da Cárteira de Identidade nO,~' "', I I e do CPF
nO. . , DECLARA, ~para fins do disposto no inciso V do. ' . , , . . ., •.... , .. ' ~.
art, 27 da Le, no ,8,666, de 21 de Junho de 1993, acresc,do pela Le, no 9,854, de 27 de, .', ~......... . r" -
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insali-lbre"'e não emprega menor de dezesseis a~.os. I
Ressalva: empre~a m:~\r; a partir de quatorz-e anos/na clntiÇãO ide aprendiz ( ).

I ~, '~~ J
\ , _' _ de de 2016.f~/-J:o-

____ o

(represenlante;~.
~' L __ ••.• , '\..

~(firma reconhécida) ~.~
•• '~'o..=' ~
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CABAIIIIIO.II

ANEXO VI

de 2016,
,

I
d( /

/:\ o, ,7:// /~
\... ;\ CONT"'E_ORDA EMPRESA.J., /'()

'(

n' de Registro no órgão 80~ropetente- ClRC),_ r 1 "

, '~' '--...." '-
(~fur.a~dO Repre"sentante Legal)'

(home Completado Representante Legal)
(' ~(~imbO ~presa( S
-4IUrfi~;roéónh~;;aáJ~--.~-~'. '.'-

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA'EEMPRESA DE PEQUENO PORTE

~G\t:J1:-'~1!njO fj,
Pregão Presenciãtn",002/2016 'tilÚ/
processo~n~tiáiiVO n', 003/2(6 J '~C1
,9 / (nome da empres~efliada na

o ,-.J j I )eILcteLeçº--9ompleto):j;,n;.cnta no
CNpJ/MF sob o número ., \ , DECLARA, sob as penas da lei,
qui{n-~presente 98ta é considerada: '--\ I \
( ) MICROEMPRESA, conforme o inciso'l."do artigo 3', da Lei Complementar n' 123,
de 14 de dezembro de 2006, ,"'" '. '- ,

( ) EMPRESA. DE PEQUENO ~?RT~~' c~nfor:-.,b~oinciso'll, do artigo 3', da Lei
Complementar n~123, de 14 de dezembro de/20G6 Declara ainda; que a empresa está
excluída das vedaçõê-s constantes "dà parágràfo 4°, do artigo- 3°, da Lei Complementar
n' 123, de 14 de dezénbro de 2006
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

ANEXO VI

", de/'." de 2016.-------J:/
/

(Raz'ãoSocial da Empresa) / ~
(nomedo/~~ponSá~eflprocurador~J / U
(cargodoresp~~cUradOr) ~

~
/irma reCOnheCJrja)~ ".
. ::--:;::::;.--./

.. ~p

~""'-'

o"' •••••••• ' A, -:tW '_1.. .• ...-,
MODElO DE'DECLARAÇAODEIDONEIDADEy,;S\-- .' . '. "" '!li

À /~ \; £I,;"
CÀM~RA}~4U~ICIPAL DE CARAZINHO., ~ .••••.
Prega0 Pres.enclal n'. 002/2016 L '... " ~
Proces_~2{Aaministrativo nO, 003/20)'6 ".Â

.~ ~

(l -.1 "Y;!:)~ ,r~'- _.~.. !""'" (Razão Social da (Empresa),
estabelecida :na " \ ~ \
(endereço completo), inscrita no CNPJ/CEI sob n°. I , neste
ato representada 'por , fnscrito no CPF sob o
n'. , na quali<;iade de, representante(sócio/procurador, no
uso de suas atribuições legais, vem: DECLARA~, para os fins de direito, que não
fomos declarados inidôneos para licitar ou contrata"f/com a Poder Público, em qualquer
de suas esferas.! \\ ,';! .:)" .' r

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente./
, I '
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

ANEXO VIII
MINUTA DE CONTRATO

~ G\SV~"'.JIVO J)/J,.
Processo AdminiV~o:nO. 003/2016 pregãq:PO;;Cial nO, 002/2016

q<j.~ COO__/16 ~l"'~
~RNECIMENTO DE MA?RIAIS DE iONSUMO E DE EXPED~TE

(;.~' CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHP, pessoa jurldlca de dir~ito público,
C~PJ n° 89,965:2221000F52;-Ccim sede'n~ Aveií'iâa'Flores'ôãjCunha, ~~:<c799,em
CarazinholRS, e;EP 99,500.000, Carazinho/RS, representada Ineste ato, por seu
Presidente em exercieio, Vereador ANSELMO BRITZKE, inscrito no CPF 807,903,990.
91, residente e domiciliado na Rua~'Juverial Marins de Oliveira, n~ 36, Bairro Vila Rica,r ,,-o- .-, ;,

nesta cidade, nesse ato denominado, CONTRATANTE e de outro lado a Empresa
I ,,~ '.- -, .

XXXXXXXXXXXJ>XX, inscrita no CNPJIMF'.sob o n',XX)(XXXXXXXXXXX, com contrato
arquivado na JUNTA COMERCIAL sob o n', .xXXXx'XJ>XXXXX, em XXXXXXX de
XXXXXX de XXXXXXXXX, estabeleCida naCldade'de XXXXXXXXXX, na Rua/Avenida
XXXXXXXXXX, ri' XXXXXXX: 'nestê' ato representada pelo ,seu sócio proprietário, Sr,
XXXXXXXXXXXX, portador do RG XXXXXXXXXXX eIdo CPF(MF) sob o n'
xxxxxxxxxxx,I dorávante denominàda de CONTRATADA; em' virtude do Edital do
Pregão Presenciál nO qà2/2016, têm entre~s:j/justoé'aceftado o jpresente contrato de
prestação de seNiços, quê.se regerá pelas cláusulas e cóndições adiante estipuladas:

CLÁUSULA I'~ OBJ~~ / // ~

1.1 O presente contrato t~por .•.qbjeto' o fornecimento, pela CQNTRATADA, dos
seguintes piodutos/materiais de c-onsumo !e~dêexp"ediente parà viabtÍizár o seguimento
dos serviços\dà Ç'âmara MuniCiP~I__dEt-Cârar::szinhÕ_:_ v

.., ! t__- .-
..
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CUAmIID.BS

MATERIAL QUANTIDADE

Bloco aulo adesivo 38x51 mm c/5011s 20- L •••• _ <_

Arqúj~td;.plésticta~~1 17 IV ~
50

"'
t ~2~OX~3_Ox35om'm •.•. ,C __

"""", "02~f" .•., ". \'lI:Borracha pequena branca 20

'. . / .., o;-'~.'.,;JI' Calculadora da me~a med, Minima\
.•• 12x~5

;, .-",

'-' \ \,Canela esferografica azul ponta 100
méd\êi

r, LCaneta esferogrâfica preta ponta 50

. ~ ~.______ ~_~'dia

Clips n° 210 cf 100 unidad~S '...,., \ 30cx I,
Cola Branca lavável 90g " i I

Envelope ofiéio 51 remetente 1000 I, ", ,
IFita adesiva celofane 48x45 10 I,

Fila adesiva celofane 12X30 , , 10' I, .. -"- "
.

",
~.\Papel branco'cI500'f~lhas 75mh,-~f .200 p~ê.otes t

\ \\ Papel sulfit~ 40
, 1000 I,

,
Grampeador de mesa 26/6 p/20fls , /, I! ,. " - ':'-

, ~ . .-,' / I, G~ril~o para grampeador 26/6 .- /10cx

G'ranipo trilho metalizado / ~20cx II . ',. ,
~ 'l:ãPi'~'prelo nO2 / / 20 1"'-.~, "

Livro de a~s.sl ~arge 100fls /
,

'/ "~ /I'-, '. .•. ,

)
-... > - ,

l'-Pasta AZ oficio lombo'larg0....z /20,
Pasta L oficio úansparent;;-~ . -/ , /

"-
200., . 0'- o _,,'" ' :;/ , '01/Pasta. su~spensa;!:'as!! plástic~" .'. ""'"' -,-~ .' /',-

" '/Perfuradpr 2 furos pl 20 folhas , 03
" . ~

fI"- ~ 0,-.-,. __
, \(.';:'l 40Pilha alcallna,palito AAA embalagem O

.( :.cl/oi-i.mldaaêS f"H
• <;",{-.o h'. , .-- -- ...

Pilha alcalina palito AA embalagem 40
cl 02 unidades
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Régua 30cm 05

Tonner HP CB 541AB Original 07

Toner HP'CB>4jSAB ôr'~in~1 HJ .-' 05
r •......",-~.."I-' i:>-,,;. 111

, ..--. '.' ~.._,r, ...••.". ,', ~-- • ••• '.>Jj il,,?J ,..~ T~~~HP CB 542AB Original

\.~'VT~ner HP CB 543A~originaL, -lU06 /" .. ,
\ "Cf., Toner HP CE 285AF Original 07 ~, ..

Toner HP a 26
1
12AFOrigí~al \ 05 \.,

/.,<1. ,
Q"V ~

CLÁUSULA 11- DA VIGÊNCIA) \ ~-y:'"" . - -- - -.-------~. .:, ~--*
2.t:A"vigência para o presente contrato será de 10 (dez) dias cont~dos da assinatura do'-- \ ' -_. - ~ ~prese"nte,Se os materiais/produtos forem entregues totalmente e c.orretamente antes do
termo previsto, este contrato se finda~á nesta,data. I
CLÁUSULA III-!DO VALOR, DA ENTREGA ~DOPAGAMENTO

3.1 Fica o prise~te instrumento. c:;ratual()jUst~6 e~ IR$ _
( ), 1 ond~ déverão estar incluídas, além de todos os materiais/produtos
descritos na Cláusula"Primeira:"todas as vantagens, abatimentos, impostos, taxas e
contribuições sociais, .obrigações trabalhistas, previdenciária"s,ffiscáis e comerciais, que
eventualmente iQcida~\~obre a operação .9~, ainda, de'spesasJ~com transporte ou
terceiros. que correrão pór,conta da CONTRATADA.' Ii

\ \~ ," .
3.2 O prazo de entrega dos p,rodutos é em até 10 (dez) dias, a "contar da assinatura

deste contray """'.'; / L.!I A
3.3 Os materiais deverão ser entregues pela CONTRATADA~no ,setor:,de Informática
da Cãmara-".MuhJcipal,de Carazintio/.R'S:sitÇl.na Av. Flore~da(CÚDha, n.o 799, em
Carazinho/RS, ~o .'horár~o d~s F?9hOras~S(1-1~oras,Aúandd) deverá ocorrer a
conferência dos produtos/fT:Iateriais licitados.--.........uA~..""':-..'/

" . ~. 1 ~,"'/3.4 Verificada a desconformidadê-de~alg-um--.-dos produtos/a CONTRATADA deverá- ,~ .. -promover as correções .•••.n~cessárías no prazo I máxim'o de 03 (três) dias úteis,
sujeitando-se às penalidãdes..••previstas no EditaLe-ne'stelôntrato.'-.-.1. .. ----;- , ' 'l"-'"
3.5 O material a ser entreguR$e~le}ad~Qdamente acondicionado, de forma a
permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.

3.6 A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.

Processo Administrativo nO 003/2016 Pregão Presencial n°. 002/20~

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone/PABX: 54 3330.2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHOIRS
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.22210001-52

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


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

3.7 O pagamento será efetuado contra empenho, após a entrega do material solicitado
e mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura.

3..8 A. no~afis~al/~atur~~~!\~~~\~elo'~!iG~€ee,SJfid~~er~conter, :m local de fácil
vlsuallzaçao, a Indlcaçao po, nUflleroldo'processo,~Q.umero dp prega0 e da ordem de
fornecimento, a fim'~dês'eJ"acelerar o trâmite de reêébirh~~t6fdomaterial e posterior
liberação do dacurn.ehtÓfiscal para pagamento. •.•..'VI.(

O ,()"~ v . f d / d"'" d 30 (}~)M d t3.9 pagamento sera e etua o 'no prazo e rnaxlmo e tnnta ,.ul~S a en rega

total e.fjétâ do material '7"" \ "-?O
3.10";Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos mon_~tariamente
pe!~~~:IGPM/FGV~G.período, ou-dutro índic,e que."vier-,-a-substitui-Io, e a Ad[)íÍnistração
cóQipensará a céntratada com juros de 0,5%"ao mês, pro rata. r

".~ I "-.\ \

CLÁUSULA IV - DA RESCISÃO

4.1 Constituirá mbtivo para rescisão ou m~C!~and'presente contrato:
a. O não cumprimento de cláusulas, especific~ções ou prazos constantes neste

contrato ou no.Edital 01612015; ,,- ',./ 'i' I
b. O desatendimêrto às determirfações da" autoridade de.signada para acompanhar

e fiscalizar a entrega dos produtos, assim como ade seus superiores.
'\ . I I

4.2 A rescisão pa'derá sé~determinada: jl.. / / /

a. Na ocorrência de \qualquer das hipóteses enumeradas no artigo 78 da Lei
Federal n°,8.666/93>.com as formalidades e éons€qúências~previstas nos artigos
79 e 80 da .Lei supr"'. \ '/ II

b. Por ato unilateral do'CONTRATANTE, nas hipóteses dos incisos I a XII, XVII e
XVIII. dó'art. 78, da LeiV8,666193;' /, i ~

c. AmigaVelmente, por aca'roa ~ntre as,.partes, reduzido ia termo no processo de
licitação! desde que conveniÊmte.para oCONTRATANTE; LI

d. Judicialm(nte, nos termos da legislaç.áo~ ,;.

\.. '" ~
CLÁUSULA V - DÁS PENAtlDADES'- {~-=........, \,'"-

5.1 Pelo inadimplementb~d~s obrigações, conforme a~infração, estarão sujeitas às
seguintes pe~alidades: ~ -4,' '- ,- - ~ ..••~~ ~

a) deixar de apres'e.ntar,fi" dO,cumentaça'o,eXigIda no certame: suspensao do
direito de licitar e contratar c6ri1~A"dmir'lrstraçãotpelo prazo de 2 (dois) anos e multa
de 5% sobre o valor estimado da contratação;

b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do
certame e suspensão do direito de licitar e contratar com 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;

_ 'l. _. ~r-.~
d) executar o contrato: com ir,feguUuidadês;o.:passíveis de correção durante a

execução e sem prej~ízc0fo~f~lt!àdo~'-advlertên~.ia~JiJ./>to
e) executa(\8.: ..tõntfato com atraso injustificado,.G!té~,oJlilJ.1ite de 7 (sete) dias,

após os quai~""sér,~"""cbnsiderado comojnexecução contratuál(mÚfta:diária de 1% sobre
o valor atua~~adp do contrato; / '\ I"~

Q,8~:AX~CUÇã_Oparcial do I~ontra,~~:s~spensãodo direito de).icitar e contratar
com RjAdmlnlstraçao pelo prazojde 2 (doIs)' anos e multa de BWo, sobre o valor
corresPo~dente ao montante não adimplido do c'ontrato; ~

r~g)inexecução total do co~trato: suspensão do direito de licitar e c,olitr!3tar com
a Adtninistração -pelo-prazo.-de--3;~(três) anos e multa de ~lO%sobre ° valor.;~tualizado
dQc2.ntrato; e,! , , , I"\", \ I _v("'

h) causar preJulzo material resultante'dlretamente de execuçao contratual:
declaração de inidoneidade cumulada com.a suspensão do direitõ de licitar e contratar
com a Administr.ação Pública pelo prazo,de 4 (quatro) anos e m~ulta de 12% sobre o
valor atualizado do contrato.:~:;.f .........., _ I
5.2 As multas r~feridas nas alíneas.do item,\5.1 .-Jsé'rão~bralas administrativamente,
salvo aquela dispostá na alínea "et.-,que serã~éobrada porcompen-sação financeira dos
créditos que a c.ontrfÚada tiver a receber e não impedém, êm razão da extensão da
falta cometida, a 'apliê~çãO das demais sanções previstas nô item 5.1 e seus subitens.

: \ \ -,,' 1/ I
5.3 As penalidad.es ser~d.,registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

" \\ ' '1/ ,
5.4 Nenhum pagamento\será efetuado pela Administração enquanto pendente de
liquidação qualqJer obrigação'"financeira que for imposta ao forri"ecedor em virtude de

penalidade lu~adimPlênCiai;o~a~ ' "',/<// / >
CLÁUSULAVI-'DOS ANEXOS DO,CONtRATO ( 'U- < " <" '.'')
6.1 Fazem parte~~ntegrantl(,_deste' instrumentb~.de"~9_~rat<?, a lj.ROPOSTA de preços
apresentada pela C.QNTRATAQ~,_ bem c2,mo .•.Q,Eaital A correspondente e respectívos
anexos do Pregão PresenCiai n' 002/2016 ~ .~

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

6.2 Na hipótese de divergência' •.ent;e e~te~l~strumento de contrato e o Edital
correspondente, prevaleter:3p,as dispo'slç6-ei contidas T;ê5-'EditaI.

~"/-I,LJ ."l ti. 'V
CLÁUSULA VII- DA GARANTIA
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7.1 O objeto da presente licitação deverá dispor de garantia quanto a vícios ocultos ou
defeitos de fabricação, ficando o licitante vencedor responsável por todos os encargos
decorrentes disso. _ ..••
, __.~1 A 'I U/o

CLAUSULA VIII - DI'.; ~~ONSABILlDADES . fi,
c, -, '\;,,~ b"d d G d '!!lI ~8.1 onstltue']1.-se,~~~sponsaII1 a es da- -on~ata a: V A? .
a) A <.cóntratada deverá manter, dura~te toda a execuç,ãoJ.do contrato, em

compatib,iliâade I com as obrigaç'6es por ela'~assumidas, todas:l.a~condições de
habilita9ã97~'qualificação exigidas "nC?'presente certame: "'L

'~),~.~htreg.aro objeto de5t~ q6ntrato no pra:zomáximo de 10 (dez)--gia:,a partir da
data''Oe;-sua assinatura nas condlçoes avençadas: e, ~

.L-~~)No prese~te._contrato-não será ~çl_mitid~-a-subcon:rataç~o total ~o~~F~rcialdo
seu_:obJeto,a assoclaçao do Contratado com'o,utrem, a cessa0 ou transferenC!a, total ou
parcial bem com~ a fusão, cisão ou inc~rporação, conforme Art,. 78, inciso't-VI da Lei
8.666/93. ,

i 'lo. "-8.2 Constituem-se responsabilidades da Contratante:
• <" J
'. . ,." -. ..•...

a) efetuar o pagamento ajustado na forma é.no prazo convencionado; e,
b) dar ao Contratado as-condições necessárias à regula-rexecução do contrato.

CLÁUSULA IX - :DA~f\SPOSIÇ~ES GERAIS , / /' I
9.1 Eventuais alteraçõe's Ou casos omissos~~~rão acord¥ldo~ entre as partes na forma
de aditivos a este\ contrato~ . , / / J
9.2 Os signatários do \resente contrato asseguram e afir.mam que são os
representantes-'Íegais competentes para assumir""em nome das pkrtes as obrigações
descritas nesÍec.ontrato e represeQt~r-.d.efo~má~efetiva seus intéres.se)

9 4 F. d '-.nd f' I d~t 't-<.' 'd x/x'x' XX( 't CPF. Ica eSlgna o como Isca o con ra o, o:.rservl or."..: ';"t InSCrlo no n.

XXXX '" '~>'
CLAUSULA X - DO FO,RO , \~

'""- ' "
10.1 Para dirimir quaisqúerA-dúvidas....ou contrQvérsias....,décorrentesda execução deste
instrumento de contrato:-fic~.ffi:leito ,d~~de, j~J,o~f(;;)ro,d'~~'Comarca de Carazinho, com
renúncia de qualquer outro, por 'in1lis$rivilégiado'efue seja, p
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E, por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento de
Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e para um só fim, juntamente com as
testemunhas abaixo.

~~\SLArlVOli.
,,'VI '/Ii/"

~'y'V ~~'.''"''~ít;uoo""
~ ',Anselmo Britzke ~
r~ PresJdênte da Câmara Municipal -r;1<,.1 ICONTRATANTE --, I'~

t;t" !"-.\ ' t"
I

XXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATAOA

'~'L'. .

\~
J,"" " ")

Testemunhas: ~f ''.-1

Nome completo: I \
CPF: I \\ , I

Assinatura: I \ \ ~~-(

Nome completo:.\ \\ "!
!

CPF: / " "- "

Assinatura: / ~ /'

V~ "Visto Consultoria,Jurídica.
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CÂMARA MUNICIPAL DE CAR~AtINH6(tl' "O
SETOR DE LICITAÇÕES": .•.\ ~ :-ru' 41by,'V" '!i,.

~c~/ ~~ U/~
PREGÂO~RESENCIAL N' 00212016, ~"

.W. '- v ""'/
~A CAMARA MUNICIPAl DE CARAZINHO, de acordo cO"1fá)'legislação

vigerite.;~tôrna público para conhecimento dos interessados, que no dia 30 ~_[março de
2016;~às09horas; na--sala-de-reuniões da.Câmâra-Municipal-de-Carazinho,!£ito. na Av.
Fló1és da Cunha", nO. 799, reunir-se-ão ã Cqmissão Permanent~ de Licità:ç6es, bem
comõ.o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, para""receber os envelopes de Habilitação e
Proposta do Pregão Presencial n' 002/2016, que tem como objeto a contratação de
empresa especializada no fornecimento de produtos/materiaisl de consumo e de
expediente para viabilizar o seguimento' dos serviços da :Câmara Municipal de
Carazinho. O Edital e seus anexos poderão ser obJidos.na sede da Câmara Municipal
localizada na Avenida Flores da Cunha, n}" 799; na Cidade de Carazinho/RS, de
segunda à "extii.feira, das:'-! 8h30min às 11h30inin; ou pelo site
www.camaracrz.rs.goV.br.Telefoneparacontato:(54)3330~2322.!L1CITAÇÃO Pregão
Presencial n°, 00212016, Processo Administrativo n°, 003/2016,

'\ " i,
\ \:...'( / .I
Carazinho, 18 de março'de 2016,

'''' ,i //)41"W~/fJM;d.4/ /~
' '" À.ns,:llTl,o.Bhtzke / rí

Presidente da Camara Municipal de Carazmho

<:o
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I
I

,
..\.... "'-~~-f " I.i"- ", j\. .\. '...1

A', '.-i ' (, -, /
/

I
;~." I ;\j •,

I
//)\ /

\~VIS~ÃO:PR~L N'00212016
~' ,: "..-/

Objeto: a contrataçãô~A- de-.•.•.••ej!lpresa_~5peciãliz~d~ no fornecimento de
produtos/materiais de c~onsum'Õ'e, de ,.€xpediente .pa't~viabilizar o seguimento dos

--fl\';l-j' ,+- ~I' : '!"H';.;' ~
serviços da Câmara Municipal de Carazinho.c Recebimento das Propostas em 30 de
março de 2016,às 9horas, Edital: httpllwww.camaracrz.rs.gov.br/. Informações: (54)
3330-2322. 18 de março de 2016. Processo Administrativo n' 003/2016. Pregão
Presencial n' 002/2016. P
Processo Administrativo n° 003/2016 Pregão Presencial nO. 002/2016

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

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

	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039

