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CÀMARA MUNICIPAL DE CARACARAI, através da Comissão Permanente de Licitação, no uso de

sua

atribuições, mediante o Pregoeiro devidamente designado, torna público que farárealizar a licitação na modalidade d
PREGÃO, na forma PRESENCIAL do tipo "MENOR PREÇO GLOBAL", em conformidade com a Lei no 8.666, de 2
de junho de 1993, Lei no 10.520 de 17 de julho de 2002,Lei Complementar nol23, de 14 de dezembro de 2006, Le
Federal no 147 de 07 de Agosto de2014, Decreto Federalno 3.555, de 08 de agostode 2000, mediante os termos e condiçõe
estabelecidos neste Edital.
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL
Data: 0910612022.
Horário:09:0Ohoras - Horário Local

A presente licitação tem por objeto ,,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO nB SERVIÇOS DE
PROPAGANDA VOLANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CARACARAÍ N,q, OTVULGAÇÃO DE SUAS AÇÕES",
conforme especificações constantes no Termo de Referência.
1.1. Poderão participar qualquer empresa preservando os benefícios de impacto ficto, para as ME, EPP,
equiparadas nos termos da

Lei

MEI

e

12312006.

1.2. Na hipótese de não haver expediente na data acima, bem como, for declarado feriado ou ponto facultativo para o
recebimento das documentações e propostas, e não havendo retificações de convocação por oficio, comunicados ou
publicação por qualquer outro meio, fica a presente licitação, automaticamente, transferida para o primeiro dia útil
subsequente àquele, na mesma hora e local, independentemente de aviso ou notificação aos interessados, salvo por
motivo de força maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisível.

1.3. O valor máximo orçado pela Admirristração foi obtido através darealizaçáo de cotações de preços junto a empresas
que atuam no mesmo ramo do objeto licitado, resultante da média aritmética das propostas.
1.4. Informamos ainda que, devido à pandemia do coronavirus (COVID 19), só será pennitido à presença de apenas um
represente por empresa, onde será obedecido as norrnas de segurança do Ministério da Saúde, como o distanciamento
entre os licitantes, a utilização de máscaras de proteção e o uso de álcool em gel.

2.1. Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação, definidos neste Edital, deverão ser
entregues no local, data e horário a seguir:

LOCAL: No prédio da Câmara Municipal de Caracaraí/RR, na sala da Comissão Permanente de Licitação
situado na Praça do Centro Cívico,

S,4rJo,

Centro, CEP: 69.360-000, Caracaraí/RR.

DATADA ABERTUBA: 09 de junhó de2022.
Ho'RARIoDA.SEsSÀo:.09h00min,,]

3.1. Por convenção, será denominado:

-
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a) licitante, a empresa que apresentar proposta no Pregão;
b) licitante vencedora, a licitante que apresentar a melhor proposta e for habilitada;
c) adjudicatíria, a licitante a quem houver sido adjudicado o objeto do Pregão.

3.2. Poderão, portanto, participar do Pregão os interessados que:
3.2.1. As empresas comerciais registradas na Junta Comercial que tenham ramo de atividade compatível com o objeto
licitado e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação e requisitos mínirnos de classificação
das propostas, constante deste Edital e seus Anexos.
3.3. Não será admitida a paúicipação, DIRETA ou INDIRETA, na licitação, de empresas:
3.3.1. Em processo de falência declarada, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
3.3.2. Empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidôneas ou punidas com suspensão do direito de licitar
ou contratar com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal;
3.3.3. Entidades empresariais estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
3.3.4. Empresa estrangeira que não funcione no País, nem interessada que se encontre sob falência, ou recuperação
judicial e extrajudicial (conforme Lei no 11.101/05), concurso de credores, dissolução, liquidação ou em regime de
consórcio, qualquer que seja sua forma de constituigão.
3.3.5. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer que seja
sua forma de constituição;
3.3.6. Empresa que possua, em sua diretoria, integrante participando em mais de uma proposta.
3.3.7. Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação, bem como as interessadas que
tenham em seu quadro de pessoal servidor público que participe da sua gerencia ou administração, salvo se estes se
encontrarem de licença para trato de interesses particulares, ou participação decorra de conselhos de administração e
fiscal de empresas e entidades em que o Município detenha, direta ou indiretamente, participação no capital social ou
em sociedade cooperativa constituídaparaprestar serviços a seus membros.
3.3.8. Empresa que tenha sido declarada como inidônea para licitar ou contratar por qualquer órgão da Administração
Pública, com suspensão temporária ou impedimento de participarde licitação ou contratação, nos termos do art. 87,
incisos III e IV, da Lei n'8.666/93.

4.1. No dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, o representante da proponente deverá apresentar,
inicialmente em separado dos envelopes, documento que o credencie a participar desta licitação respondendo por sua

representada, devendo, ainda, identificar-se civilmente exibindo
equivalente com foto.

a Carteira de Identidade ou outro

documento

4.2.O credenciamento de representante legal dar-se-á com a entrega no início da sessão dos documentos abaixo listados,
em separado dos envelopes de documentação e Proposta jl?"Blgçgs:
4.2.1. Termode credenciamento, conforme modelo do
ou instrumento de procuracão, sendo em ambos os
casos com a firma devidamente reconhecida em cartório competente, exceto procuração por instrumento público;

ffiIH

4.2.2. Juntamente ao termo ou ao instrumento de procuração, deverá ser apresentado o contrato ou estatuto
social vigente da empresa, assim como cópia do rlocumento oficial de identidade do renresentante legal da
9JI!.[t!9§ê, devidamente autenticada. No contrato deve figurar a identificação do sócio administrador (ou diretor) ou a
cláusula de administração;
4.2.3. No caso de representação por sócio administrador ou diretor, tal condição deverá ser demonstrada mediante
a apresentação de docurnento de identificacão, acompanhado do respectivo contrato ou estatuto social vigente nos
mesmos termos da alínea anterior;
4.2.4. No caso de representação por sócio que não possua poderes de administraçáo, o mesmo deverá fazer-se
lepresentar por instrumento procu
, nos termos das alíneas anteriores;
4.2.5. Alem dos documentos mencionados acima, na ocasião do credenciamento, deverão, ainda, serem apresentadas as
seguintes declarações:

4.2.5.1.
do

conforme modelo

PROCESSO N"

O

I

5/2022-CL

PREGÃO PRESENCIAL N"

OO 1 /2022

ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

P,rop.osta' conforme modelo ao
4,2.5.2.I)a declaracão de Flahoracão Independe,nte. da

ffi

deste Edital' em

atendimentoàInstruçãoNormativan.oz,dffiMinistériodoPlanejamento,orçamentoeGestão
wollzoloeàmetaestabelecidapelaDeclaração
eaoAnexoldaportariadaSecretariadeDireitoEconômicon.5i,áe
de combate a cartéis - ENACC'
de Brasília no 2'Encontro da EstratégiaNacional

4.2.5.3,

ôàqualificaçãocomo
ciádo' e' que não

àã-á.tigo :;jlo *rrrníai.pásitivo
em nenhuma das vedações previsras ,o s+"
Porte)'
de Microâmp,ãtu ou Empresa de Pequeno
-

(ffi

-

se enquadra

Modelo de Declaração de

ôr"iirr*ça"

4.2.6.Ficamasempresascientesdequesomenteparticiparãodafasedelancesverbaisaquelasquese
credenciamento de
termos ào it"rn unierior, de modo que o não
encontrarem devidamente credenciadas nos
não inabilitará a
dos documentos de identificação apresentados
representante legar na sessão pública, ou u.ir.o.r.ção
uma vez

da proposta'
do certame com o preço constante no envelope
licitante, mas fará com que somente participem
recorrer
d:l*:tt"""'^de
e implicará n'^ptó;uí'o à manifesta:Tque inviabi lizaría formulação de lances verbais
a
exigida
seja
quais
os
para
rerativo, a pi"r"nt" licitação
por parte do interessado, bám como de quuirq,r., atos

admitido a intervir no procedimento

regar que será o único
*:;:uri:L:"#.'::#*J,"#',"iil#1;?o,...ntante
previstos nesté BOitat, em nome da representada'

licitatório e a responder, por todos os atos " "f.io,
não será permitida a
iàentificadas todas as proponentes piesentes,
4.2.g. uma vez entregues os credenciamentos e
das propostas'
pu.ti"lpuçao de retardatarios, desde que aberta uma
legais aplicáveis'
parte da empresa ensejará as sanções e penalidades
4.3. A não observância das alíneas anteriores por

eileEdital ter.á início à sessão

Pteslo Presencial,

com o disPosto no
referentes à fase de credenciamento, de acordo

ITEM 4 deste Edital'

de novos
licitantes, estará encerrada a possibilidade de admissão
5.2. uma vez iniciado o credenciamento dos
participantes no certame'
contendo as propostas de
pregoeiro procederá com a abertura dos envelopes
5.3. credenciados ou não os licitantes, o
indicadas'
de acordo com os termos e óondições a seguir
preços e, posteriormente, dos documentos aã nuuititução,
àbslrvadoo disposto no ITEM 4'2'7 deste Edital'
lcar em sua Parte externa e

referentes à
(a) e sua Equipe de Apoio, quaisquer envelopes ou documentos
6.2. Não serão aceitos pelo (a) Pregoeiro
estabelecidas
hora
e
data
da
fãra
proposta de preços que sejam encaminhadoá p"lo coneià ou poi iur, o, aprlsentados
neste Edital.

regras:

ser obedecidas as seguintes
6.3. Na apresentação da proposta de preço.s deverão
emendas'
timbrado da empresa' sem cotações alternativas'
papel
em
6.3.1. A Proposta de Preços deverá ser digitada

rasura§ ou entrelinhas.

administrador, ou através de orocuraÇão'

ou
6.3.2. AProposta de preços deverá estar assinada pelo sócio
(Modelo dt
com o modelo constante no ffi
acordo
de
6.3.3. A proposta de preços das licitante, á"r"rá estar
sob pena de desclassificação' salvo st
proposta de preços), àntLndo, inclusive, todas as informações nele solicitadas,

pnBcÃo PREsENcIAL N" oo1/2022

PRocESsoN'ol5l2o22-cL ^ ESTADoõ'
t o*oü"üt""icííe
ou falhas existentes
as divergências
.

Ronenue
r- DE c ARAc

sanadas q**t:
nudellm ser

ARAI

que
do pregoeiro' e desde
critério
a
sessão'
a própria

da proposta'

u,..^i:;.o'o o varor grobar
o:;r::li,l"Jl':";;;'l[
em caso
substailil;;,;
l""TilXli,.itados,
altere
não
isso
o' *to'"s por extenso'
t:t::
incidentes
e por'r
natureza
6.3.4. Deverao.onr,ur'u*i"ãi."ça"'g"t
algarismos
-#ilX,l.:lfi.n-*]pr.íur""'noo
em h*t
r d"'p"';; *"io"er
*otdu'l;t*";;;;"ional'
os,.*io",li*iiu'
t*
todos
ex,resso
,ã,

""*proa" "".a" "ãú.

serão

cot'ados'
na proposta lu incorretamente
omitidos
eventualmen" ?I'utlonü"'Jiii.iftilrio.ãup'""ltação,daproposta
e despesas *".*"r..nte
objáodeste pregão
6.3.5. euaisou", u,'di,",li-"urto.
n-*
considerado, in.ru,J,
It "tpttirituções constantes
das obri;
*i-'*i-"t"T;"i;
nas indicadas
como justificativa ot"
cos, deverá t"'outJ*-uà'
orilil;";;uadrem
especificações
com
.":
sándo aceita oferta
euando da elauora$;
de

der"n'd'o'
de divergên"iu,
ser
sob o objeto a

lornecido.

<

;

;;;;,.'."tt,;*l,J;f"*:ill:U',.'.ffi1il:#:l§'lr"r:il"oã;;il
'ãtl*ir
o:{
il;õ;

::

j.tft;#"H::T;"#i"irlãT**âtfu.
+;,k

ju,*u*"*o,

orerecidas na proposta
quaisquer vantasens

do
l,l,!+i,l1?iç*m*mm:iíÍüiül,:;1i.'"tt1'ruru's"T::;;"'"
qu" r.,"rã
lu:1:,assinatura
que
'"""t'uçã9
de enrresa d".;*";;;]**
6.3.?. Deveru*,,"'ifrXlTffiüü:,1|::
ii;i;te(s) vencedor(es)

6.3.8. Deconidos

fr dff
i*ffi
'o.s.g.

;i;i;il*)

liu,

dlàata

l';H;làã,, "*.",o (;;

:'*ln;i.1;il*]ls#:il',':T
* i. ;, r i 1111 :,.Oãq'uiquer
",,
lfui p'opontntt
u'o"r'uru
iíãt]tnà***"ntt
a

s" po' fufilfão

a:##;ã;ii

rá

c

v ár i d

a

po

"{i
outra manifestação'

on

sid

r 60

estabelecidas neste
puuri""'
ri"itunã'àâl'Jonoiçu"
*- 1: 1Tl,,.ará
vrv.* u..i,uçio,ià',1ü;;
tmptroata 4a plena
da sessão

(sessenta) dias,
da proposta
à.s.ro. A apresentação

Edital e seus Anexos'

se

a proposta

s: acha vinculada

ao processo

permitida sua
validade, não sendo
.^^r^
pelo ôêrr .,razo de

seu'-^

seta
da proposta' não
6.3.11' Depois deãefta'
validade
pot parte do proponente'
p'?'ode
de execução ,
'"
retirada ou u at'LÍJn""ii'ai'p"ni"ipuçao
ão obj"to,
qrre

no
6.3.r2.e propo.iu "scrita,

""";.il;

:^;";;;;t

,-

"órdiçõ",

ãí3.iãa3à,,eiaçao-,pclil..iôi.s"#fÍr,d*iru;ffifi:I:ll3§r".1111"-: lT.TIiTl:l;
:ü",," tlJ:'iffi;r"djíáüi"ot

impà'to'' taxas e outros'

tamuem^
u'*J*u.-****doacima,
:Í:t,* *,*"'à"1àãl
Edital e seus Anexos
6.4.1' Não

capazes O"

Oin*ft"'

"-rÉências

""fí"*'"ill'^

ou dereitor

J""#;$"'ffies

com os preço

zero' incompatíveis
irrisórios,ou de valor
r/ou unitários simbólicos'
art' 48' inciso
análogos aos do
termos anarof
em
inexequíveis'

rr'

íkllm"#[:§fl:"3:i|!:i:i{j",L1;r:if;;:-;n*:ffil'.'#:
apresentarem n'"voj-T]iirã'1ãt"à*t
6.4.3' Que

sejam"'"'":-":^:T":..

e seus Anexos e

da Lei r

ou dereit<

j::::i'des

i'.ÍÍlir:';:#X'm-r,;t";:ã:1:'"ditar
ãrtrríl*i11'.o
igualar n"."'.li3Ju5J:1ffi?:H3':ãt?Íü]HffiJ;
capazes u" a'rà"*
"
.on."*uirem pelo Ínenos
exp
"i""in.àçáo
íií*rt:.l?T i:Jü!:1;i.13ilã.
uf" ou outra.semelhante'.
especificaçõ"rã-o "ài

das propostas' as

''ilidade

d:pl"lllli;

estarem muito aba
em razão dos preços

:ÍJ*ff:",:,'X;3fffiffà15,'3;k',:'#;iilüi",'*'E::"n:lA;'::ffiiu;'-*'ro:r:lici'laçãoeassini
oitor;il:ffi;,..n,,,,..3'J'jllxl?lffix[:Jrê*:::u:ç:":ltltl[X*il'"flHii
prazo de *u Íilü,.,.niu "
for o caso' document'
;3 ril
dos custos
pruvvo'
''ltiu)ilt'"""*unoo'
ofertados na proposta
dos valores otertaoos
e desclassific
a

viabilidad#;;;i;;ts
niuúiliauo.

antesentadas
.ficará as- .^-^6^êtqq
propostas apresentadas
pregoeiro
o
neste Edital'
das propostas'
"t"tt;;;?.;:#;ã;;idos
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tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto, atendendo as especificações contidas no
Termo de Referência, Anexo I, deste Edital.

as llcltantes
toras das propostas acertávers, nos termos
ital, e que apresentarem
propostas comerciais em até l0% (dez por cento) superiores ao valor da menor proposta ofertada, em se considerando
o valor de cada item especificamente, para o início da etapa competitiva.

7.2. Quando não for possível obter-se, pelo menos 03 (três) propostas escritas de preços, que atendam às condições do
item anterior, serão classificadas as melhores propostas de preços subsequentes, até o máximo de 3 (três), a fim de que
seja iniciada a etapa competitiva do certame, com o oferecimento de lances verbais por parte dos licitantes.
7.3. Após a abertura da etapa competitiva, e observado o disposto no item anterior, as licitantes poderão formular lances
verbais, de modo sucessivo, em valores distintos e decrescentes, considerando-se o menor preço por item, iniciandose, sempre, pelo autor da proposta classificada com o maior valor e seguindo-se sucessivamente.
7.3.1. No caso de igualdade nos valores entre duas ou mais nropostas escritas, quando da abertura do envelope, o
Pregoeiro obrigatoriamente efetuará sorteio na própria sessão pública, da qual participarão apenas as empresas
empatadas, para definição da ordem de lances verbais.
7.3.2. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for ofertado pelo primeiro
licitante e registrado em piimeiro lugar.
7.3.3. O valor global da proposta não poderá ultrapassar os valores descritos na planilha de preços máximos admissíveis
da Administração, nem tampouco o valor do último menor lance ofertado, sob pena de imediata desclassificação da

licitante.
7.3.4. Dos lances ofertados, e registrados na ata da sessão pública, não caberá retrataçáo, sendo de total responsabilidade
da licitante que o ofertou, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para menos.
7.3.5. A desistência da apresentação de lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, assim como o silêncio do
representante do proponente, até a terceira chamada do Pregoeiro, importará na perda do direito de apresentar novos
lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela licitante.

7.4. Quando houver apenas uma proposta escrita ou não forem formulados lances oralmente, o Pregoeiro poderá
negociar diretamente com o representante do proponente para que verifique a possibilidade de obtenção de um melhor
preço. O licitante vencedor, que não apresentar lances, não estará obrigado a diminuir seu valor caso este esteja dentro
do valor orçado pela Administração.
7.5. Quando houver apenas uma proposta escrita e o valor apresentado pelo licitante estiver superior ao orçado pela
Administração, o Pregoeiro, antes de desclassificar o licitante deve indagar se este possui lance de menor valor unitário
ou global, a depender do tipo de licitação. Caso após 03 (três) lances, seu valor continue acima do orçado pela
Administração, o Pregoeiro poderá, desde logo, informar o valor orçado pela Administração e verificar se o licitante
tem interesse em igualar o valor estimado, situação em que, caso haja interesse, o objeto será adjudicado ao licitante.
Caso não haja interesse, a licitação será dada como fracassada.
7.6. L regra de sorteio, disposta no ITEM 7.3,1, também é válida quando houver empate entre duas ou mais
propostas e as Iicitantes não quiserem ofertar lances verbais.
7.7. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as condições e exigências deste Edital - especialmente
as contidas no ITEM 06 deste Edital - e/ou consignarem preços inexequíveis ou excessivos para a Administração.
7.7.1. Serão considerados excessivos os preços que sejam superiores ao valor global estimado pela Administração,
conforme constante no mapa comparativo de preços que integram os autos.
7.8. Será declarada vencedora, após encerrada a fase de lances, a proposta que oferecer o IIIgIIOI-Elg§9-glahâ}já
considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.
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8'1' Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada
não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de
pequeno porte e houver proposta apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 50Á (dez
por
cento) superior à melhor proposta, proceder-sé-á da seguinie
forma:

8'1'1' A microempresa ou a-empresa de pequeno porte mais
bem classificada poderá no prazo de 05 (cinco) minutos,
que se iniciará após a fase de lances, apiesentar uma
última oferta, necessariamente inferior àquela apresentada pela
primeira colocada, situação em que, atendidas as exigências
trabitltatorias, será aajudicado
,áu favo. o objeto deste

"*

Pregão.

8'1'2' Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno
porte mais bem classificada, na forma do subitem
anterior' serão convocadas as licitanteJ remanescentes que porventura
se enquadrem na condição prevista no subitem
8.1, na ordçm classificatória, parao exercício do mesmo'diràito.
8'1'3' No caso de equivalência dos valores apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.1, será rializado
o sorte'io, para aúlntificação daquela que primeiro
apresentará a oferta.

8'1'4'

o

Pregoeiro averiguará os documentos que

comprovem o enquadramento da licitante na categoria de
microempresa ou empresa de pequeno porte, para a aplicaçaà
ao procedimento previsto neste ITEM g.
8'2' constatado o atendimento pleno às exigências editalícias,
o proponente será declarado vencedor para a licitação,
sendo-lhe adjudicado o objeto, caso não haja interposição
de ,..ir.ror.
8'3' Encerrada a etapa competitiva e ordenacla todas as ofertas,
o Pregoeiro procederá à abertura do envelope contendo
os documentos de habilitação de cada um dos.proponentes
que apresentaram os menores preços para cada item,
para fins de verificação do atendimento das condiçoei
fixadas * Baitul, conforme indicado abaixo.
.1. O envelope conte

entação

os seguintes dizeres:

teà

ilitação jurídIca

eta

em sua parte externa e

9'2' os documentos de habilitação poderão ser apresentados
em original, por cópia autenticada por tabelião de notas,
ou por servidor da Comissão Municipal de Licitação, ou,
ainda, por publicação em órgão da imprensa oficial, vedada a
apresentação via fax:
9'2'1' Não serão aceitos pelo (a) Pregoeiro (a) e sua Equipe de
Apoio, quaisquer envelopes ou documentos referentes à
Habilitação que sejam encaminhadoi pelo correio o, poi fax,
ou apresentados fora da data e hora estabelecidas neste

Edital.

9'2'2' se a documentação de habilitação não estiver completa
e correta ou contrariar qualquer
dispositivo
-'"^-1"-' vruvverlr
Yv v\
desse Edital
: t-.lt -anexos,
iaUititaOg
9'2'3' somente serão habilitadas as licitantes que apresentarem,
além de toda a documentação exigida, o ramo pertinente
ao objeto desta licitação no seu objeto social (Ato
constitutivo).

9.3.Paraahabilitaçãonaslicitaçõesexigir-se-ádosinteressados,exclusivamente,@irg:
9.3.1.

u"rdentidadeãí.qú
:.1
I i.sÍl.lP
9.3.1.2.
Registro comerciar em

se tràtando de empresa

inaivíauat.

em
c_om suas arterações
3;i;i;r;*,.1,*n:*,:l::T:,":i::llglltrato.lociar
1igá.,
regisrrad:
ó;;ã;;;#;

:11""'::i'""','"9j:j^"""::.''.'::^1": 9:r'j"T.:-1te

:l;l;l^ *:::T-,gtlo!noio,

(se houver) ou com a

úttima

ffijlãI;'#J.#ffi':::Tl
"l I"',r;#;ilàl;;ff;d;ilffiIxffiJ

em se tratanao ae emprá,à

,, ,à.rãááã;;;ffi;"i;#;"ffiffi;:,l[J'l""illl'j'i,;
ffi':'#,i:,Jil:'"',H,:

o"
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de atividade

c9:,libuinte Estaduar
ru4r lIJl
Municipar, rerativo ao domicírio ou sede da
sg lYruIII§t
fl:iÍ;i:,rir,Hj::T:::r:: Íl_",:.*:jlo
1,"
de atividade compatível
com
desta
licitaçaol
f?TT.;TT::i :11-liTo.
" "bj;;;
e
à
Dívida
Ativa
da
Unitu.
@
9'3'2'4' Prova
de regulariauo"l*a

Débitos.

"or,

a Fazencla Estadual, mediante apresentagão de certidão
Negativa

de

9'3'2'5' Prova de regularidade perante a Fazenda
Municipal, mediante apresentação de certidão Negativa
de
9'3'2'6' Prova de regularidade perante o Fundo
de Garantia por Tempo de serviço - FGTS,
conforme dispõe o
artigo 27, alínea "a", da Lei n. 8'0i6 de 11/.05/90,
,
u, uir..uçãài truridu, pela Lei n.9.467, de 10107/97.
9'3'2'7' Prova de inexistência de aeuitos in-adimplido.
"
P".;;; a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
ríturo VII-A aà con,ãrioufào das ráis oo rrabarho,
aprovada peio Decreto-Lei
i:\'i1,i,â:TT3,;:::'#ff
9'3'2'8' A aceitação de certidões emitidas via internet,
em
Débitos relativos a Tributos Municipais.

*

*".lÍnHil,]:;H#iÍ]]:,T||::te

caso de dúvida quanto sua autenticidade, poderá
ficar sujeita

simples consulta-"a

i tine" ao ôadastro

9.3.2.9.

"ri,ro.

..,p..iiiál.io

r..go"iro,

o,
jus ao benericio descrito
no item anterior, deverão
3ra,1#;,*'f'"','#l'::::":^Tl':'":* ry:::lo porte, p.ararazer
íã'l'",. ;l':ffiff#:

il ffrffiliH:'flHi':

trabalhiSta.
trabalhista, mesmo que
qhrêcêh+Â
orre esta
ecfâ up..r.rGãffia
-^^L-:^r^l^,,*^ restrição.

Administração, poderá ser prorosado uma ,,nicavez,
por
il:Í llSd:x'"Tr::Í::lÍ:":,::Y2r1?,!i::11fuq"
p"iá ri.riu,i;;;;;,;;;.#ffiffã:X,".i.H,i:'l;:::

;Tl il:'Xo?^*:::,:::::,^1:.3l.ld;
rinrl";;i ; #".#ãj'J#:i:";0"7Íf*uo^,,
3;i;113;*"Lr:'::'"Y'íx'::,t:,
*'y::ga"
17 daLein
. B.6.66te3, sendà ru"urtuao á-Ãi-.;#;#;ffi;T:"i::
:ir:n'j:.1::,::l^:l;
na ordem de classificação, ou revogar
a licitação.

sem prejuízo das
remanescentes,

9'3'3'1' ATESTADO DE CAPACTDADE TECNTcA,
expedido

por pessoa jurídica a. ai..ito p.iur\ ou privado
que
comprove aptidão para desempenho de atividade
pe.tinenti-e compativet caiacterísticas, quantidades
e prazos com o
objeto da licitação, em nome dà Licitante.

9.3.4,1. os licitantes deverão apresentar a
ceúidão Negativa de Farência
distribuidora da sede da pessoalurídica
ou de execução patrimonial,
--..-.]
e5pÊdi

, .

3ff;i:,?;:iT
da Repúbrica Federativã aà srasii dtidirri";;;i"i;.
,'ití,
ilffi

il;H::,ffi#::iiô:i:i?:#'##8"ff'ffi

9'3'5'2' Declaração da própria empresa licitante
de que não existem fatos que impeçam a participação
licitatório até 'a data ai áuerrura'ao envetop",§:hqhilii"aàà,^i,arrte
no processo
da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores,podendoserutilizadoomodeloá"ffi'Ã",CpLverificaráí,iiu"çaodasempresasnoCadastro
Nacional de Empresas^Inidôneas e
://www.portaldatransparencia.gov.brlceis)
e no cadastro
Nacional de Empresas Punidas cNm
lnttp://www.po.i;ii;r.;rparencia.gov.brlcnep), por meio de acesso portar
da Transparência' bem como a existência
ao
dô impeditivo. àã1ú*,ação por improbidade
administrativa no cadastro
Nacional de condenações cíveis por ato
de improbidua. uà.ini. trativa,disponível
no site do conselho Nacional de

suspensa
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- cNJ (http://www.cnj jus.br),

e consulta ao sistema de cadastramento

unificado de Fornecedores sICAF' sob

haja alguma restrigão de contratar com a administração
pena de inabilitação da mesma no processo licitatório cada
pública;

e verdadeiros
seu ENVELOPE DE HABILITAÇÃO são fieis
9.3.5.3. Declaração de que os documentos constantes do
podendo ser utilizado o modelo do ffiff&q)ffi'
ou empregado
possui em seu quadro societário servidor público da ativa,
g,3.s4DEcLARAÇÁo ae que a Empr"ru
técnica
mista, por seiviços prestados, inclusive consultoria; assistência
de empresa pública ou de sociedade dé

ffi

".ono*à
ou assemelúados, conforme Anexo X, deste Edital;

àdos em original ou Por coplas'

d"
previamente autenticaáos pár cartório com_petLnte ou por servidor
9:1'::i:._P-"-11""nte
conteúdo relevante)'
haja
caso
ambos oS casos, deverão ser autenticados, inclusive' oS versos,

de

estar

Licitação (em

a mesma poderá ser realizada, preferencialmente
10.2. Em se tratando de autenticação dos documentos pelo servidor,
não
abertura, junto à comissão Permanente de Licitação'
até 2 (dois) dias úteis anterior à data marcada para asessão de
para
tal
hábil
tempo
documentos, caso não haja
se responsabilizando essa última, pela autenticação de todos os

da autenticação efetuada pelo servidor da
realizaçâo.E de inteira responsabilidade da licitante a conferência

administração.
de
ser apresentados em original ou cópia, sem necessidade
10.3. Osdocumentos/certidões retirados da internet devem
endereços:
seguintes
nos
sessão,
da
sujeitando-se à verificação de sua validade na internet no momento

autenticação,

ww w. r e c e ií a.faze n da. g ov.

b

r

www.sefoz,am-gov,br
w w w. p gfn.faze n du g ov. b r

www.caka,gov.br
www.dataprev.gov,br
ww w. c o mp r as n et. g o v. b

q

r

www.tstius.br
do objeto desta licitação por intermédio de outro
10.4. caso a licitante pretenda efetuar a prestação ou o fornecimento
nos enveloies de proposta de preços, o cNPJ desse
estabelecimento da empresa (matrizJfilial) deverá apresentar,.
que
ao estabelecimento indicado, exceto certidões
estabelecimento, observando que a habilitaçáo será féita em relação
só podem ser emitidas em nome da matriz'
as certidões que não apresentarem,
A Comissão vai considerar oprazo de 90 (noventa) dias consecutivos para
pelas respectivas Juntas
expedidos
documentos
ou
explicitamente, o período de valiàade, exceto as certidões
10.S.

Comerciais.

10'6' Não será habilitada a licitante que:
incor ou contranar
cão incomoleta.
incompleta, incorreta
a) estiver com a documentação de habilitação

queúquer

dispositivo deste Edital

e

seus Anexos;

b) apresentar documentação com rasuras;
da multa;
cj tive. sido multada por inadimplência e não tiver comprovado o pagamento

dj estiver elencada em pelo m"rràs uma das situações previstas no item 3.5;

um procurador ou representante no Município
10.7. caso a empresa vencedora tenha sede fora do Estado, deverá indicar
ou na capital do Estado.

poderá sanar erros ou falhas formais que não
10.g. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro
jurídica, mediante justificativa constante na Ata
alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validaáe
para fins de habilitação e classificação'
da sessão pública e acessírel ajodos, atribuindo-lhes validade e eficácia
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11.1. Qualquer licitante, através do seu representante legal presente, poderá solicitar aretirada da sessão, mediante o
preenchimento obrigatório da declaração de retirada da sessão perante o Pregoeiro.
11.2. Caso não assine ou não queira assinar a declaração, a mesma será preenchida pelo Pregoeiro e pela equipe de
apoio, assinada por até três testemunhas (de preferência licitantes) presentes na sessão.
11.3. O licitante que se retirar da sessão pública, automaticamente será desclassificado.

12.1. Ocorrendo a suspensão da sessão, será lavrada ata circunstanciada narrando todos os fatos, ficando todos os
envelopes em poder da Equipe de Apoio e do Pregoeiro, devidamente rubricados e vistados pelos membros da Comissão
Municipal de Licitação e licitantes presentes, até a resolução do ocorrido, oportunidade em que serão oficiadas as
mesmas a daÍa para prosseguimento do certame.
12.2. Após o enceramento da sessão, todos os envelopes contendo as documentações ficarão em poder do pregoeiro e
da equipe de apoio, a fim de instruir o processo administrativo licitatório.

12,3, O não atendimento de qualquer exigência ou condição do presente edital poderá implicar na inabilitação da
licitante, desde que a falha não possa ser imediatamente sanada ou convalidada pelo pregoeiro, durante a realizaçáo da
sessão pública de Pregão.
12.4. Havendo, após a fase de lances, inabilitação da primeira colocada, o Pregoeiro poderá
partir da segunda colocada, vinculando-se aos valores já ofertados entre a primeira e segun
observando-se as regras pertinentes a lances verbais previstas no item 6.2.

a referida fase a

classificadas,

13.1. Visando dar maior competitividade ao certame, o Pregoeiro poderá, a seu juízo discricionário:
13.1.1. Dar tolerância para o recebimento do credenciamento, da declaração e dos envelopes de proposta de preços e
de habilitação, nunca superior a 15 (quinze) minutos a partir da hora marcada de início da sessão, sendo as demais
licitantes retardatárias, limitadas apenas à participação como ouvintes:
a) a tolerância acima não impede o início do credenciamento junto às licitantes presentes;
b) será considerada encerrada a tolerância acima, com o término do credenciamento de todas as licitantes presentes ou
com o decurso do prazo de 15 (quinze) minutos, o que vier a ocorrer primeiro.
13.1.2. Convalidar ou sanâr incorreções nos envelopes de identificação dos envelopes de proposta de preços e de
habilitação, desde que a incorreção apontada não cause dúvida ou não atrapalhe o andamento do certame, nem provoque
alteração nos valores ou na descrição da proposta de preços apresentada ou importe najuntada de novo documento,
estranho ao conteúdo do envelope inicialmente entregue, tanto na fase de análise das propostas de preços, como na de

habilitação.
13.1.3. Desconsiderar item que contiver erro substancial na descrição, dificultando a formulação de propostas pelos
licitantes, ou que, em razão de solicitação ulterior da Secretaria solicitante, não tiver mais necessidade de licitá-lo,
mantendo a licitação em relação aos demais itens.
13.1.4. Corrigir automaticamente qualquer erro de soma e/ou multiplicação que for detectado na apresentação da
proposta de preços, que não atrapalhe a continuidade do certame.
13.1.5. Fixar o tempo máximo para os lances verbais, devendo avisar às licitantes quando decidir pela última rodada de
lances, que poderá, inclusive, ocorrer antes do exaurimento do tempo máximo anteriormente estipulado.
13.1.6. Fixar, a qualquer tempo, objetivando a otimizaçáo da etapa de lances verbais, valor mínimo entre os lances.
13.1,7. Monitorar, durante a etapa de lances verbais, os preços ofertados, de modo determinar as diligências que
entender câbíveis em relações a propostas quejulgar serem inexequíveis, antes de decidir sobre a desclassificação ou
não do licitante.
13.1.8. Negociar diretamente com a licitante classificado em primeiro lugar, a fim de tentar obter o melhor preço para
a Administração.

13.1.9. Prosseguir, sempre que julgar necessário, a fase de lances verbais para a definição do segundo colocado,
utilizando-se dos mesmos critérios aplicados pàra a definição do primeiro colocado.
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13.1.10. Suspender, a qualquer tempo, a sessão pública do certame licitatório, sempre que achar necessario a oitiva de
setores técnicos e/ou jurídicos, acerca da regularidade da documentação apresentada pelos licitantes, comunicando os
Iicitantes, na própria sessão, acerca da nova data de abertura do certame ou notificando-os futuramente, com o prazo
mínimo de 5 (cinco) dias de antecedência da nova data de abertura da licitação, acerca da data de reabertura do certame.
13.1.11. Suspender, sempre que julgar necessário, a sessão pública do certame licitatório, para a análise uma melhor e
mais detida da proposta de preços e/ou dos documentos de habilitação, nos mesmos termos do item 13.1.12.
13.1.12. Determinar, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar
a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente
da proposta ou na dooumentação de habilitação, nos termos do § 3o, do art. 43 daL,ei n. 8.666193.
13.1.13. Encaminhar as cópias dos documentos junto com o relatório específico para a Secretaria Municipal de
Educação, visando à apuração dos fatos ocoridos durante o processo licitatório e aplicação das medidas cabíveis.
13.1.14. Atuar dentro das outras atribuições permitidas pela legislação vigente.

13.2. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão
Municipal de Licitação poderá fixar às licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova
documentação ou de outras propostas, escoimadas exclusivamente dos vícios que levaram a sua inabilitação ou
desclassificação, conforme art. 48, § 3" da Lei n. 8.666193.
13.3. Todas as considerações acima, quando averiguados ou quando pertinentes, serão devidamente registradas na ata
circunstanciada.

14.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para o início do recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá
impugnar o ato convocatório do Pregão, apresentando a respectiva impugnação no protocolo da Comi
nente
de Licitação.

14.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição de impugnação no prazo de24 (vinte e quatro) horas.
14.3. Procedentes as razões da impugnação a este Edital e tais razões indiquem defeitos cons
certame será suspenso e o Pregoeiro designará nova datapara arealizaçáo do certame.
14.4. As manifestações em relação aos esclarecimentos e impugnações serão encaminhadas preferencialmente via email, ou através de AR, para conhecimento de todos os licitantes presentes no certame. E de inteira responsabilidade
das licitantes interessadas, participantes do certame (inclusive de quem entrou com o pedido de esclarecimento ou
impugnação), o acesso ao seu e-mail, fornecido no ato de retirada do edital, para conhecimento das manifestações
postadas pelo Pregoeiro, pela Departamento de Administração da Câmara ou pelos demais setores ou unidades
competentes.

15.1. Declarado o vencedor, concluída a fase de habilitação, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e
motivadamente, a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação
das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões, em igual número
de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos autos.
15.1.1. Para efeito de interposição recursal e das contrarrazões, o limite máximo estabelecido será até às 13:30 horas do
diado vencimento do respectivo prazo, no protocolo geral da CPL.
15.1.2. Os recursos deverão ser interpostos no serviço de protocolo na Câmara Municipal de Caracaraí, endereçado à
CPL (endereço no preâmbulo) das 07:30 às 13:30 horas, obedecendo aos prazos legais.
15.2.

A manifestação da intenção de interpor recurso

será feita no final da sessão, com registro em ata da síntese das
juntar memoriais no prazo de três dias úteis.
15.2.1. Quando não interpuser as razões recursais dentro de prazo previsto, mesmo tendo a licitante manifestado
imediata e motivadamente a intenção de recorrer durante a sessão, será considerado como precluso o direito ao recurso.
suas razões, podendo os interessados
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ii;i;,àr?Jã,;rÊffit,TT:."Jff3::"":,[:*ada

da ricitanre imporrará a decadência
do direito de recurso e a

15'4' o recurso

administrativo contra a decisão do Pregoeiro
náo terátefeito suspensivo e será remetido
da comissão permanente de Licitação,-pu.u
ao presidente
nn, de anárise e decisão.

l5'5' o

eventual acolhimento do recurso importará
a invalidação somente dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
15.6. Uma vez analisado e decididos
os recursos, o processo será encaminhado
à autoridade competente que poderá
ratificar ou não a decisão do presidenr"
áu ôpI, .

j:::*,ll',:::*llrlliT.: e1 1en{o considerados regurares os atos praticados
H;,nH,'ffifi :ff#iiln:
il.#:ã?,x'rxT*y;l:"p"ii",1i,'i!ru'"1{";"#;;;ffi
ilil:ffi
;?ru;,:.:::,i;.ffi1fi,ri"j1
!i;i"*;Íx*x*l::,,:*l:i:i;d."ü;;;effi
1lÍ;l;f,i'Jr[:ffi:ff::?.1#

ffi i'fi Í:,:1'13ffi"::"if#'#*::l:
iJ'l?i:i,'ffiJ3.Y':::'?'J:i'f,:X:;t:::*:iiiT#""':il:ffi
até a fase anterior à deteóção á;
*;;;#il"j{,H':tT:"iffij.:l
de autotutela da

f:fri;,.1,:"!rocesso
Administração.

16'1' Decididos os recursos ou concluído
o processo

pregoeiro

sem eles, o
adjudicará o ou.;.tffi
e fará encaminhar o processo oi."ro.ár1e
o Exmo. senhor preúente dá ôaÃ*" Municipal
homologação do proceàimento
.on.rqr"rte, eraboração do contrato.

vencedor

Caracaraí, pata

",
16'2' com a adjudicação' o Pregoeiro
vincula o objeto a licitante mais bem
crassificad.a. Todavia, a adjudicatar
ia goza
direito aiont'utuiâo e o ato-de adjudicaçao
não
obriga
a Administr ação acontratar ou
Í:ff::;;l:'j|[}l:"
de assinar
16'3' A homologação da licitação é
de responsabilidade do Presidente
da câmara Municipal e só poderá
depois da adjudicação do objetá uo prop*.nte
ser rearizada
vencedor pero pregoeiro.
16'4' o presidente da câmara Municipal,
antes. da homologação do resultado
final, poderá solicitar a manifestaçãoprévia
da assessoria jurídica do ente municipat
ãu de setor te.íi"o .ã.petente, assim
como determinar as diligências que
entender cabíveis, com vistas à
verificàção da regularidade ;; .àur.
e da aceitabilidade dos bens.

16'5' Após

a homologação' o

licitante vencedor será convocado para
assinar o Termo de contrato,

se for o caso.
16'6' Se o vencedor do certame não apresentar
sifuação regular no ato da assinatura
do termo de contrato, ou recusar_
se a assiná-la será convocado outro
licitante, observaãa u oio.- à"
J.iir.r"essivamente, sem prejuízo
das sanções cabíveis.
"tu.rin.uçuq".

17.1. Na execução dos servi

:?::xHil#'"'ffi,:llj"i::1,".:,:":::l*:::".1

.ONTRATADA

a envidar todo o empenho e

3;*',',TJ:ffffil3'à""';.""i:'i::*'::":""^::,?rt,r:4ffi;üü"';;:::;;it"fii1i,tff:JJ3
;'ilffi::fflf::::-T:?:1:::'" á'..p""ri,i;;il.*;#:";:;,J;:ff;:':#H:Xi:"i3;3ll,T"'3fi:f"""""'Ti::
8.666193,
obrigando-se ainda a:

r) cumprir fielmente o estabelecido no
Termo
If) manter' durante o fornecimento do oü;.,ode Termo de Referência
do Te*no

nte estabelece a Lei

e Edital do certame;
à" Ã.r..on.ia e destá Êàiàr, em compatib,idade
obrigações a serem assumidas, toaas
com as
as conãições de n"úiliàia" qualificação
exigidas na licitação;
rrr) respeitar as normas e procedimentos
:
de controle . u"..ro à. dependência,
ou ôbNrnarANTE;
IV) acatar as orientacões da coNTnq,rãNrB,
'"^'i""ir"ntos.n,uruaã,-pãio rir.ut oo,ãrirrá, .r:eitando-se à ampra
e irrestrita
soticitadàs e arendendo as reóramações
rormuradas, desde que

í::?H,t?"'Jü1?li:::Hií'
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ãl::3fJiJ::il.:'"'^:ã;§:ffi
:iffiH,T3ãTff
yl"lll,,J::,;;:H:.§ü:il:iil:ffi :'ffi :fi fr:il'J:'ff
ao
pe,o

coNrRArANrE'

iilffiX*i:1#i;;#;;}Jt*,"!:i1l:ffi.f§1ffi:L'"fts

irffI"lff".:Ttil
", ;;,
à coNrRArANrE;
;;íor*

Á"us

vlrr) fica.*pr"rru,,.o,.

do cumprimento
diretas e indireras, decorrentes

estipulado

tuerão

d.as:.ll.T"::::;'0.'''"*

deste Edital
do fornecimento do objeto
se estabelece.por força
..NTRATADA;

oo
ter.ceirizagao, no todo

qualquer

ilt, àiu'uoruo"r"r.oa contrato' devendo sempre serem

.rn'i'u?all;;;br*
"íir.,ôôirya$uã"r"rrr.i"raii*
a

relação de emprego
rX) fica expressamente vedada

desde que pertinentes

do

f|[àÍ*{.h,:J,ffi[it.[i;"'i",ilffi::]1ffi]?i:::T5;j::::;jJt":",TH,i;S'+lKff:'c'n'1ra";
eventuais *un,,l,,io,.t' ú":y11"^i :{Ti,":"H[:*í",LtL:3)t*T]::':"o"'nt"'
Xr) responsuuiri,u,-.. iãr
cometidas na execuça
de ineficiêntiu,

ut'u'o'"o" irregularidades

dependências da

^íu
Ãdu q," ';lii;;á"; nas
ãril,,T;ffiHr:H:rx,%i:ril:l;:J,f$".,'ií"iii#il'"",':"Tffi'.,ffi{li1il:.j,:'.'*ni"Hffi:"l:
conexão
.*
dos serviços
""rn-l*r,
serviços,

no

desempenho

pr(
ômnrêoâ.ôs e todos os encargos

CONTRATANTE;

XIII)pagarossaláriosdevidosaosseusempregados".:,fff"""L:i;âH:JJivistosnalegislaçãotrabalhista,
do con'fra'fo' nres'lanJ131

;;J;ç*'d" r"ntuii-r"iítãuiu'ioudes
ff5u;i.Tã:I';;:i:,i'T;'sffiIÍT"*:'õti!1,1,:,§iiffi""i'"?.;ff§3"J3}ores
á prestaçao ao, ,..riço.,^b"-.o*o
informações..f"r.nt",
objeto

contratado;-

_L pena_de
Áê rêsÍronsabilidade
manter sigilo, sob -^^n
-re^sponsab,idade

xÍ)

civil,
civ*,

na execução do

assunto e
sobre todo e qualquer
administrd'"-?:^llil"--:;;r;;;'iu
administrativa,
e
penar
penal
ao

"*..rçao

Ti*r"üffil!x*,H,tn:::i";*íru:mx**u1"J:Hffi?T:l'1;";cas'de
o mau
do contrato' não sendo
pf,ilTsT§;1"";lm'+..:J;Hl#'in.r*o,
", T;:";ili:,',ll*fffficução
i"*ttu;t""lillli,i

:ü"àlT::§J;;rffi
planejamento

t

do

p"oo'-áã'ú fu'u

"ia-iot'ação

Contratante:
18.1. São obrigações da

D
Il)

estabelecidas;

o, ,.rut!o"J* n.ãr" " i^""iL:,tões os ,.,,iços executados com
a.onro*úui"
Verificar *,nu"it,u*ente,

Receber

aS

'ficações constantes na proposta

especl

no objeto
ou ilregrularidades veriÍicadas
ovec.rrc.ão dos sewiços' falhas
execução
má
por escrito, -á
comunicar à clntratada,
públicas;suu.titoido, reparado ou
para concorrer a licitações
-ro/servidor
fornecido, para que s"ju
comtssa
.ãulu.ir, to-rnando-a a inapta

da licitante

vencedora'

IID

ser
corrigido;

p""ãiràà-.,
,o.) Aplicar a""nà1#",
vt Acompanhar e fiscaliáar o .u*ffi;;'-àu;
u

concoÍrer

através de
oU'iguçãJ'ãi óoottatada'

ainda

com terceiros'
designado;
assumidos pela Contratada
. por.- quaisquer
comoromissos
comproÍr
^,,aicnrrêr
causado a terceiros em
nao
quãrqu.'-dano
po,
uà."."."
?il",r';i*i"iuãçã"
ut",
'esponderá
do.-p..."nt" í"ilã àà cont
especialmente

oue vincuraoos a exec,rçao

1,u;[r*kl,thxTt##it;rru-tpi"'.iSqmx",:,,1;t:i""Laexecuçãodo(s)serviço(s)
especincações contratada(s)
Ii.,,i Rã:l-TJJtriltf.*?""#:iT$*ü::Ti"'[i;lx#uei'.1'":llilxiilJii[
' *,**
e determinand
ooJçLu desteeditalseráexercidapetaCâmaraMunicipa1deCaracara,,aqlJt,
com
da execução qo
relacionadat to*
::-:;";;;:
fiscalização
ocorrências relacionadas
19.1. A fiscalização
.. -:^+-^-,Ánrin
rôdâs u,
as o.o*On"ias
"É*"cução
deverá acompanhá-r",'ã*i"'áà T':9i1tl"^11:[':r:?,11'.1'rlir"io"r.

:"ü:T::H*lli:?l#Ji;'t,ü;;""i;rhu'o'd"r'itosobservados
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inclusive perante
de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
que
resultante de
ainda
contrato,
deste
do
objeto
terceiros, por qualquer iregularidade ou falha durante a execução
ou de seus
Administração
da
imperfeiçóes ou vícios técnicos, e, na ocorrência desta, não impiica em responsabilidade
agàntes ó propostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei no 8.666, de 1993.

lg.z. Afiscalização

mantiver a proposta, comportar-se de
20.1. O proponente que der causa ao retardamento da execução do certame, não
ou cometer fraude fiscal ficará
falso
modo inidô neo, frzer declaração falsa, apresentar documento ideologicamente
(dois)
anos, sem prejuízo das multas
02
impedido de licitar e de contra-tar com a Aàministração Pública ro p.uio de até
próvistas no edital e no contrato e das demais cominações legais.
de caracaraí, em processo
zo.z. lsanção referida no subitem 1g.1 deste Editat será aplicada pela câmara Municipal
recursos a ela inerentes'
regular que assegure ao acusado o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os
de Caracaraí poderá aplicar ao
Municipal
a
Càmara
20.3. pela inexecução total ou parcial do compromisso assumid o,
fornecedor garantido a prévia defesa, as seguintes sanções:
20.3.1. Advertência;

dia de atraso, se a
20.3.2.Multas moratórias de l%o (um por cento) do valor do Adjudicado por dia, até o trigésimo
pela Câmara Municipal;
entrega do objeto não for realizadanadata prevista, sem justificativas aceitas
total da obrigação assumida'
de
inexecução
caso
em
adjudicado,
20.3.3. Multa de 3loÁ(trinta por cento) sobre o valor
parcial da obrigação
inexecução
de
caso
realizado,em
não
z0.l,4.Multa de l0%1àe, po. cento) ,ób." o valor adjudlcado
assumida.

a nota de empenho ou
20.3.5. Multa de l1Yo sobre o valor adjudicado, em caso de recusa do fornecedor em retirar
instrumento equivalente.

fornecedor, de qualquer das
Z0.3.6.Multa de l0% sobre o valor do preço registrado, em caso de descumprimento, pelo
cláusulas do Edital e seus anexos.
a Administração Municipal,
z0,l.7.Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
por prazo não superior a 02 (dois) anos.
perdurarem os
zo.s.s. Declaraçào de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
própria autoridade que aplicou a
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
resultantes e após
que será .or"ôdidu sempre que o côntratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
penalidade,
àecorrido o prazo da sanção aplicada com base no item 13'2'7

'

contratante, de acordo com os
21.1. O pagamento resultante da contratação será efetuado de acordo com as norrnas da
que não seja o Ordenador
valores propostos, mediante apresentação de faturas devidamente atestadas por funcionário
de Despesas.

parapagamento, a contratada deverá apresentar ao Departamento de Finanças da Câmara Municipal, localizada
os seguintesdocumentos:
no prédio da Câmara Municipal de CaracaraíiRR, na Praça do Centro Cívico, s/n, Centro, com
a) BegtgfirugilAsolicitando o pagamento daNota Fiscal;
1
1,
r*
dos Documentos do(s) produto(s) entregue(s), acompanhadas das respectivas Notas de
til Nrr, ,tt"rt

zt.z,

"tru

Fornecimento;
pela
c) prova de Regularidade com o EGI§ çRF -Certidão de Regularidade de Situação, expedido
Federol,l dentro de seu período de validade;

Csixs&9liei§L

d)P'"*deRegu1ariduà..o.asrelativaàsedeoudomicíliodoproponente,dentro
de seu período de validade;

Nepativa de I.téhitos
e) Prova de Regularidade perante a,LtSliçS-dd[-fg@h9, mediante a apresentaç5o 6" Cnrtidão
de 201l), em validade'
irahathistas (Lei n" 12.440, de 07 de julho
-Faz.gncla
Federal através de Certidão Coniunta de Déhitos relativos a Tributos
õ-.d" ,egularidade para com a
que seja emitida
Federais e à Dívida Ativi da Uníão.conforme Decreto Federal n" 5.512 de 15/08/2005, admitindo-se
via Internet, no original, em validade;
pela Central de
g) certidões Negitivas cle Falência e Recuneracão Jutticial (conforme Lei no 11.101/05), expedida
Certidões do

triburul

de lustiça ou órgão equivalente do domicílio ou

fl\ede

-.\
.-Y

s

I

do proponente, em validade;
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pretexto, empre.gados com
h) Declarucão de que não possui em seu quadro de pessoal e nem ttilizarâ, sob qualquer
de 16 (dezesseis) anos em
iáuo" inzuio. u l g (dezoitoj anos em trabaüo noturnô, perigoso ou insalubre; nem menores
qualquertrabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
e verdadeiros'
i\ Diclaracao, sob as penas da Lei, de quà o. documentos e declarações apresentados são fiéis
acima descritas, ou
21.3. Havendo erro na nota fiscal/fatura, ausência de quaisquer que sejam as documentações,
as medidas
providencie
que
mesma
a
circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pugu-"nto ficará pendente, até
saneadoras.

regularizados, fato esse
21.4. Acontagem do prazo para pagamento iniciar-se-á após reapresentação dos_documentos
haver prejuízo da prestação de
que não poderá acarretar qualquer ônus adicion al parua CôNTneTANTE, nem deverá
serviços pela CONTRATADA.

,,Transferência Bancária" a ser creditado no estabelecimento bancário,
pagamento será efetuado por meio de
previsto na legislação vigente'
agência e conta corrente da próprà empresa vencedora, ou por outro meio

21.s.

o

que esteja em débito com a
21.6. Nenhum pagamento será efetuado à licitante, enquanto pendente de liquidação,
previdência social e/ou com o FTGS.

Zl.j. )\Contratada
procederá na forma

o que a fiscalizaçáo
cabêrít sanar as falhas apontadas, submetendo-se a nova verificação, após
quando for o caso'
estabelecida e providenciàrá a regularizaçáo do apontado nos itens precedentes,

para cobrir possíveis despesas com multas
21.g. A critério da contratante poderão ser utilizados os pagamentos devidos
de responsabilidade da Contratada.

pagamentos devidos
Zl,g. Aexistência de preços registrados não obriga a administração a contratar, sendo que os
CONTRATADA dependerão dos quantitativos dos objetos efetivamente entregues.

à

dos recursos consignados no
22.1. Asdespesas decorrentes da aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta
de trabalho e elemento de
programas
orçamento para os exercícios alcançàos pelo prarJ de validade do óontrato, cujos
deipesas específicas constarão na respectiva Nota de Empenho'

produtos registrados no Pregão
23.1. Serão fornecedores do objeto desta licitação, com os respectivos preços e
lugar'
primeiro
Presencial, as empresas cujas propostas forem classificadas em
ofertadas pela primeira
21.2, Asegunda classificada só poderá fornecer à Administração, sempre nas mesmas condições
de acordo com a
colocada, quando esgotada a fapacidade de fornecimento da mesma e assim sucessivamente,
quantidade prevista na Planilha de EspeciÍicações e Quantidades.

centavos, incluso todas
23.3. O fornecedor deverá especificar na(s) Nota(s) fiscal(s): preço unitário, inclusive os
produto.
taxas, impostos, frete, seguro ê demais despesas, além dos componentes de cada

as

de nota fiscal, ou nota fiscal23.4, O fornecimento dos produtos, objeto desta licitação deverá(ão) ser acompanhado(s)
âs disposições previstas no art. 73 da Lei n" 8666/93'
fatura, e será realizado de àcordo

"o-

ao- exigido neste
23.5. No .fornecimento, se a quantidade e/ou qualidade dos produtos, fornecidos não corresponder
fazet a devida
horas,
quatro)
(vinte
e
Edital, o prestador será chamado para, dentro do prazo máximo de 24
Edital'
substituiçaà, ou completar o total, ,ot p"nu, de aplicação das penalidades previstas neste

23.6. prazode fornecimento dos produtos será conforme solicitação

corridos da data da retirada/recebimento

6À",
da nota de empenho
\]|
ã
\

não podendo ultrapassar 10 (dez) dias

PROCESSO

N'

O

I

5

12022-CL

DE RORAIMA
^ ESTADO
CAMARA
MLINICIPAL DE

PREGÃO PRESENCIA L N'

OO

1

/2022

CARACARAÍ

23'7' o(s) Iicitante(s) detentor (es) do contrato
ficará (ão) obrigado(s), quando for o caso, a
atender todas as notas de
empenho emitidas durante a vigência do contrato,
mesmo sã o fornecimento for previsto para
dataposterior

vencimento deste.

ao

23'8' os bens deverão ser fornecidos de acordo com
as especificações deste Termo de Referência
e deverão estar dentro
dos prazos de garantia e entrega estabelecidot

,o p."..n,ãirri*À"rr"

sujeitando-se, a contratada às sanções cabíveis.

24'l' A empresa vencedora deverá, caso solicitada e
sempre de acordo com o quantitativo máximo
e valores unitários
registrados no Pregão Presencial, entregar
os produtos na secretaria solicitante, ;;;Íb;,
item
5
do
termo de referência,
anexo I.

25'l'

Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como
aquelas decorrentes de interpretação
deverão ser solicitadas por escrito, a câmara
de caracarai/RR, sala da'comissão p"rrunrnte de Liciiaçãodo edital,
cpl,
situada em no Praça do centro cívico, s/n,
centro, cEp: 69.360-000, cARAcÁúÍ,nn,
no horário compreendido entre
às 07:30 e l3:30 horas, com antecedência
mínima de 03 (trêsj dias da
o recebimento dos

-

d"tr;;;;;;*"

(sessão).

25'2.

o

envelopes

presidente designará o pregoeiro que
conduzirá esta ricitação.

25'3' E facultada ao Pregoeiro ou autoridade
superior, em qualquer.fase da licitação, a promoção
de diligência destinada
do pio.",.o,,"auàá a incrusão po,ié.iá o" documento

âJ,..",,,T::::;I;:.T,rJH:::H;Hftção
25'4' As

oulnrormação que

norÍnas disciplinadoras da

licitação serão sempre interpretadas em favor
da ampliação da disputa entre as
interessadas' desde que não comprometam
o interesse da Administração, u nruuouá. L
, ,.gr.urça da contratação.

25'5' A proponente que vier a ser contrat ada
frcarétobrigada

H,Ti::;:tni;".;:âli,;fi"il:';Hil:iff1":".il.,ffi;;:

a

aceitar,nas mesmas condições contratuais,
os acréscimos
aa aaminist.uçao, ã",,i,o áo rimite p.,,iilJ" pero
arrigo

25'6' A autoridade para determinar a contratação
competente poderá revogar no todo ou em parte
alicitação, por razões
de Interesse Público' derivado de fato superveniente
devidamànte comprovado, pertinente e suficiente
para justificar
conduta' devendo anulá-la por ilegalidád., d"
ofyo p;;;""_"cação de qualquer pessoa, mediante ato escritotal
fundamentado, sem a obrigação de-indenizar (art.
e
49 aa",rei Feãeral n g.666/93).

ílfil,THTiHJ,::3:â:;HTIH:id" p;""á;ã*lli*o

rio,rrcaríru.,ág,.udu oportunidade de ampra e prévia

25'6'2' A anulação pode ser declarada a qualquer
tempo, atingindo o. contrato, se posterior
a sua celebração.
25'6'3' o proponente não terá direito à inàenizaçao
.á
á".'À-.i-c*ia de anuração dà procedimento licitatório,
ressalvado
o seu direito quando for constatada a boa-fe para
ser ."*u..iau pelos encargos que tiver suportado
em eventual
cumprimento da obrigação decorrente da
execução
do objeto deste certame.

25'7' só terá direito a usar a palavra,rubricar
a documentação e as propostas, apresentar
documentações ou recursos e
ã;upoio E como á s"s.ao é púbrica,
'.q,i;"
*rd;:ã'#::ffJ?1ffi;:ffi'.1"i*ilXfm;i1l;;;t;dü;'"go"i'o
25'7 'l' A sessão é pública, s"ndo, ndo
obstante, expressamente vedado a comunicação
de ouvintes com os credenciados,
representantes ou participantes do certame'
A inobservância ou desobediénc ia a tal vedação
implicará na
desclassificação da empresa que o credenciado,
r.p.";";;;;i" ou puni"irr*{nfringir tal restrição.
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25.8. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e a Administração
Municipal não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, inâependentemente da conduçao ou do resultado do
processo licitatório.
25.9. Não serão aceitos, recursos, documentações e propostas enviadas por fac-símile ou qualquer outro meio
eletrônico de transmissão de dados e/ou apresentados em papel térmico do tipousado em aparelhoi de iac-símile.
25.10. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivojusto decorrente de fato superveniente
e aceito pelo Pregoeiro.
25.11, Quando todos os proponentes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, o pregoeiro
poderá fixar aos proponentes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentar uma nova documentação ou
de uma
nova proposta escoimadas das causas que ensejaram a inabilitação ou desclassificação.
25.12. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça arealizaçáo do certame
na data
marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útiisubsequônte, no mesmo horário e no local
devidamente estabelecido neste Edital, desde que não haja comunicação do pregoeiro
contrario.

",

25,13. Fazem parte deste Edital os seguintes Anexos:
- Anexo I - Termo de Referência.
- Anexo II - Modelo de Termo de Credenciamento.
- Anexo III - Modelo de Declaração de cumprimento dos requisitos da proposta de preços e de habilitação.
- Anexo IV - Modelo de Declaração de Elaboração Independente da proposta
- Anexo V - Modelo de Proposta de Preços;

- Anexo VI- Modelo de Declaração

de Cumprimento do disposto no inciso

XXXII

do art. 7o da Constituição da

República Federativa do Brasil de 1988;
- Anexo vII- Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos;
- Anexo VIII- Minuta de contrato;
- Anexo IX- Modelo de Declaração de Qualificação de Microempresa ou Empresa de Pequeno porte;
- Anexo X - Modelo de declaração de que não possui no quadro societário servidor públicã;
- Anexo XI - Modelo da declaração de que os preços propostos correspondem a todós os impostos e encargos previstos;
- Anexo XII - Declaração de que os documentos constantes do seu ENVELOPE DE HABILITAçÃ-O sao fieis e
verdadeiros;
25.14. Na contasem dos prazos estabelecidos neste Edital e
vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente normal na

-se-á o do

CpL.

25.15. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde que
seja possível a verificação de suas condições de habilitação e a exata compreensão da sua proposta, d-urante
a realizaÇáo
da sessão pública do Pregão.
25.16. Nenhuma pessoa física ou jurídica ainda que credenciada poderá representar mais de um proponente,
sob pena
de não participação dos proponentes representados.
25.17. A homologação do resultado desta licitagão não implicará em direito à contratação.
25.18. Para as demais condições de contratação, observar-se-ão as disposições constantes dos Anexos
deste Edital.
25.19. Este Edital e seus Anexos poderão ser examinados sem ônus para o interessado. Edital
sem ônus (em meio digital,
através pen driver fornecido pelo licitante) pessoalmente na sala àa Comissão permanente de Licitações
da Câmara
Municipal de Caracaraí, ou através do Portal da Transparência (http://www.caracàrai.rr.leg.br/).

25.20, Os casos omissos serão resolvidos pelo presidente da CpL,
na Lei n' 8.666193 e suas alterações posteriores.

Lei no 10.520102, e subsidiariamente,
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25.21. O resultado da sessão objetivará a lavratura de ata, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e a
sequência legal dos atos, em rigorosa ordem cronológica e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e pelos
representantes dos proponentes presentes.

25.22. O Edital e a Minuta do contrato foram aprovados pela Procuradoria Jurídica da Câmara, nos termos do parágrafo
único do artigo 38 da Lei n" 8.666193 e alterações.
25.23,Para dirimir as questões oriundas do presente Edital o Foro competente é o sediado no Município de CaracaraílRR
com a exclusão expressa de qualquer um outro, por mais privilegiado que seja.

CaracaraílRR,25 de maio de 2022.

i-----------'-----

Victor
Presidente da

ira Ferreira
Municipal

i Este Edital e seus Anexos foram
i aprovados na forma do Artigo 38,
i parágrafo único, da Lei no 8,666/93,
!

Em: 2 5 /0512022.
Procuradoria Jurídica da
Câmara Municipal de Caracaraí
I
I

t-----

I
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TERMO DE REFERÊNCIA

1.1 Contratação de empresa at@
para prestação
servlços
propagan
volante para atender as necessidades da Câmara Municipal de Caracaraí na divulgação de suas ações,
conforme

especificações e quantidades estabelecidas abaixo:

VÁLOR

TOTAL

ll

Serviços de Veiculação de publicidade

volante (carro de som) veiculo de

HORAS

364

R$ 114,33

91

R$ 154,33

R$ 41.616,12

pequeno porte,

02

Serviço de som de micro porte
(Montagem, operação e

HORAS

desmonatagem de serviços de som
para atenter palestras e apresentações

R$ 14.044,03

acústicas em locais fechados ou
abertos. Os serviços deverão ser
atendidos com os itens abaixo
sugeridos de igual ou melhor
qualidade. 01 (um) console minirno 12
canais (mesa de som). 04 (quatro)
caixas ativas com pedestais. 01 (um)
retorno ativo de 400 wats. 01 (um)
amplificador, 02 (dois) microfones
sem fio, 02 (dois) microfones com fio.
Cabos com conectores de áudio
compativeis com a necessidade do
evento. Técnicos para operar o som e
atender a montagem de instalação,

03

operação e passagens e teste antes do
inicio do evento.
serviço de som de médio porte

(Montagern, operação
desmonatagem

de serviços de

e

som

para atenter a apresentações

de

eventos, com musica ao vivo (voz

e

ou grupal em
ou abertos. Os

instrumentos), solo

locais fechados

serviços deverão ser atendidos com os

itens abaixo sugeridos de igual ou
0l (um) console de
32 canais (mesa de som). 08 (oito)
Line array - caixa sistema vertical
array ativo processado. 04 (quatro)
m"elhor qualidade.

sub-graves. 03 (três) retornos ativos. 2
(três)

(dois) amplificadores. 03

HORAS

36

R$ 284,33

10.23 5,88
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com fio. 10 (dez) estantes para
partitura. 01 (cubo) para teclado. 01
(cubo) para baixo. 01 (cubo) para
guitarra. 01 (um) kit de microfones
para bateria, 3 microfones PG56 para
caixa"/tom/surdo, 1 microfone PG52
para bumbo, 2 microfones PG81 para
instrumento. 10 (dez) Direct box
passivo. 02 (dois) para side de palco
triway com 400 wats. 04 (quatro)
direct box passivo. Medusa de l6 vias
montada com conectores cirilo cabos
5 metros. Cabos com conectores de

áudio compativeis com as
necessidades do evento.01 (um)

aparelho Notebook com entradas para

CD, DVD e pendrive. Disponibilidade
de técnicos para rcalízar serviços de
operação do som e suporte técnico
(rodie) no palco, Além da monatagem
de som, o fornecedor deverá agendar
um horário de no minimo 04 (quatro)
horas para a passagem de som.

VALOR GLOBAL R$:

R$ 65.896,03

2. JUSTM'ICATIVA
Z 1 A presente contratação justifica-se pela necessidade de publicidade volante (camo do som) para divulgar eventos
área urbana em carro - os serviços da Câmara Municipal de Caracarai'
Logo, a contratação deverá guardar perfeita compatibilização com as especificações, quantidades e condições
constantes no presente TERMO DE REFERENCIA.

O DOS'BENS COMUNS
íserviços a serem contratados enquadram-se na classiÍicação

-

3. CLASSIFICA

comuns, nos termos

Lei n

de 2002 do Decreto no 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.

ESTRATÉGIAS'DE SUPRIMENTO
árecebidodeformaparcelada,peloperíododel2(c
) meses
do
contrato.
a
assinatura
após
Municipal
de
Caracaraí,
pela
Câmara
conforme Ordens de Serviço expedidas
4.2 O fornecedor deverá obrigatoriamente, sob pena de rescisão contratual, entregar naCàmaru Municipal, no dia
da assinatura do contrato, documento da empresa contendo os dados para contato, incluindo obrigatoriamente um

4. METODOS E

endereço de e-mail para o qual serão enviadas as requisições.
O não cumprimento do disposto no item 4.3 do presente termo acarretará a anulação do empenho bem como a
aplicação das penalidades previstas no edital e a convocação do fornecedor subseqüente considerando a ordem de

4.3

classificação do certame.
A administração rejeitará, no todo ou em pafte, o fornecimento executado em desacordo com o presente termo.

4.4

5.

VATOR ESTIMADO
custo estimado total da presente contratação

5.2

ocentos e noventa
sessenta e cinco mil
e
reais
e
três
centavos).
seis
O custo foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo administrativo, elabo

orçamentos récebidos de empresas do ramo pertinente, em pesquisas de mercado.

6

.l

RECEBTMENTO E CRTTERIO DE ACErÍÀÇÃO DO'oBJETO

'

,,.,i

'

,,

.

Os serviços serão recebidos:
Provisoriamente. a partir da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com a especifi
contida neste Termo de Referência. O recebimento provisório fica condicionado ao recebimento definitivo;

e
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f)efinitivamente'

após a-verificação da qualidade e adequação do
serviço e consequente aceitação. o servidor
competente, declara na Nota Fiscal de Serviços, que os
rlruiço, satisfazem u, .rp."ifi.uções contratadas.
6'2 A Administração rejeitará, no todo ou em parte, aexecução dos serviços em desacordo
com as especificações
técnicas exigidas.

I
'2

A Contratãda obrrga-se
uurrBd-sti a:

Efetuar a execução dos serviços em perfeitas condições, no prazoe
local indicado pela cONTRATANTE, em
estrita observância das especificações do gdital e da proposia.
7

'3

A contratada deverá apresentar à CONTRATANTE, mensalmente,
as Notas Fiscais acompanhadas das certidões
negativas de Regularidade Fiscal (Receita Federal, caixa, Trabalhista,
sáaz e úuniclpa lcaracarai)com validade na
data da nota' Na respectiva nota fiscal deverá constar detaihadamente
as quantidades e valores dos serviços fornecidos.
o endereço para entrega das notas fiscais será: Praça do centro Cívico, sÀJ,
11
Centro, caracaraí - RR.
7 '5
Atender prontamente a quaisquer exigências da Administ rao
ao
objeto
da presente licitação.
79,inerentes
7 '6
Manter, durante toda a execução dõ contrato, em coÀpatibilidade
com as àbrigaçoes assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
7'7 Não transferir.a terceiros, por quãlqu", forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestaçõet a quà està obrigada,
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou
na minuta de contrato.
7 '8
Não permitir autilizaçáo de qualquer trabalho do menor
de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para
os maiores de quatorze anos; nem permitir autilizaçào do
trabalho do menor dã dezoito anos em trabaiho noturno,
7

perigoso ou insalubre.

7.9 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais,
taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação
de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a
incidir na execução do contrato.

1'10

comunicar a GoNTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vintee
quatro) horas quaisquer alterações nos dados

para contato com a empresa.
8

i

OERIGAÇÕES DÁ TCONTRATANTE

2
8'3
8

obflga-se a:
Receber provisoriamente os serviços.

verificar minuciosamente, no prazo ftxado, a conformidade dos
serviços recebidos provisoriamente com
especificações constante-s do.Edital e da propost a, paÍafins
de aceitaçáoe recebimento definitivos.
8'4 Acompanhar e fiscaliza. o
dàs obrigações da contratada, através de servidor

"r.pii."nto

designado.

8.5

as

especialmente

Efetuar o pagamento no prazo previsto.

a, mediante a

do contrato

l'v

tt ). /or,
's ta>>, i7 â(rllllnrsraçao ruDlrca poderá, sem a prévia man
udgtu. providáncia'
u'âut.úà-à'.ã inclusive retendo o Pq,
pasamento, em cu
l*:::::'::::11"3:1"1]lt
iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano
de difícil ou impossível reparação.
l-t'^f

9"i'"u't'

o

'|v ss Lvt
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em co-responsabilidade da
material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica
da Lei no 8'666, de 1993'
Administração ôu de seus agentes e prepostos, de conformidade com o arÍ.70
a execução do contrato,
12.3 O fiscal do contrato anotarítem registio próprio todas as ocorrências relacionadas comdeterminando
o que for
envolvidos,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome àos'funcionários eventualmente
os apontamentos à autoridade competente
necessário à regularização'das faltas ou defeitos observados e encaminhando
para as providências cabíveis.

ou inexecução total ou parclal do o6Jet(
vencedora as seguintes sanções:
licitante
à
aplicar
prévia
defesa,
garantida a

@cado

este.l ermo,

a

a) Advertência;

máximo de 10% (dez por cento) sobre o
b) Multa de loÁ (um Por cento) Por dia de atraso na entrega dos bens, até o
corrida, uma vez comunicada
valor total da Nota de EmPenho, recolhida no prazo ,riári*o de 05 (cinco) dias
oficialmente;
caso de inexecução total ou parcial do
c) Multa de até tloÁ(dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho,.no
oficial;
comunicação
da
o'bjeto contratado, recohiàa no prazo de 15 (quinze) dias comidos, contados
pelo ptazo de ate
a
administração,
com
d) suspensão temporária de participar em liàiiaçao e impedimento de contratar
02 (dois) anos;
Pública enquanto perdurarem os motivos
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
perante á própria autoridade que aplicou a penalidade,
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
de caracaraí, pelos prejuízos resultantes e
que será concedida ré-pr" que^a licitante ressarcir a câmara úunicipal
á.poi, de decorrido o pràro dà sanção aplicada com base no subitem anterior'
dos pagamentos devidos pela
13.2 As multas a que se referem os subitens anteriores serão descontadas
judicialmente, e poderão ser aplicadas
CONTRATANTE ou cobradas diretamente da empresa, amigável ou
cumulativamente com as demais sanções previstas neste tópico.
de ampla defesa por parte do
13.3 A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade
adjudicatário, na forma da Lei.
r,.-r^ --^)^-a ensejar,
^,^^^:^- ainda,
^i-Á. a rescisão
parcial do contrato poderá
13.4 Independente da sanção aplicada, a inexecução total ou
inclusive
cabíveis,
legais
incidência das consequências
contratual, nos termos previstos na Lei n,. 8.666193, b". "o-o a
inO"niruçáo por perdas e danos eventualmente causados às CONTRATANTES'
em processo administrativo que assegurará o
13.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á
previsto na Lei no 8'666, de 1993, e subsidiariamente na
contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento
Lei no 9.784, de 1999.
em consideraçáo agravidade da conduta do infrator' o
13.6 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará
observado o princípio da proporcionalidade'
caráter educativo da pena, bem como o dano causadá à Administração,

CaracaralRR ,25 de maio de 2022

o

Moreira Ferreira
te da CMC

Aprovo, em25 de maio de2022.
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II

MODF'I O DF TERMO DE CREDFNCIAMENTO
Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ..., portador(a) do RG n. ... e do CPF n. .., a participar da licitação
instaurada pelo órgão contratante, qtravés da Comissão Permanente de Licitação - CPL, na modalidade Pregão n.
.../2022, na qualidade de representante legal, outorgando-lhe poderes parapronunciar-se emnome da empresa...., bem
como formular propostas, ofertar lances verbais, renunciar direitos, desistir de recursos e praticar fuãos os demais
atos inerentes ao certame.

Sócio Administrador ou Diretor
Carimbo de Identificação

O_bservação:

,

1) Trazer este documento fora dos envelopes.

ANEXO

III
E DECLARA

A (razão social da empresa), CNPJ n...., localizada à (...), DECLARA, em conformidade com a Lei n. 10.520/02 e Lei
n. 8.666/93, que cumpre todos os requisitos da proposta de preços e de habilitação para este certame licitatório do
órgão contratante - Pregão n.... /2022, sob pena, se comprovada má-fé, da aplicação das penalidades cabíveis,
..., ... de.... de2022.

Sócio Administrador, Diretor ou Representante Legal
Carimbo de Identificação

Observação:
1) Esta declaração deverá ser apresentada junto ao credenciamento.
2) Trazer eite documento fora àos envelopãs. :

,.t::

:...:'::.:.aa:tt:::::..:.:.:,:..:..tt:t::::a1,ti'iltillut,,itirtr:iriiiii:,tiit:tr
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ANEXO IV

Do RE,RESENTANTE DA LICITANTE], como representante devidamente
para fins do
IIDENTIFICAÇÃ. coMpLETA
DA t-tctreNrB] (doravant-e d"enominado [Licitante]),
constituído de [IDENTIrtcaÇÃo coMpLETA
as penas
COM IOBNrirtcAÇÃO DO EDITAL], declara, sob
disposto no item [completar] do Edital [coMpLETAR
Brasileiro' que:
àu i.i, em especial o art.299 do Código Penal

a)

a proposta anexa

foi elaborada

de maneira independente gel^o

§ome da Licitante]'

e que o conteúdo da proposta

irqtlá}T:lrl informado, discutido ou recebido por outro participante
anexa não foi, no todo ou em parte, Oi."tu ou
por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
potencial ou de fato Ou ttOpNftpfiAÇÃO DA LICITAÇÃOI,
discutido ou recebido de quarquer outro participante
a intenção de apresentar a prop_ost1g,T;;;ã" Igltlfn4âà,
por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
potenciar ou de fato ou 1t»uNrmiceÇÃo DA LICITAÇÃOI,
potencial
na dlcisao de quaiquer outro participante
que não tentou, por qualquer mlio 91 tg:lY1,q:?.p.;t:i,li'''fl'ir
quanto a participar ou não da referida licitação;
ou de fato da tIDENTieiúçÀo oA LICITÁÇÃOr,
ou discutido
ou em putt", ài"tu ou indiretamente' comunicado
que o conteúdo da proposta anexa nao. será, no tãdo
LICITAÇÃO]' antes da adjudicação do
qualquer outro participante potencial ou de fato da [IDUNitfiCAÇÃO

b)

c)

d)

com

ou

indiretamente, informado, discutido
anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou
antes da abertura oficial das propostas; e
recebido de qualquer integrante de fOrgão Licitante]
para
declar açáo e que detém plenos poderes e informações
que está plenamente ãiente do ieoie dã e*tensao desta

:ijtl"r3:t:intff Jti:;osta

0

firmá-la.
de

de2022.

I

Carimbo de Identifi cação

Obserr,ação:Estadeclaraçãodeveráserapresentadajuntoaocredenciamento
ANEXO V

PROPOSTA COMERCIAL

oRGÃO: CÂMARA MTTNICIPAL DE (.:.) LOCAL:
COMISSÃO MI.]NICIPAL DE LICITAÇAO
ENDEREÇO: (...).
DATA: (...)
HORA: (...) Hs

IDENTIBICAÇÃO DO LICITANTE
Nome de Fantasia:
Razão Social:

PROCES SO N"

O 15

12022-CL

ESTADO DE RORAIMA

PREGÃO PRES ENCIA L N"

OO 1

12022

cÂueRa MUNrcrpAL oe cenaceRaÍ
CEP:
Telefone:
Banco:
Nome e no da agência bancária:

E-mail:
Fax:
Conta Bancária:

PLANILHA DE CUSTO E FORMAçÃO Or
SQr:D.EIi:.B.\{B&§SÁI:? § P.,BES?ÀçÃO,:ü8.,,§
t.,U]! CIRA

pnrços

i.:{rrr::,.,i.j:i,i1ii.-i::..r1..:r..;irlrrrrrrr,r:t,r,:«i§íl
r::l.:§;*.:a§àr§
,llllrlal:rrir,il,llrrrrrrrrrrrrrr,l:iliilrrllrirrrrrr,rl'rr:rllilllllli:1. I.ri§ll|rlllrllllrffir,:aal;i#rl §/aaa:.::,a2

ITEM

1

2

ESPECIFICAÇÕES

Serviços de Veiculação de publicidade volante
(carro de som) veiculo de pequeno pofte
Serviço de som de micro porte (Montagem,
operação e desmonatagem de serviços de som
para atenter palestras e apresentações acústicas
em locais fechados ou abeftos. Os serviços
deverão ser atendidos com os itens abaixo
sugeridos de igual ou melhor qualidade. 0l (um)

UND

QUANT.

VAT,OR
UNITARIO

HORAS

364

R$

HORAS

9l

R$

Horas

36

R$

VALOR

TOTAL

console minimo 12 canais (mesa de som). 04
(quatro) caixas ativas com pedestais. 01 (um)
retorno ativo de 400 wats. 0l (um) amplificador,

02 (dois)

microfones sem

fio, 02 (dois)

microfones com fio" Cabos com conectores de
áudio compativeis com a necessidade do evento.

Técnicos para operar

J

o som e

atender

a

montagem de instalação, operação e passagens e
teste antes do inicio do evento.
serviço de som de médio porte (Montagem,
operação e desmonatagem de serviços de som
para atenter a apresentações de eventos, com
musica ao vivo (voz e instrumentos), solo ou
grupal em locais fechados ou abertos. Os
seruiços deverão ser atendidos com os itens
abaixo sugeridos de igual ou melhor qualidade.
0l (um) console de 32 canais (mesa de som). 08
(oito) Line array - caixa sistema veftical array
ativo processado. 04 (quatro) sub-graves. 03
(três) retornos ativos. 2 (dois) amplificadores. 03
(três) microfones Shure BLX24ISM58 sem fio.
05 (cinco) microfones com fio . 05 (cinco)
pedestais para microfone corn fio. 10 (dez)
estantes para partitura. 01 (cubo) para teclado. 0l
(cubo) para baixo. 01 (cubo) para guitarra. 0l
(um) kit de microfones para bateria, 3
microfones PG56 para caixa,/tom/surdo, 1
microfone PG52 para bumbo, 2 microfones
PG81 para instrumento. 10 (dez) Direct box
passivo. 02 (dois) para side de palco triway com
400 wats. 04 (quatro) direct box passivo. Medusa
de 16 vias montada com conectores cirilo cabos
5 metros. Cabos com conectores de áudio
compativeis com as necessidades do evento. 0l
(um) aparelho Notebook com entradas para CD,
DVD e pendrive. Disponibilidade de técnicos
pararealizar serviÇos de operação do som e

R$

\

PROCESSO N"

O

I5/2022-CL

PREGÃO PRESENCIAL N"

OO

1/2022

ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MLTNICIPAL DE CARACARAI

@)nopalco.Alémda
o fornecedor deverá agendar
*orúg"*

de som,
um hoúrio de no minimo 04 (quatro) horas para

Valor por extenso (PREÇO GLOBAL):
Observação:

de acordo com o regime de tributação de cada
(1) os percentuais referentes a tributos deverão ser cotados
empresa.
pranilhas de preços no quadro de Tributos, conforme
(2) Os licitantes não deverão incruir o csLL e rRpJ nas
Acórdão1.319/2010,l.69612010,l.442l20l0e95012007doTribunaldecontasdaunião'

A empresa (NOME DA EMPRESA) declara que:

e
todas as despesas com tributos e fornecimento de certidões
a) Nos valores das propostas de preços estão incluídas
nattxeza
qualquer
de
e
outros
previdenciários, comerciais
documentos, bem como encargos fiscais, sociais, trabalhistas,
adequadas, conforme caso;
embalagens
em
trursportãs e acondicionamento
e, ainda, gastos
p,u'o' de entrega ou de prestação' cronograma de
"ob) Atende todas as especificações, exigências técnicas mínimai,
caso;
execução e as respectivas quantidades, conforme
minuta do contrato
todas as condições estabelecidas neste Edital e na
a
submete-se
certame,
no
c) caso seja vencedora
que o integra, sob pena dç rescisão unilateral do contrato;
proposta de
dias a óontar_da data da apresentação dos envelopes de
da proposta: 6O

lsessãnia)
d) validade mínima
Licitação'
p."ço. e de documentos parà habilitação à Comissão Municipal de
as previsões do Anexo r (Termo de Referência/)
com
acàrdo
de
e) prazo de entrega / execução e demais ,rp-."-irr.uioes

de2022.
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ANEXO VI

MOI)EI O DF' DI'CLAITAC - O NOS TERMOS DO INCISO XYXII

DO

RT. 7'DA CF/88

social da empresa), inscrita no CNPJ n. ..., por intermédio do seu representante legal o(a) Sr. portador(a)
fda(razao
,
Carteira de ldentidade de n. ... e do CPF/MF n. , DECLARA, para os
fini do disposto no inciso V, do artigo 27 da

Lein.8.666, de 2l de junhode 1993, acrescidopelaLein. g.B54, de 27 cte outubrode 1999, quenãoempregamenor
de 1B (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menor de l6 (dezeiseis) anos'em-qualquer
trabalho, salvo menor, a partir de l1 (quatorze) anos, apenas na condição de aprendiz.

de_de

2022

gal

Carimbo de Identificação

ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS A HABILITAÇÃO

Referente ao Pregão:

;;d,*;;il;;;;i;i;il*;;;;;;;,;;;;;t;;;i;;l$:1"-JJ;lffi,"1);,,,'J.n"'0,,il*,ô;;;...*.;;;;;;;;
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

.......1.....t2022.

Sócio ou representante legal da empresa
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VIII

MINIITA IIE CONTR TO
PROCESSO N" 015t2022
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VALIDADE:

12 (doze) meses.

A CÂMARA MUNTCTPAL DE CARACARAÍ
-.RR,
p'uçu aã

a"ffi làtffi
;:i"tX.3,1ffJ;,tÍ3t3l,l;;*:m:1iu

I?*ilL:j3.9*1,3n:: "

pr*ãrr"

pessoa

juríd,::

"ã,í-.r,ico,

s/no,

direito público interno, inscrito
no cNpJ
*c*t.o,,J,lu
cidade, neste ato representado

"ll";ffH,"il':1:,m*:h*,,*li

mstrumento, tendo em visra o côncrcnrê o .7^^iÁ2,
Administrativo no 0ts/202.2,"'n àorr"luer;;;
Lei no 8.666193 ryl alterações, U.rn-._omo
do D-ecreto r,.a".ut n ngi/úl,.ã:--ry:
"
RES.LVE coNrRAraçÃcj
as partes se sujeitam,
nÉ iú1nrsa
voLANrE PARA arnúnnn
J.ri-ços
DE pRopAGANDA
as Nr-crssmloríoÀ"ôinrau úüNÊrpAL DE
.ARAC,q.RAÍ Na
..1u. *u, n.ã;;;;, r.ram

r"üi;;r';il:..lü r,::tir^iüffid.*":,*,.:

paü-iú§Tlii3,'íí'

;: ,l#::*:

3':f-',:'1:f:,J*1,;Jli.,,í,Ç"",:ft;1;j*1TdiãH;dãtffiil1i)i;

I - EMPRESA 0l IDENOMINaçÃo socIALl,
com sede no [ENDEREÇO],
no cNpr sob o no [N.o],.neste
[CIDAD_E]/[UF], CEp: §.o1, inscrita
u,"'."nrÃ.1,Ji*.J:rui"iõXibol
n'o[N'o]' cédula de Identidad.
inscrito (a) no cpF sob o
5N.;]-§sÉuruet, a".i.,i'"ã" iàl
(xx).
rcioio'siziuíj, n"r""dora dos rrEN(s) N,s.

,'

# §1A;üiúórEl,

2 - EMPRESA 02
IDENOMINAçÃo socnl], com sede no
no cNPJ sob o no N'ol'.neste
LryDpR!Çol, [CIDADE]/[UF], CEp: §."1, inscrita
n'o[N'o]' cédula de Identidad" ""'Àú*ãr-tro."';";ruilõoi.bor,
inscriro (a) no cpF sob o
pv:] Àóúturt, a".i.,tl'ã"
ià) em icrDADEjuiúrl, vencedora dos rrEN(s)
(xx).
'"
N"s.

r!d.1;iúõ'*1,

:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PTII=PTESTAçÃO-DE- SERVIÇOS
DE PROPAGANDA
PARA ATENDER as Nrãrssmlorí»J'ôárvrana
'.LANTE
vruNicrpal
NA
DtwllcaçÃo on suas Àõoilslr.guraoespecificações
DE caRac,rnaÍ
e preços
abaixo:

E

spE crFrc,q,Ç

ÕrslsnRvrÇ os

Serviçosde@

publ ic idadevolante (Carro
do som),
veículo de pequeno porte.

EMPRESA
VENCBDORA
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As

quantidades acima descritas são meramente
estimativas, ficando a Càmara Municipal
de Caracarai
desobrigada de efetuar a contratação
do seu todo ou em parte, podendo inclusive
contratar quantid'ades inferiores às
previstas.
l'2' A existência de preços registrados não obriga a administração
a contratar, sendo que as solicitações se darão
acordo com as necessidades dúdministração,.respeitados
de
o. f.uro, de vigêncía
vré!,vr.,uuu\
do eventual contrato Administrativo,
asseguradapreferênciaaofomecedoremcasodeaquisição.--r-rlvruv
1..1.

1'3' Nos valores registrados já estão inclusos
os custos inerentes à execução do contrato
ou documento equivalente, não
sendo o mau planejamento e má formação
do
inexecução

preço,;"ti;ü;

total ou parcial do objeto.
1'4' os valores regishados poderão sár.evisios'pã.
u.o.oá áir.. u, partes, com vistas à manutenção
econômico-financeiro do contrato, na
do equilíbrio
hipóte.. o. ,ou."ri."* faios impr"uiriu"ir, ou previsíveis,
consequências incalculáveis, retardadores
porém de
oú impeditivos au .*..uçao
ajusiado,
àu,
uirdu,
em
caso
de foiça maior,
caso fortuito ou fato do. príncipe, configurand
_do
o árieaeconomica e*traordinária
e extracontratual.
1'5'1' As eventuais soliõitaçoôs devera"o fu,".-r"
acompanhar de comprovação de superveniência

ou previsível' porém de consequências
incalculáveis,
do contrato.

b;* .;;;

2'l' os serviços serão solicitados de acordo com a necessidade

do fato imprevisível

aa oàmonst."çáà urãii ica de seu impacto
nos cusros

Administração, apartirda emissãode Autorização
serviços' devendo ser entregues dentro
de
dos prazos e condições estabelecidar
rro rá"ujlrdicado neste pregão presencial,
-"'
os quantitatúos.e valores unitários ,"girrruàár.
Í",".^"11?:lm
2'2'
A solicitação para o fornecimento dos itens
d...iito. uciÀa, respeitados seus quantitativos máximos
registrados em
ata' será feita de acordo com a necessidade
da Administração p,iiriôu, através ou
É-irra" de autorização de compra ou
requisição de fornecimento, expedida
peJa
ü;;i.iiàr, .-entregue*ao^^ià"..ao., em seus respectivos
aplicação das penalidades fixadas em
contrato e o cancelam"nto-oo registro
de preços.
2'3' Além das especificações dos produtos
constantes neste termo.de ieferêncià,
oàuã.ao ,er observadas as prescrições
a seguir' todas condicionantes da áceitação
da proposta á" rl".Àirento do objeto
a ser licitado:
ser entregues
p,aro de "l0 (dez), no rocar indiáado pJ
a càmara,na circunscrição do
'o
2'3'2' Não serão aceitos serviços com especificações
diferentes ou qualidade inferior ao constante
Referência, sob pena da aplicaçáo das
no Termo de
sançàes cabíveis.
da

câ-"*
estabelecimentoscomerciais,oqualdevàráprovidenciar;,sobpenade

ilirÍ;ff#:àt"?#rão

3'1' o coNTRATo terá validade de 12 (doze)
meses, contados a partir da datade
sua publicação, incluídas eventuais
prorrogações.
3'2' É' vedado efetuar acré3ci1o1 nos quantitativos-fixados
pela ata cre registro de preços, inclusive
ttata o § le do arÍ' 65 da Lei ne 8'666,
o acréscimo de que
de 1993, de acordá com o disposto no gi"
do art. 12 do Decreto Federal no.
7 .892/2013.

i"';t": ,11}Íl:?ffi1[#ff:l'r:?1]!i:er

assinado no prazo, sendo que, após
sua assinatura, o ajuste observará as

ã:ffi?*:,";'ltf,1? r;;:u,,tendo sua vigência nxada no próprio
3'3'2' A contratada fica obrigad u u u""itÃnas
m-esmas condições editalícias e
contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem no valor total ão
contrato em até 25oÁ (vinte"
por cento).

i;i*1;,!r*o":*Hffi:r#i,::lin:T:Irl;

"ir.o
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4.1. O pagamento resultante da contratação será efetuado de acordo com as normas da contratante, de acordo com os
valores propostos, mediante apresentação de faturas devidamente atestadas por funcionário que não seja o Ordenador
de Despesas.

4.2.Para pagamento, a contratada deverá apresentar ao Depertamento de Finanças, localizada no Prédio da Câmara
Municipal de CaracaruílRR, praça do centro cívico Centro s/no, com os seguintes documentos:
a) Requerimento solicitando o pagamento da Nota Fiscal;
b) Nota Fiscal e/ou Fatura dos Documentos do(s) produto(s) entregue(s), acompanhadas das respectivas Notas de
Fornecimento;
c) Prova de Regularidade com o FGTS (CRF - Certidão de Regularidade de Situação, expedido pela Caixa Econômica
FederaU dentro de seu período de validade;
d) Prova de Regularidade com as Eazendas Municipal e Estadual, relativa à sede ou domicílio do proponente, dentro
de seu período de validade;
e) Prova de Regularidade perante a Jastica do Trabulho, mediante a apresentação de Certidíio Negaíiva de Déhitos
TrahalhisÍas (Lei no 12.440, de 07 de julho de 2011), em validade.
Í) Prova de regularidade para com a Fazenda Federol através de Cefiiclão Coriunta de Déhitos relativos a Tributos
Federais e à r'tívida Átiva da anião. conforme Decreto Federal n" 5.512 de 15/08/2005, admitindo-se que seja emitida
via Internet, no original, em validade;
g) Certidões Negativas de Falência e Recuperacão Judicial (conforme Lei no 11.101/05), expedida pela Central de
Certidões do Tribunal de Justiça ou órgão equivalente do domicílio ou da sede do proponente, em validade;
h) Declaracão de que não possui em seu quadro de pessoal e nem uÍilizarâ, sob qualquer pretexto, empregados com
idade inferior a l8 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; nem menores de 16 (dezeiseii; uror
"n1
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz , a partir de 14 (quatorze) anos;
i) Declaracão, sob as penas da Lei, de que os documentos e declarações apresentados são fiéis e verdadeiros.

4.3. Havendo effo na nota fiscal/fatura, ausência de quaisquer que sejam as documentações, acima descritas, ou
circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente, até que a mesma providencie as medidas
saneadoras.
4.4. A contagem do prazo para pagamento iniciar-se-á após reapresentação dos documentos regularizados, fato esse que

não poderá acarretar qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo da prestação de
serviços pela CONTRATADA.
4.5. O pagamento será efetuado por meio de "Transferência Bancária" a ser creditado no estabelecimento bancário,
agência e conta corrente da própria empresa vencedora, ou por outro meio previsto na legislação vigente"

4.6. Nenhum pagamento será efetuado
previdência social e/ou com o FTGS.

à licitante, enquanto pendente de liquidação, que esteja em débito corn

a

4.7.

Contratada caberá sanar as falhas apontadas, submetendo-se a nova verificação, após o que a fiscalização
procederá
^ na forma estabelecida e providenciaráaregtlarizaçáo do apontado nos itens precedlntes, quando for o caso.
4.8. A critério da Contratante poderão ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir possíveis despesas com multas
de responsabilidade da Contratada.

4.9. A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, sendo que os pagamentos devidos à
CONTRATADA dependerão dos quantitativos dos objetos efetivamente entregues.

5.1. Na execução dos serviços após a assinatura do contrato, obriga-se a CONTRATADA a envidar todo o empenho e
dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento das obrigações decorrentes do contrato, assim como executar os
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serviços contratos de acordo com as especificações constantes
neste termo de referência, consoante estabelece a Lei
8.666193, obrigando-se ainda a:
I) cumprir fielmente o estabelecido no Termo de Referência e Edital do certame;
rr) manter, durante o fornecimento do objeto do Termo de Referência e deste
Éditut, em compatibilidade com as
obrigações a serem assumidas, todas as cóndições de habilitação qualificação
e
na licitação;
IIf) respeitar as norrnas e procedimentos de cóntrole e acesso às dependências daexigidas
CONTRATANTE;
v) acatar as orientações da CoNTRATANTE, emanadas pelo fiscàl do contrato, sujeitando-se à ampla e irrestrita
fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitadàs e atendendo
às reclamações formuladas, desde que
pertinentes ao objeto do contrato;
v) substituir os profissionais de sua equipe que eventualmente não estejam causando prejuízos
à regular execução
do contrato ou que não estejam exercindo iuas atividades dentro
ao pua.ao à" qualidade exigido, consoante as
descrições e especificações dos serviços contidas neste Termo
de Referência;
vr) prestar as todas informações e os esclarecimentos solicitados pelo coNTRATANTE,
desde que pertinentes ao
objeto do contrato;
vrr) arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento
das obrigações assumidas, sem
qualquer ônus à CONTRATANTE;
VIII) fica expressamente estipulado que não se estabelece por forga do fornecimento
do objeto deste Edital
qualquer relação de emprego entre a CONTRATANTE
e os funcionários e/ou colaboradores da i6N1RATADA;
IX) fica expressamente vedada a terceirização, no todo ou em paúe, do
objeto do contrato, devendo sempre serem
realizados pela equipê de profissionais da CONTRATADA.
X) prestar os serviços licitados no local, na data e no horário estabelecidos
no edital, no termo de referência e no
contrato, não podendo ultrapassar 24 (vinte e quatro) horas
da data d,aretiradalrecebimento da nota de empenho;
XI) responsabilizar-se por eventuais transtornos ou prejuízos causados aos serviços g9NTRATANTE,
da
decorrentes de ineficiência, atrasos ou irregularidades .o.niidu,
na execução dos serviços contratados;
XII) responsabilizar-se por todas as proviàências e obrigações estabeleciáas na
legislação específica de acidentes
do trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem vítiÁas
os seus empregados ou prepostos alocados á execução
dos serviços, no desempenho dos serviços ou em conexão com
estes, ainda que verificados nas dependências da

CONTRATANTE;
pagar os salários devidos aos seus empregados e todos
os encargos previstos na legislação trabalhista,
previdenciária, fiscal e quaisquer outras despesas, incidentes
sobre o objetõ deste Edital;
Xfv) atender, por meio do preposto ,o-euào, qualquer solicitação poi parte Jos ge.to."s
do contrato, prestando
as informações referentes á prestação dos serviços, bem como
as correções de eventuais irregularidades na

XIIr)

execução do objeto contratado;

XV) manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa,
sobre todo e qualquer assunto e
documento de interesse do GONTRATANTE, ou de teicLiros,
de que tomar conhecimento em iazaà da execução

do objeto deste contrato, devendo orientar seus empregados a
observar rigorosamente esta determinação, salvo em
caso de consentimento, por escrito da CONTRATANiE;
XVf) no valor da proposta aceita, deverão estar inclusos os custos inerentes
à execução do contrato, não sendo o
mau planejamento e a má formagão do preço, motivo para inexecução
total ou parcial do objeto.

6.1. São obrigações da Contratante:
Receber os serviços no prazo e condições estabelecidas;
verificar minuciosamente, a conformidade os serviços executados
com as especificações constantes na proposta
da licitante vencedora;
ru) comunicar à contratada, por escrito, má execução dos serviços, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto
fornecido, para que seja substituído, reparado ou co.rigido;
nD Aplicar à contratada as penalidides cabíveis, toinando-a a inaptapara concorrer a licitações públicas;

D
ID

\r)

Acompanhar e fiscalizar

.
especialmente designado

vI)

o

cumprimento das obrilações da contratada, através de comissão/servidor

;

A Administração não responderá por quaisqueÍ compromissos assumidos
pela contratada com terceiros, ainda
que vinculados á execução do presente Termo dà
contraio, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorrência de ato da contratada, de seus empregados, prepostos
vID comunicar a empresa vencedora toda ó quãlqu". o.árrênciaou subordinados.
relacionada com a execução do(s) serviço(s).
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Efetuar o pagamento à(s) empresa(s) vencedora(s) no prazo estipulado no contrato.
Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços que a(s) empresa(s) exàcutar(em) fora

das especificações contratada(s).

7'1' Sem prejuízo das demais penalidades previstas no edital, a contratada, pelo descumprimento parcial
ou total dos
compromissos assumidos, estará sujeita à aplicação das seguintes penalidades, após regulaiapuração,
mediante
processo
administrativo, garantido amplo direito de defesa, no p.aÃ de 0Í(cinco) dias úieis: "
7'1'1' multa compensatória de até 20%o (vinte por cento), a ser calculada sobre o valor total
da contratação, no caso de
inadimplemento de qualquer obrigação por parte da contratada, sem prejuízo das
demais sanções administrátivas;
7'1'2' multa moratória de até 1o/o $m por cento) por dia de atiasá não justificado no cumprimento
dos prazos
estabelecidos neste instrumento, contada desde o primeiro dia do atraso na Lxecução
de qualquer prazo previsto no
contrato, a ser calculada sobre o valor total atualizado da contratação, até o limite de 20%
lvinte po. cento);'
7.1.3. advertência;
7.1.4. impedimento de licitar e contratar com a Câmara Municipal, por até cinco
anos;

7'1'5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.ô* á Administração pública,
enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação p"rurt" própria
a
autoridadá que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administraçao
peüs prejuízos resultantes e depois
de decorrido oprazo de dois anos.
7
'2' A critério da Contratante poderão ser suspensas penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso for devidamente
justificado por escrito pela contratada e aceito pelo ordenador de despesas
da Câmara'úunicipal.

7.3,

o valor

das multas será deduzido da importância a ser paga à contratada.

7'4' As multas poderão ser aplicadas juntamente com as penas de advertência, impedimento
de licitar e contratar com a

Câmara Municipal ou declaração de inidoneidade.

7'5' As sanções aplicadas serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de impedimento
de licitar e contratar
com a União ou declaração de inidoneidade, a contratada será descredenciada por igual período.

8.1. O registro do prestador será cancelado:
8.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO quando:
r) o prestador não cumprir as exigências do instrumento convocatório;
ID O prestador não formalizar contrato decorrente do Pregão Presencial ou não retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido.
III) Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do pregão presencial;
IV) Constatado que os valores registrados apresentam-se superiores aos do mercado e for frustrida a negociaç áo para
adequação do preço registrado;
V) O prestador der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do Pregão presencial, por um dos motivos
elencados no art. 78 e seus incisos da Lei Federar no g.666, de 2l de junho de
1993].
vr) Por razáo de interesse público devidamente justificado pela Administração.

8'1'2' Pelo prestador, mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de
cumprir as exigências do
instrumento convocatório que deu origem ao Pregão Presencial, com antecedência
de 24 (vinte e quatro) Ào.ur, ,..,
prejuízo das penalidades previstas no instrumento convocatório, nesta ARp, bem como perdas
e danos.

8'2' o cancelamento de Pregão Presencial, nas hipóteses,previstas, assegurados o contraditório
e a ampla defesa serão
formalizados por despacho da autoridade competente do órgao solicitante.
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9.1. O presente Pregão Presencial fundamenta-se nas Leis n.o 105202002 e n.o 8.66611993, nos preceitos de
direito público e,supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito Privado.

9.2.O presente Edital e anexos, do PREGÃO PRESENCIAL n.'00112022 -CPL, constante do PROCESSO

ADMINISTRATM n.'

01512022.

9.3.Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos do PREGÃO

PRESENCIAL N. OOII2O22.
9.4. Fica designada como Gestora do Pregão Presencial o Departamento de Administração da Câmara Municipal.

10.1. Para dirimir questões oriundas do eventual ajuste firmado, será competente o foro da Comarca de Caracarui,
renunciando as partes a qualquer outro que tenham ou venham a ter, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente contrato , em duas vias, de igual teor, na presença das
testemunhas abaixo assinadas.

Caracaraí- RR, 25 de maio de2022.

VICTOR MARCELO MOREIRA FERREIRA
Presidente da Câmara Municipal de Caracaraí - RR

PRESTADOR(ES):
NOME DO REPRESENTANTE DA EMPRESA
CPF:

Nome da Empresa
CNPJ:

TESTEMUNHAS:

NOME DA TESTEMLINHA
CPF n.o xxxxxx

NOME DA TESTEMI.]NHA
CPF n.o xxxxxx
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cÂuene MUNrctpAL oB cenncaReÍ
ANEXO IX
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃo DE MICRoEMPRESA oU EMPRESA DE PEQUENo
PORTE
Em conformidade com o disposto na Lei Complementar n. 123106, alterada pela LC 147115, que dispõe sobre o
tratamento diferenciado concedido para as microempresas e empresas de pequeno porte, nas licitações de bens, serviços
e obras no âmbito da Administração Pública Municipal Direta e Indireta:
Eu, .'., RG ..., legalmente nomeado representante da empresa ..., CNPJ ..., e participante do procedimento licitatório n.
..., na modalidade de ..., processo n. , declaro, sob as penas da lei, que, a empresa a qual represento cumpre todos os
requisitos legais, previsto na lei, para a qualificação como microempresa (ou empresa de pequeno porte), istando apta
a usufruir do tratamento diferenciado, e, que, não se enquadra em nenhuma das vedagõ"r p."uirtus no 4. do artigo3o
§
da Lei Complementar n. 123106.
de

de 2022.

Sócio Administrador, Diretor ou Representante Legal

Carimbo de Identificação

Observação:
3), E gta,, dec!àra.çâo,dév-erá, ser apÍe§entàda j unto, aó cre'd àn cia me nto.
4) TÍa,rêi.x!é,,docúúentol,forà dôs'óívelop€s ,:.,,' ,,,: ,.,,, : .;,:-,,,.:.., ,,:..

ANEXO X
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI NO QUADRo SoCIETÁRIo SERvIDoR PÚBLICo

A empresa

Sr.(a).

.., inscrita no CNPJ no.....

....., por intermédio de seu representante legal o(a)

., portador (a) da Carteira de Identidade no ..
.....e de CPF no.
DECLARA,para fins do disposto no Edital do Pregão Presencial n'XXV2022, sob as sangões administrativas
cabíveis e sob penas da Lei, QUE a Empresa Não Possui em seu quadro societário Servidor público da ativa, ou
empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria,
assistência técnica ou assemelhados.

de 2022.

-deSócio Administrador, Diretor ou Representante Legal
Carimbo de Identificação
Ob'qeúà§ão:;E§.1ar,-d§ptáía §,í6.| éíéiíái,§er'apr-esentada
-{en!yo do ô_úvelôD à 'íí;,::íiei/íi
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ANEXO XI

MODELO DE DECLARAÇÃO

..., sediada narua/avenida............... , DECLARA que
.., inscrita no CNPJ no.....
os preços propostos correspondem a todas as despesas concernentes ao objeto da licitação, incluindo frete, impostos,
taxas e outros encargos de qualquer natureza.
A

empresa

,_de_de2022.
Sócio Administrador, Diretor ou Representante Legal

Carimbo de Identificação

ANEXO

XII
MODELO DE DECLARAÇÃO

.., inscrita no CNPJ no.....
disposto no Edital do Pregão Presencial n' XX)U2022,
DE HABILITAÇÀO são fieis e verdadeiros.

A

empresa

...'.,

sediada na

rua./avenida:...

para fins do

Declara, que os documentos constantes do seu EI{VELOPE

de_de2022.
Sócio Administrador, Diretor ou Representante Legal

Carimbo de Identificação

Observação: Esta declaração deverá ser apresentada dentro do envelope

