
PROCESSO LICITATORIO N° 12/2017

CARTA CONVITE N° 06/2017

A CAMARA MUNICIPAL DE VACARIAlRS, inscrita no CNPJ sob 0 nO
90.544.057/0001-44, atraves do seu Presidente, Vereador Marcos Andre Pereira de Lima, toma
publica a abertura do presente procedimento licitat6rio, sob a modalidade de Carta Convite, do
tipo menor pre-ro por item, regida pela Lei Federal nO8.666/93 e demais legisla<;oes pertinentes,
tendo por finalidade a Aquisi-rao de genero alimenticio (a-rucar, agua mineral com gas, cafe em
po, cha de marmelo seco, cha de saquinho e erva mate), para a copa da Camara Municipal de
Vacaria, com entrega parcelada, realizada no ultimo trimestre de 2017, conforme descri-rao e
quantidades constantes do Anexo I - Termo de Referencia do Edital.

As propostas devedio. obedecer as especifica<;oes deste instrumento
convocat6rio e anexos que dele fazem parte integrante.

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilita<;ao serao
recebidos no endere<;o abaixo mencionado.

As sessoes publicas de processamento do presente processo licitat6rio serao
realizadas na Sala das Comissoes da Camara Municipal de VacarialRS, na Rua Julio de Castilhos, nO
1.302, Centro, VacarialRS, CEP 95200-000, designando-se 0 dia 03/10/2017, as 14 horas, para a
realiza-rao da sessao publica de abertura dos envelopes contendo a documentar;ao de
habilita-rao. As sessoes licitat6rias serao conduzidas por uma Comissao de Licita<;ao, cujos
membros foram nomeados pela Portaria n° 60/2017, de 13 de abril de 2017.

o Edital de Licita<;ao podeni ser adquirido gratuitamente, na internet, atraves
do site ..www.camaravacaria.rs.gov.br ... ou pessoalmente na Secretaria da Camara Municipal de
VacarialRS, a Rua Julio de Castilhos, 1.302, Centro, VacarialRS, de segunda a sexta-feira, nos
honirios entre as 08hs as 11hs e as 13h30min as 17hs.

1. OBJETO

Constitui objeto do presente Convite a AQUISIC;AO DE GENERO
ALIMENTicIO, conforme rela<;ao, quantitativo e especifica<;oes abaixo relacionadas:
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ITEM PRODUTO UNIDADE QUANTIDADE QUANTIDADE
MEN SAL TOTAL 03 MESES

01 ~yucar branco. Pacote de 5 kg. 20 pacotes 60 pacotes

02 V\gua mineral natural com gas, garrafa de 500 Fardo c/12 garrafas. 86 fardos 258 fardos
~1.

03 ~afe em p6, extra forte, empacotado a vacuo. Pacote 500 gr. 94 pacotes 282 pacotes

04 ~ha de marmelo seco. Pacote 100 gr. 32 pacotes 96 pacotes

05 Cha, 15 saquinhos, sabores: morango, frutas Caixa c/ 30 gr. 14 caixas 42 caixas
vermelhas e pessego.

06 Erva-mate, moida grossa. Pacote 1 kg. 40 pacotes 120 pacotes

1.1. Contratayao de empresa para fornecimento trimestral dos generos
alimenticios, com a quanti dade estimada.

1.2. A quantidade estimada dos alimentos em cada mes podeni sofrer
alterayoes, tanto para mais como para menos, conforme a necessidade da Camara Municipal de
Vacaria.

1.3. DAS CONDI<;OES DE PARTICIPAC;AO

a) Poderao participar deste certame todos os interessados, pessoas juridicas, do
ramo de atividade pertinente ao objeto da contratayao, que apresentarem proposta e preencherem as
condiyoes de habilitayao constantes neste Edital.

b) A apresentayao de proposta implica aceitayao imediata, pelos proponentes,
do inteiro teor de todas especifica<;oes constantes neste Edital e seus anexos, assim como todas as
disposi<;oes legais pertinentes.

c) A declara<;ao falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilita<;ao
sujeitara 0 licitante as sanyoes previstas em lei.

d) Nao podem participar deste certame:

* Licitantes que estejam impedidos ou suspensos de licitar pelo Tribunal de
Contas ou por outr~ orgao da Administra<;ao Publica;

* Licitantes que estejam sob processo de falencia, concurso de credores,
dissolu<;ao e liquida<;ao judicial ou extrajudicial;
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* Licitantes que sejam declarados inidoneos para licitar e contratar com a
Administrac;ao Publica em qualquer esfera de govemo.

2. RECEBIMENTO DA DOCUMENTA<;AO DE HABILITA<;AO E DA
PRO POSTA COMERCIAL

2.1. as licitantes deverao entregar 02 (dois) envelopes fechados e lacrados,
contendo, respectivamente, em urn a documentac;ao da habilitac;ao e, noutro, a proposta comercial.

2.1.1. Os docurnentos referentes a habilitac;ao deverao estar contidos em urn
envelope fechado e lacrado, no qual deverao ser inseridas na parte extema do involucro as seguintes
informac;6es:

CAMARA MUNICIPAL DE VACARIA
CONVITE N° 06/2017
ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTA<;AO DA HABILITA<;AO
IDENTIFICA<;AO DO LICITANTE, SEU ENDERE<;O E TELEFONE
PARACONTATO

2.1.2. Os elementos referentes a proposta comercial deverao estar contidos em
urn envelope fechado, no qual deverao ser inseridas na parte extema as seguintes informac;oes:

CAMARA MUNICIPAL DE VACARIA
CONVITE N° 06/2017 I

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA COMERCIAL
IDENTIFICA<;AO DO LICITANTE, SEU ENDERE<;O E TELEFONE
PARA CONTATO

2.2. as dois envelopes definidos nos subitens "2.1.1" e "2.1.2", contendo,
respectivamente, a documentac;ao da habilitac;ao e a proposta comercial, deverao ser entregues na
Secretaria da Camara Municipal de Vacaria, situada a Rua Julio de Castilhos, nO 1.302, Bairro
Centro, na cidade de Vacaria/RS, CEP 95200-000, impreterivelmente ate as 14 horas do dia
03/10/2017.

3. HABILITA<;AO

3.1. 0 envelope nO01 - Documentac;ao da Habilitac;ao, deveni conter, sob pena
de inabilitac;ao:

a) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicilio ou sede do licitante;
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b) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servi90
(FGTS), demonstrando situa9ao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

c) prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justi9a do Trabalho,
mediante a apresenta9ao de certidao negativa;

d) declara9ao de cumprimento do disposto no art. 7°, XXXIII da Constitui9ao
Federal, conforme modele constante no Anexo V deste Edital.

3.2. Os documentos referidos nas alineas do subitem 3.1., poderao ser
apresentados em original ou por qualquer processo de copia autenticada por Cartorio competente.
Os documentos extraidos via internet serao aceitos apos terem sua autenticidade conferida por
membro da Comissao de Licita9ao.

3.3. A empresa licitante que, nos termos da Lei Complementar n° 123/06,
enquadrar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e pretender se valer dos
beneficios instituidos na lei alhures referida, devera enviar, no envelope correspondente a
documenta9ao da habilitaryao, uma declaratyao, declarando expressamente que e Micro
Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme seu enquadramento (ver modele no Anexo
IV deste Edital). As declara90es falsas estao sujeitas as penalidades da Lei nO 8.666/93, nao
excluindo a aplica9ao das san90es previstas na Legisla9ao Penal.

3.4. A ausencia da declararyao de que trata 0 sub item 3.3. implicani a
desistencia da Microempresa ou da Empresa de Pequeno Porte licitante de utilizar-se das
prerrogativas a ela concedidas pela Lei Complementar Federal nO.123/06.

3.5. A nao apresentaryao da declararyao acerca da condiryao de Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte nao enseja a inabilitatyao do interessado.

3.6. Para fins de credenciamento dos representantes dos licitantes as sessoes
licitatorias, os mesmos deverao apresentar para a Comissao de Licitaryao, fora dos envelopes nO01
- Documentaryao da Habilitaryao e nO02 - Proposta Comercial, uma autorizaryao expedida pelas
empresas (ver modelo no Anexo III deste Edital), habilitando-os para representa-Ias junto as
sessoes, com plenos poderes de decisao, exceto quando forem s6cios das empresas, devendo, neste
caso, comprovarem tal situaryao, atraves da apresenta9ao de documento de identificaryao pessoal e
copia ou original do contrato social da empresa ou da ficha registro de empresario individual.

4. PROPOSTA COMERCIAL

4.1. 0 envelope nO 02 devera conter a proposta comercial, a qual devera
preencher, obrigatoriamente, sob pena de desclassificaryao, os requisitos abaixo transcritos:
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a) ser entregue, impreterivelmente, no local e prazo previstos neste Edital;

b) ser digitada ou datilografada, redigida em lingua portuguesa, com clareza,
sem emendas, rasuras, acrescimos ou entrelinhas. Nao serao aceitas propostas manuscritas;

c) ser assinada e datada pelo proponente, assim como rubricada em todas as
folhas;

d) conter descriyao exata dos itens;

e) indicar clara e separadamente, em moeda nacional, 0 preyO total da cada
item, no qual deverao estar incluidos todos os encargos fiscais, trabalhistas ou de qualquer natureza,
nao se admitindo, a qualquer titulo, ulteriores acrescimos sobre 0 preyO proposto;

1) nos preyOS propostos deverao estar incluidos, alem do lucro, todas as
despesas e custos, como por exemplo: transportes, produtos, equipamentos, impostos e tributos de
qualquer natureza e todas as despesas diretas ou indiretas, relacionadas com 0 fomecimento do
objeto da presente Licitayao;

g) indicar 0 prazo de validade da proposta que deven! ser de, no minimo, 60
(sessenta) dias corridos, contados a partir da sua abertura, conforme disciplina 0 § 3° do artigo 64 da
Lei Federal n° 8.666/93; Se na proposta nao constar 0 prazo de validade, subtender-se-a 0 de 60
dias;

b) indicar 0 prazo de entrega dos alimentos, 0 qual nao podera ultrapassar 05
(cinco) dias uteis, contados da data da Ordem de Compra, emitido pela Camara Municipal de
Vacaria. Se na proposta nao constar 0 prazo de entrega do equipamento, subtender-se-a 0 de 05
(cinco) dias uteis.

4.2. A proposta em desacordo com este Edital e seus Anexos sera
desclassificada.

4.3. Os preyOSofertados pelo licitante deverao ser os praticados no mercado na
data da abertura deste Convite, nao podendo ser superior a importancia de:

ITEM PRODUTO UND. QTDE. QTDE. VALOR VALOR TOTAL
MEN SAL TOTAL 04 UNITARIO POR03MESES

MESES

01 A~ucar branco. Pacote de 20 pacotes 60 pacotes R$ 10,95 R$ 657,00
5 kg.

02 Agua mineral natural com Fardo c/ 86 fardos 258 fardos R$ 9,90 R$ 2.554,20
gas, garrafa de 500 ml. 12 garrafas.
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03 Cafe em p6, extra forte, Pacote 500 94 pacotes 282 pacotes R$ 8,35 R$ 2.354,70
empacotado a vacuo. gr.

04 CM de marmelo seco. Pacote 100 32 pacotes 96 pacotes R$ 2,90 R$ 278,40
gr.

05 Cha, 15 saquinhos, sabores: Caixa c/ 14 caixas 42 caixas R$ 9,90 R$ 415,80
morango, frutas vermelhas 30 gr.
e pessego.

06 Erva-mate, moida grossa. Pacote 1 kg. 40 pacotes 120 pacotes R$ 8,90 R$ 1.068,00

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 7.328,10

4.4. E de inteira responsabilidade da ofertante 0 pre90 cotado, nao sendo
levados em considera9aO erros ou equivocos manifestados apos abertura das propostas.

4.5. 0 ANEXO II - FORMULARIO PADRONIZADO DA PROPOSTA, que
acompanha este ato convocatorio, devenl ser utilizado, preferencialmente, para a apresenta9ao da
Proposta.

5. PROCEDIMENTOS

5.1. Enquanto nao escoado 0 prazo de que trata 0 sub item 2.2 do presente
Convite, serao recebidos, na Secretaria da Camara Municipal de Vacaria, os envelopes contendo a
documenta9ao da habilita9ao e a proposta comercial dos licitantes.

5.2. Os prepostos ou representantes dos licitantes que pretend am representar os
interesses da empresa durante a sessao deverao apresentar documento de credenciamento emitido
pelos mesmos, quando da entrega e/ou abertura dos envelopes da documenta9ao da habilita9ao e da
proposta comercial, conforme estabelece 0 subitem 3.6.

5.3. No referido documento de credenciamento devenl 0 licitante conceder ao
representante ou preposto todos os poderes necessarios a pratica de quaisquer atos relacionados com
o procedimento licitatorio em tela. A ausencia dos referidos poderes no documento de
credenciamento implicara a impossibilidade do representante ou preposto se manifestar em nome da
empresa.

5.4. Na mesma ocasiao, devera ser apresentado, pelo credenciado, documento
de identifica9ao para a devida comprova9ao.

5.5. A Comissao designada para esta licita9ao procedera, no dia 03/10/2017, as
14 hs, na Sala de Comissoes da Camara Municipal de Vacaria (situada a Rua Julio de Castilhos, nO
1.302, Centro, em VacarialRS) a abertura dos envelopes nO01 - Documenta9ao da Habilita9ao,
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sendo os docurnentos apresentados rubricados pelos membros da Comissao e pelos representantes
das empresas presentes ao ato, devendo, tambem, rubricarem 0 fecho de todos os envelopes nO02 -
Proposta Comercial.

5.6. Vma vez abertos os envelopes, nao serao admitidos cancelamentos,
inclusao de documentos, retificayoes de preyOS ou alterayoes nas condiyoes estabelecidas,
ressalvada a possibilidade de realizayao de diligencias.

5.7. Ap6s a abertura do envelope nO01 - Documentayao da Habilitayao, sera
franqueado, aos proponentes, 0 exame dos documentos nele constantes, podendo qualquer urn deles
solicitar 0 registro de observayao que julgar conveniente, desde que 0 faya no momento oportuno,
anunciado pela Comissao de Licitayao, sendo intempestiva e, consequentemente, inatendivel,
qualquer reclamayao anterior ou posterior.

5.S. As observayoes que aludem 0 subitem 5.7. serao devidamente registradas
em ata, reservando-se, porem, a Comissao de Licitayao, 0 direito de leva-las ou nao em
considerayao, motivando, em qualquer caso, sua decisao.

5.9. Ap6s, a Comissao de Licitayao estabelecera a data da sessao publica, que
podera ser no mesmo dia, onde comunicara a decisao sobre a habilitayao preliminar dos
participantes, quando tambem sera estabelecido urn prazo de 02 (dois) dias uteis aos licitantes, para
recorrerem desta decisao.

5.10. Os envelopes n° 02 - Proposta Comercial, ainda fechados, dos licitantes
porventura nao habilitados, ficarao a disposiyao dos mesmos pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar
da homologayao do presente processo, sendo destruidos ap6s 0 decurso deste prazo.

5.11. E facultada a Comissao de Licitayao, quando julgar necessano,
determinar a realizayao de novas sessoes publicas para divulgar 0 resultado de suas decisoes.

5.12. Satisfeitas as exigencias legais, em sessao publica que for designada, a
Comissao de Licitayao procedera, na Sala de Comissoes da Camara Municipal de Vacaria (situada a
Rua Julio de Castilhos, nO1.302, Centro, em VacariaIRS), a abertura dos envelopes n° 02 - Proposta
Comercial, devendo todas as suas folhas serem rubricadas pelos membros da Comissao de Licitayao
e pelos representantes das empresas presentes.

5.13. Ap6s, a Comissao de Licitayao estabelecera a data da sessao publica, que
podera ser no mesmo dia, onde comunicara a decisao final sobre 0 julgamento das propostas dos
participantes, quando tambem sera estabelecido urn prazo de 02 (do is) dias uteis aos licitantes, para
recorrerem desta decisao.

5.14. Ao final de cada sessao da licitayao, serao lavradas atas circunstanciadas
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dos atos, as quaIs conterao as principais ocorrencias, inclusive eventuais manifestayoes dos
licitantes, devendo ser as atas assinadas pelos membros da Comissao de Licitayao e pelos
representantes dos licitantes presentes no ato, ap6s lidas e aprovadas por todos.

5.15. Quando nao for possivel 0 estabelecimento das sessoes publicas
referentes aos subitens 5.9 e 5.13, a Comissao de Licitayao afixani 0 resultado das respectivas fases
no Quadro Mural do Poder Legislativo, localizado no andar terreo do Edificio da Camara Municipal
de Vacaria.

6. JULGAMENTO

6.1. Serao desclassificadas as propostas que nao atenderem ao disposto neste
Edital, bern como aquelas que forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar duvidas, ou
que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente.

6.2. Serao desconsideradas, para efeitos de julgamento, as vantagens nao
pedidas neste Convite.

6.3. A proposta manifestamente inexequivel sera desclassificada, cabendo a
Comissao de Licitayao justificar os motivos que a tornam inexequivel.

6.4. A adjudicayao sera feita ao licitante considerado 0 vencedor do certame,
assim entendido aquele que apresentar a proposta com 0 menor preyo e atender as disposiyoes
editallcias.

6.5. A Comissao de Licitayao justificara, ap6s 0 exame das propostas, a
classificayao ou desclassificayao dos proponentes e a preferencia pelo vencedor, atraves de quadro
comparativo, dos preyOSofertados pelos licitantes.

6.6. No caso de empate entre duas ou mais propostas, observar-se-a 0 que
dispoe 0 paragrafo 2° do art. 45 da Lei Federal nO8.666/93 e demais legislayoes pertinentes.

6.7. Sera assegurada, como criterio de desempate, preferencia de contratayao
para as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme dispoe a Lei Complementar nO
123/2006.

6.8. Entende-se por empate quando as propostas apresentadas pelas
microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 10% (dez por cento) superiores a
proposta melhor classificada.

6.9. Nao ocorrera 0 empate se a proposta melhor classificada ja for de
microempresa ou empresa de pequeno porte.
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6.10. Ocorrendo 0 empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte
melhor classificada podeni apresentar proposta de pre<;o inferior aquela considerada vencedora do
certame, situa<;ao em que sera adjudicado em seu favor 0 objeto licitado.

6.11. No caso de equivalencia dos valores apresentados pelas microempresas
ou empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.8 deste
Edital, sera realizado sorteio entre elas, para identificar aquela que primeiro apresentara melhor
proposta.

6.12. Nao ocorrendo a contrata<;ao da microempresa ou empresa de pequeno
porte, conforme 0 sub item 6.10 deste Edital, serao convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipotese contemplada no sub item 6.8 deste Edital, na ordem classificatoria, para 0

exercicio do mesmo direito.

6.13. Em caso de divergencia entre valores numerais e valores por extenso,
prevalecerao estes ultimos, entre valores unitarios e totais, os primeiros.

7.RECURSOS

7.1. Cabera recurso das decisoes proferidas pela Comissao de Licita<;ao,
interposto por escrito no prazo de 02 (dois) dias uteis, contados a partir da data de divulga<;ao das
decisoes, nas hipoteses de habilita<;ao ou inabilita<;ao de licitante e de classifica<;ao ou
desclassifica<;ao das propostas, bern como nos demais casos previstos em lei.

7.2. Os recursos serao interpostos por escrito, dirigidos ao Presidente da
Comissao de Licita<;oes desta Casa Legislativa, na Rua Julio de Castilhos, nO 1.302, Centro, em
VacariaJRS, registrando-se a data e a hora de sua entrega, que devera ser ate as 17 hs e 30 min., do
ultimo dia do prazo de que trata 0 subitem anterior.

7.3. Interposto 0 recurso voluntario, sera comunicado aos demais licitantes,
que poderao impugna-Io no prazo de 02 (dois) dias uteis (art. 109, §§ 3° e 6° da Lei Federal nO
8.666/93).

7.4. Impugnado ou nao 0 recurso voluntario, a Comissao de Licita<;ao 0

apreciara, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, podendo realizar instru<;ao complementar, opinando,
motivadamente, pela manuten<;ao ou reforma do ato recorrido, submetendo 0 processo ao
Presidente da Camara Municipal de Vacaria.

7.5. Decorrido 0 prazo do subitem 7.1, sem interposi<;ao de recurso voluntario,
referente ao julgamento das propostas comerciais, a Comissao de Licita<;ao remetera 0 processo ao
Presidente da Camara Municipal de Vacaria, com vista a homologa<;ao e adjudica<;ao.
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·~Camara
~ Municipal de Vacaria

8. DA IMPUGNA<;AO AO EDITAL E DOS ESCLARECIMENTOS

8.1. Qualquer cidadao e parte legitima para impugnar este Edital, na forma
estabelecida pelo art. 41, §1°, da Lei 8.666/93.

8.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitat6rio deverao
ser enviados a Comissao de Licitayao, para 0 seguinte endereyo: Rua Julio de Castilhos, n° 1.302,
Centro, VacarialRS, CEP 95200-000, ou pelo telefone (54) 3232-1003.

9. PAGAMENTO E DOTA<;AO

9.1. 0 pagamento sera efetuado pel a Camara Municipal de Vacaria
mensalmente, no 5° (quinto) dia util, a contar da data de apresentayao da nota fiscal/fatura
apresentado pel a licitante contratada e sua respectiva liquidayao, como tambem, a contar da data do
recebimento definitivo dos generos alimenticios, objeto deste certame, mediante a apresentayao do
termo de recebimento definitivo, apresentado pelo almoxarifado desta Casa Legislativa.

A despesa decorrente da contratayao correra a conta da dotayao nO
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo.

9.1.1. As despesas de frete e seguro sao encargos exclusivos da adjudicataria.

10. FISCALIZA<;AO

10.1. A execuyao do contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizaryao e
avaliaryao permanente por parte do Camara Municipal de Vacaria, atraves do responsavel designado,
a quem competira comunicar as falhas porventura constatadas.

10.2. A fiscalizaryao de que trata 0 subitem 10.1 sera exercida no interesse da
Camara Municipal de Vacaria.

10.3. Quaisquer exigencias da fiscalizaryao, inerentes ao objeto do contrato,
deverao ser prontamente atendidas pela contratada, sem qualquer onus para a Camara Municipal de
Vacaria.

10.4. Qualquer fiscalizayao exercida pela Camara Municipal de Vacaria, feita
em seu exclusivo interesse, nao implica corresponsabilidade pela execuryao do contrato e nao exime
a contratada de suas obrigayoes pela fiscalizaryao e perfeita execuryao do mesmo.

10.5. A fiscalizaryao da Camara Municipal de Vacaria, em especial, ted 0 dever
de verificar a qualidade da prestaryao do serviryo contratado, podendo exigir a melhorias que se
fizerem necessarias a fim de promover 0 atendimento do que foi proposto e contratado, sem que
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assista a contratada qualquer indenizayao pelos custos dai decorrentes.

11. LOCAL DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS GENEROS
ALIMENTicIOS

11.1. O(s) licitante(s) vencedor(es) entregara(ao) os itens deste Convite, ap6s 0

recebimento da Ordem de Compra, emitido pela Camara Municipal de Vacaria/RS.

11.2. A entrega dos generos alimenticios deveni ser realizada de segunda a
sexta-feira, nos seguintes honirios: das 08hs as llhOOmin e das 13h30min as 17hs.

11.3. A data da Ordem de Compra sera definida pela Camara Municipal de
Vacaria, conforme a necessidade da aquisiyao dos generos alimenticios.

11.4. Servidores da Camara Municipal realizarao minucioso exame dos generos
alimenticios entregues, a fim de dirimir quaisquer duvidas, a vista das caracteristicas exigidas neste
instrumento convocat6rio, tais como: quantidade, especificayoes dos mesmos e sua adequayao com
a proposta. As condiyoes para entrega dos itens licitados, atenderao 0 disposto no art. 73 da Lei
Federal nO8.666/93.

11.5. Caso algum item nao corresponda ao exigido, a adjudicataria deveni
providenciar, no prazo maximo de (05) cinco dias uteis, contados da data de entrega do item, a sua
substituiyao, visando ao atendimento das especificayoes, sem prejuizo das incidencias das sanyoes
previstas neste Edital.

11.6. Satisfeitas todas as condiyoes de verificayao dos generos alimenticios,
sera emitido termo de recebimento definitivo, apresentado pelo almoxarifado desta Casa
Legislativa.

12. PRAZO PARA A ENTREGA DO OBJETO LICITADO

12.1. 0 prazo para entrega dos generos alimenticios sera de ate 05 (cinco) dias
uteis, a partir da emissao da Ordem de Compra.

12.2. Observado 0 disposto nos arts. 73 a 76 e da Lei Federal nO8.66611993, 0
recebimento do objeto desta contratayao sera realizado pelo almoxarifado, mediante a apresentayao
de Nota FiscallFatura, que devera apresentar valores, descriyoes e itens ordenados em estrita
conformidade com a proposta declarada vencedora, da seguinte forma:

12.1.1 Provisoriamente, assim que efetuada a entrega, para efeito de posterior
verificayao da conformidade com as especificayoes;
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12.1.2. Definitivamente, ate 05 (cinco) dias corridos ap6s verificayao dos itens
e consequente aceita9ao.

12.2. 0 recebimento provisorio dar-se-a mediante as seguintes condiyoes:

12.2.1. Quantidades em conformidade com 0 estabelecido no contrato;

12.2.2. Entrega no prazo, local e honirios previstos neste Edital.

12.3. 0 recebimento definitivo dar-se-a:

12.3.1. Apos verificayao fisica que constate a integridade do objeto;

12.3.2. Ap6s verificayao da conformidade com as especificayoes constantes
neste Edital e seus anexos.

12.4. No caso de consideradas insatisfat6rias as condiyoes do objeto recebido
provisoriamente, sera lavrado Termo de Recusa, no qual se consignarao as desconformidades, das
quais devera ser notificada a Contratada, que devera recolher e substituir os itens recusados.

12.4.1. 0 fornecedor tera prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogaveis por igual
periodo, desde que ocorra motivo justificado e aceito pel a Camara Municipal, para providenciar a
substituiyao e/ou complementayao do objeto, a partir da comunicayao oficial feita pela Camara
Municipal de Vacaria.

12.4.2. Caso a substituiyao nao ocorra no prazo determinado, estara a
Contratada incorrendo em atraso na entrega e sujeita a aplicayao das sanyoes previstas no Edital, no
contrato e na Lei Federal nO8.666/93.

12.5. Satisfeitas as exigencias e condiyoes previstas, lavrar-se-a Termo de
Recebimento Definitivo.

12.6. A nao aceitayao do pedido/autorizayao de compra implicara em
desistencia, podendo a Camara, independente de realizayao de novo Convite, adjudicar 0 objeto
desta licitayao aos outros licitantes, obedecendo a ordem de classificayao, respeitado 0 disposto no
art. 64, § 2°, da Lei Federal n° 8.666/93.

13. DO CONTRATO

13.1. A minuta do futuro contrato, constante no Anexo VI deste Edital, podera
sofrer eventuais alterayoes a criterio exclusivo da Camara Municipal de Vacaria, sempre de acordo
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com 0 presente Edital.

14. DO PRAZO PARA ASSINATURADO CONTRATO

14.1. Ap6s a homologayao desta licitayao, 0 licitante considerado vencedor teni
o prazo de 05 (cinco) dias uteis para a assinatura do contrato, contados a partir do recebimento da
notificayao expedida para esta finalidade, sob pena de decair 0 dire ito a contratayao, sem prejuizo
da aplicayao das sanyoes que alude 0 art. 81 da Lei nO8.666/93.

14.2. 0 prazo de que trata 0 item anterior podeni ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, quando solicitado pela parte durante 0 seu transcurso e desde que ocorra motivo
justificado aceito pel a Camara Municipal de Vacaria (art. 64, § 1°, da Lei n° 8.666/93).

15.
ADMINISTRATIVAS

DA INEXECU<:AO DO CONTRATO E SAN<:OES

15.1. A inexecuyao total ou parcial do contrato enseja sua rescisao. Os motivos
que dao causa a rescisao do contrato sao aqueles previstos no art. 78 da Lei nO8.666/93.

15.2. Pel a inexecuyao total ou parcial do que foi proposto e contratado, a
contratada, sem prejuizo da rescisao contratual, sera notificada por escrito, da aplicayao de uma
multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, cuja importancia devera ser recolhida, no
prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da notificayao, junto a Tesouraria do Municipio da
Prefeitura de Vacaria (art. 87, II, da Lei n° 8.666/93).

15.3. Na aplicayao dessa sanyao administrativa prevista no subitem anterior
serao admitidos os recursos previstos em lei.

16. DO GESTOR E DO FISCAL DA CONTRATA<:AO

16.1. Com vistas a preservar 0 interesse publico, fica designado 0 servidor
( ), para exercer a funryao de fiscal da presente contrataryao, assegurada ao mesmo a
possibilidade de exercer ampla e permanente fiscalizayao, junto ao contratado, da plena execuyao
do objeto descrito, da clausula prime ira.

16.2. Com vistas a preservar 0 interesse publico, fica designado 0 Presidente da
Casa ( ), para exercer a funyao de gestor da presente contratayao, assegurada ao mesmo a
possibilidade de exercer ampla e permanente fiscalizayao, junto ao contratado, da plena execuyao
do objeto descrito, da clausula primeira.

Rua Julio de Castilhos, 1.302, Centro
95200-000, Vacaria-RS

(54)3232.1003 I 0800.510.1003
camara@camaravacana.rs.gov.br
www.camaravacaria.rs.gov.br

mailto:camara@camaravacana.rs.gov.br
http://www.camaravacaria.rs.gov.br


17. DISPOSI<;OES GERAIS

17.1. E facultada a Comissao de Licitayao ou autoridade superior, em qualquer
fase da licitayao, a promoyao de diligencia destinada a esclarecer ou a complementar a instruyao do
processo, vedada a inclusao posterior de documento ou informayao que deveria constar
originariamente da proposta.

17.2. A Camara Municipal de Vacaria podeni revogar a licitayao por interesse
publico, devendo anuhi-Ia por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigayao de
indenizar (art. 49 e paragrafos da Lei Federal nO8.666/93).

17.3. Aplica-se, no que couber, as disposiyoes contidas, em especial, nos
artigos 77, 78, 79, 80, 87 e 88 da Lei Federal nO8.666/93.

17.4. Todas as comunicayoes relativas ao presente Edital serao consideradas
como regularmente feitas, se entregues ou enviadas por carta protocolada ou e-mail, na sede da
Camara Municipal de Vacaria ou dos licitantes, conforme 0 caso.

17.5. 0 contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condiyoes contratuais,
os acrescimos ou supressoes que se fizerem necessarios.

17.6. 0 contratado e responsavel pelos danos causados diretamente ao
contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuyao do contrato.

17.7. Nao serao admitidas, sob quaisquer motivos, modificayoes ou
substituiyoes das propostas ou de quaisquer documentos.

17.8. Para contagem de prazos preconizados neste Edital, exclui-se 0 dia do
mlClO e inclui-se 0 dia do vencimento, considerando-se prorrogado ate 0 primeiro dia util
subsequente se 0 vencimento cair em feriado ou dia que nao houver expediente normal na Camara
Municipal de VacariaiRS.

17.9. Para fins judiciais, e competente 0 Foro da Comarca de VacarialRS, para
dirimir qualquer controversia decorrente deste Edital e do respectivo contrato.

17.10. Sao partes integrantes e nao desmembraveis deste Edital:

Anexo 1-Termo de referencia e objeto;

Anexo II - Modelo de Formulario padronizado da proposta;
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Anexo III - Modelo Procurayao de Credenciamento;

Anexo IV - Modelo Declarayao de Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte;

Anexo V - Modelo Declarayao Cumprimento do art. 7, XXXIII, da CF/88;

Anexo VI - Modelo de Minuta do Contrato.

Vacaria, 21 de setembro de 2017.
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ANEXOI

TERMO DE REFERENCIA E OBJETO

PROCESSO LICITATORIO N° 12/2017

CARTA CONVITE N° 06/2017

1. FUNDAMENTAC;AO LEGAL

Lei nO.8.666/93; Lei Complementar nO123/2006.

PROJETO BAsICO

A OBJETO DA LICITA(:AO

Item 01: Ayucar branco.

Item 02: Agua mineral natural com gas, garrafa de 500 ml.

Item 03: Cafe em p6, extra forte, empacotado a vacuo.

Item 04: Cha de marmelo seco.

Item 05: Cha, 15 saquinhos, sabores: morango, frutas vermelhas e pessego.

Item 06: Erva-mate, moida grossa.
B JUSTIFICATIVA

A presente licitayao e necessaria para a aquisiyao de produtos alimenticios, visa atender a
demanda existente no ambito da Camara Municipal de Vacaria, para 0 consumo dos
vereadores, servidores, terceirizados e visitantes/municipes.
As quantidades foram estimadas pelo setor do almoxarifado a partir do hist6rico de
consumo, considerando-se informayoes dos ultimos 06 (seis) meses.

C PERIODO DE ENTREGA DOS PRODUTOS ALIMENTICIOS
o periodo previsto para a entrega dos alimentos e de 05 (cinco) dias uteis, contados da
emissao da Ordem de Compra.
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D VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATA<;AO
R$ 7.328,10 (Sete Mil, Trezentos e Vinte e Oito Reais com Dez Centavos)

ADJUDICA<;AO DO OBJETO:
o Global (X) Por item

E CLASSIFICA<;AO OR<;AMENT ARIA
A presente contratac;ao correni por conta da Dotac;ao Orc;amenUlria nO 3.3.90.30.00.00
Material de Consumo.

F LOCAL DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS ALIMENTicIOS
o recebimento dos alimentos se dara na sede da Camara Municipal de Vacaria, de segunda
a sexta-feira, nos seguintes horarios: das 08hs as 11hOOmine das 13h30min as 17hs.

G RESPONSA VEL PELO PROJETO
Vereador Marcos Andre Pereira de Lima, Presidente da Camara Municipal de VacariaJRS

Vacaria, 21 de setembro de 2017.
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ANEXOII

MODELO DE FORMULAruo PADRONIZADO DA PROPOSTA

PROCESSO LICITATORIO N° 12/2017

CARTA CONVITE N° 06/2017

lRazao Social:

IEndere~o:

Cidade: JCEP: Wone:

IE-mail: CNPJ:

ITEM PRODUTO UND. QTDE. QTDE. VALOR VALOR TOTAL
MENSAL TOTAL 03 UNITARIO POR03MESES

MESES

01 Alj:llcar branco. Pacote de 20 pacotes 60 pacotes R$ R$
5 kg.

02 Agua mineral natural Fardo c/ 86 fardos 258 fardos R$ R$
com gas, garrafa de 500 12

ml. garrafas.

03 Cafe em po, extra forte, Pacote 500 94 pacotes 282 pacotes R$ R$
empacotado a vacuo. gr.

04 Cha de marmelo seco. Pacote 100 32 pacotes 96 pacotes R$ R$
gr.

05 Cha, 15 saquinhos, Caixa c/ 14 caixas 42 caixas R$ R$
sabores: morango, frutas 30 gr.
vermelhas e pessego.

06 Erva-mate, moida Pacote 1 40 pacotes 120 pacotes R$ R$
grossa. kg.

VALOR TOTAL DE 03 MESES R$
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~dentidade: ~PF:
lNome do Representante:

Prazo de valida de: 60 dias corridos

LocaIlData

Assinatura e carimbo
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ANEXO III

MODELO DE PROCURA<;AO PARA CREDENCIAMENTO

PROCURA<;AO

Pe10 presente instrumento, a empresa _[RAZAO SOCIAL]_, inscrita no CNPJ_[N° do
CNPJ]_, sito na _[ENDERE<;O COMPLETO]_, por seu(s) representante(s) legal(is)
abaixo-assinado(s), nomeia e constitui como bastante procurador, 0 Sr _[NOME
COMPLETO]_; inscrito no CPF _[N° do CPF]_; portador do RG _[N0 do RG]_,
residente ern _[ENDERE<;O COMPLETO]_, ao qual OUTORGA AMPLOS PODERES,
INCLUSIVE DE DECISAO, para representa-1a ern todos os atos inerentes ao PROCESSO
LICITATORIO N° 12/2017, CARTA CONVITE N° 06/2017, da CAMARA MUNICIPAL DE
VACARIA/RS, podendo se pronunciar nas sessoes 1icitat6rias ern nome da representada,
interpor recursos ou ressalvas, renunciar a interposi9ao de recursos, acordar, transigir, desistir e
receber avisos, intima90es, notifica90es, assinar deciara90es, enfim, praticar todos os atos
necessarios ao born e fie1 cumprimento deste mandato.

[CIDADEI UF], _ de de 2017.

[ASSINATURA] _
Representante(s) legal(is) com carimbo da Licitante
Razao Social
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ANEXOIV

DECLARA<;AO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARA<;AO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Processo Licitat6rio nO12/2017
Carta Convite n° 06/2017

A _(RAZAO SOCIAL)_, inscrita no CNPJ _(N0 DO CNPJ)_, por intermedio do seu
representante legal abaixo-assinado, DECLARA sob as penalidades de lei, ser
__ [MICROEMPRESA 1EMPRESA DE PEQUENO PORTE nos termos da legisla9ao vigente.

[CIDADEIUF], _ de de 2017.

(nome/cargo/assinatura)
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ANEXOV

DECLARA<;AO ACERCA DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7, XXXIII, DA

CF/88

DECLARA<:AO ACERCA DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7, XXXIII,

DACF/88

A _[RAZAO SOCIAL]_, inscrita no CNPJ _[N0 do CNPJ]_, por intermedio do seu

representante legal abaixo-assinado, DECLARA sob as penalidades da lei, para fins de

participa9ao no Processo Licitat6rio N° 12/2017 que, para fins do cumprimento do disposto no

inciso V do art. 27 da Lei n.O8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.O9.854, de 27

de outubro de 1999, na forma e sob as penas impostas pela Lei 8.666, de 21 dejunho de 1993 e

demais legisla9ao pertinente, nao emprega menor de dezoito anos em trabalho notumo, perigoso

ou insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos, salvo na condi9ao de aprendiz, a partir de

quatorze anos.

[CIDADEIUF], __ de de 2017.

Nome: [Representante Legal]

Nome 1Cargo 1Assinatura
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ANEXOVI

MINUTA
CONTRATO N°XXl2017

Termo de Contrato Aquisiriio de genero
alimenticio (ariicar, agua mineral com gas,
cafe em po, efta de marmelo seco, efta de
saquinfto, erva mate), para a copa da
Camara Municipal de Vacaria, com entrega
parcelada, pelo periodo de 03 (tres) meses.

CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE VACARIAlRS, inscrita no
CNPJ sob nO90.544.057/0001-44, com sede nesta cidade, na Rua JUlio de Castilhos, nO 1.302,
Centro, adiante denominada simplesmente de "CONTRATANTE", neste ate representada por seu
Presidente, Vereador Marcos Andre pereira de Lima.

CONTRATADA: (nome), inscrita no CNPJ sob 0 nO (xx), sediada em
................ , na Rua , nO , Bairro , CEP: , telefone: ,
adiante denominada simplesmente de "CONTRATADA", representada neste ate por (. ),
portador do RG n° ( ), inscrito no CPF sob 0 nO ( ) (estado civil),
(nacionalidade), (profissao), residente e domiciliado a Rua (xxx), nO(xx), bairro (xxx), na cidade
de (xxxx).

o presente contrato tern seu respectivo fundamento e finalidade na consecuyao
do objeto contratado, mediante Licitayao, na modalidade de Carta Convite nO06/2017, tipo Menor
Preyo por Item, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterayoes, demais legislayoes
pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no Edital e pelas chiusulas a seguir expressas, definidoras
dos direitos, obrigayoes e responsabilidades das partes.

DOOBJETO

Chiusula I. 0 presente instrumento tern por objeto Aquisiyao de generos
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alimenticios (a~itcar, agua mineral com gas, cafe em po, cha de marmelo seco, cha de saquinho,
erva mate), para a copa da Camat'a Municipal de Vacaria, com entrega parcelada, pelo periodo de
03 (tres) meses, conforme especificac;oes constantes do Anexo I - Termo de referencia e objeto, e
no Anexo II - Modelo de Formuhirio padronizado da proposta, da Carta Convite nO06/2017, parte
integrante deste contrato para todos os efeitos, independente de transcric;ao.

Cbiusula II. A(s) Contratada(s) seni(ao) responsavel(ies) pelo fornecimento do
produto, objeto deste instrumento contratual, pelo pre<;oproposto e aceito pelo Contratante.

DAS OBRIGA<;OES DA CONTRATADA

Chiusula III. Executar os servic;os contratados, de acordo com as especifica<;oes
contidas no Edital da Carta Convite nO 06/2017 e seus anexos, bern como aquelas contidas na
proposta comercial da CONTRATADA.

Chiusula IV. Apresentar durante a execuc;ao do Contrato, se solicitado, no prazo
maximo de 72 (setenta e duas) horas do recebimento da solicita<;ao, documentos que comprovem
cumprir a legisla<;ao em vigor, quanta as obrigac;oes assumidas, previstas no Edital de Carta
Convite n° 06/2017 e neste Contrato, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
tributarios, fiscais e comerciais, bern como despesas de qualquer natureza que se fizerem
indispensaveis a perfeita execuc;ao do Contrato.

Clausula v. Cumprir fielmente este contrato em todos os seus termos, aSSlm
como todos os prazos e condic;oes estipuladas.

Clausula VI. Manter, durante toda a execu<;ao do Contrato, as condic;oes de
habilitac;ao e qualificac;ao exigidas no Edital de Carta Convite nO06/2017, em compatibilidade com
as obriga<;oes assumidas no presente Contrato.

Clausula VII. A CONTRATADA se obriga a:

a) Entregar 0 objeto em conformidade com os padroes e normas aplicadas a
especie, responsabilizando-se integralmente pel a qualidade deste;

b) Responsabilizar-se por quaisquer danos ou preJUlZOS que causar a
CONTRATANTE em decorrencia do nao cumprimento ou cumprimento irregular das obriga<;oes
assumidas;

c) Responsabilizar-se pelo pagamento de quaisquer tributos, multas ou
quaisquer onus oriundos da contrata<;ao, pelos quais seja responsavel, principalmente os de natureza
fiscal e comercial;
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d) Efetuar imediatamente e totalmente as suas expensas, sem qualquer onus
para a CONTRATANTE, a substituiyao dos produtos alimenticios que apresentarem eventuais
defeitos;

e) Garantir a entrega do objeto licitado dentro do prazo estabelecido.

DAS OBRIGA<;OES DA CONTRATANTE

ClaU8ula VIII. Efetuar os pagamentos devidos em funyao do presente Contrato.

ClaU8ula IX. Proporcionar todas as facilidades indispensaveis a boa execuc;ao
dos servic;os.

Clau8ula X. Designar servidor responsavel pelo acompanhamento e supervisao
na prestayao do serviyo, que sera urn servidor da 01mara Municipal de Vacaria, devendo repassar a
CONTRATADA todas as informac;5es pertinentes a realizac;ao do servic;o pretendido.

DO PRE<;O, DO PAGAMENTO E DA DOTA<;Ao

Clau8ula XI. 0 prec;o estipulado para a execuyao do serviyo relativo ao objeto
deste contrato e de R$( ).

Clau8ula XII. 0 pagamento sera efetuado pela Camara Municipal de Vacaria
mensalmente, no 5° (quinto) dia util, a contar da data de apresentayao da nota fiscal/fatura
apresentado pela licitante contratada e sua respectiva liquidac;ao, como tambem, a contar da data do
recebimento definitivo dos generos alimenticios, objeto deste certame, mediante a apresentayao do
termo de recebimento definitivo, apresentado pelo almoxarifado desta Casa Legislativa.

ClaU8ula XIII. 0 pagamento sera feito contra nota de empenho, mediante a
apresentac;ao de Nota Fiscal no setor de contabilidade da Camara Municipal de Vacaria, situada na
Rua Julio de Castilhos, 1302, Bairro Centro, em VacarialRS, na forma estabelecida no Edital de
Carta Convite nO06/2017 e na clausula XII deste contrato, devendo a despesa correr a conta da
dotayao oryamentaria nO3.3.90.30.00.00 Material de Consumo.

Clau8ula XlV. A CONTRATANTE efetuara as reteny5es legais, conforme
legislayao vigente.

Clau8ula xv. Vencido 0 prazo de que trata a clausula XII deste contrato, sem que
a CONTRATANTE tenha efetuado 0 pagamento, 0 valor devido sera atualizado monetariamente,
entre as datas prevista e a efetiva do pagamento, de acordo com a variac;ao pro-rata tempore do
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d) Efetuar imediatamente e totalmente as suas expensas, sem qualquer onus
para a CONTRATANTE, a substitui<;ao dos produtos alimenticios que apresentarem eventuais
defeitos;

e) Garantir a entrega do objeto licitado dentro do prazo estabelecido.

DAS OBRIGA(:OES DA CONTRATANTE

Clausula VIII. Efetuar os pagamentos devidos em fun<;aodo presente Contrato.

Clausula IX. Proporcionar todas as facilidades indispensaveis a boa execu<;ao
dos servi<;os.

Chiusula X. Designar servidor responsavel pelo acompanhamento e supervisao
na presta<;ao do servi<;o, que sera urn servidor da Camara Municipal de Vacaria, devendo repassar a
CONTRATADA todas as informa<;oes pertinentes a realiza<;ao do servi<;opretendido.

DO PRE(:O, DO PAGAMENTO E DA DOTA(:AO

Chiusula XI. 0 pre<;o estipulado para a execu<;ao do servi<;o relativo ao objeto
deste contrato e de R$( ).

Clausula XII. 0 pagamento sera efetuado pel a Camara Municipal de Vacaria
mensalmente, no 5° (quinto) dia util, a contar da data de apresenta<;ao da nota fiscallfatura
apresentado pela licitante contratada e sua respectiva liquida<;ao, como tambem, a contar da data do
recebimento definitivo dos generos alimenticios, objeto deste certame, mediante a apresenta<;ao do
termo de recebimento definitivo, apresentado pelo almoxarifado desta Casa Legislativa.

Clausula XIII. 0 pagamento sera feito contra nota de empenho, mediante a
apresenta<;ao de Nota Fiscal no setor de contabilidade da Camara Municipal de Vacaria, situada na
Rua Julio de Castilhos, 1302, Bairro Centro, em VacariaJRS, na forma estabelecida no Edjtal de
Carta Convite nO06/2017 e na clausula XII deste contrato, devendo a despesa correr a conta da
dota<;aoor<;amentaria nO3.3.90.30.00.00 Material de Consumo.

Clausula XIV. A CONTRATANTE efetuani as reten<;oes legais, conforme
legisla<;aovigente.

Clausula XV. Vencido 0 prazo de que trata a clausula XII deste contrato, sem que
a CONTRATANTE tenha efetuado 0 pagamento, 0 valor devido sera atualizado monetariamente,
entre as datas prevista e a efetiva do pagamento, de acordo com a varia<;ao pro-rata tempore do
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IGP-M.
Chiusula XVI. No prevo acima estao embutidos os custos de transporte, carga

e descarga do objeto, impostos, taxas e emolumentos legais, insumos e demais encargos incidentes,
inclusive previdenciarios e trabalhistas, sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA a
quitavao destes.

Chiusula XVII. Durante a vigencia, mediante termo de aditamento, 0 objeto
do presente contrato podeni sofrer supressoes ou acrescimos de ate 25% (vinte e cinco por cento)
das quantidades contratadas, mantidas as condivoes comerciais pactuadas.

DA FORMA DE ENTREGA, GARANTIA E PRAZO

Chiusula XVIII. A CONTRATANTE expedini Ordem de Compra em nome da
empresa CONTRATADA, para 0 fomecimento dos produtos, objeto desta Carta Convite nO
06/2017.

Chiusula XIX. A entrega deveni ocorrer em ate 05 (cinco) dias uteis de cada
mes, contados da data da Ordem de Compra, emitido pela Camara Municipal de Vacaria.

Chiusula XX. Os produtos deverao ser novos e acondicionados em
embalagens apropriadas para 0 armazenamento e transporte.

Clausula XXI. 0 prazo de fomecimento sera de 03 (tres) meses, a partir da
assinatura do contrato.

Clausula XXII. Correrao por conta e risco da Contratada as despesas de
embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios e outros, se
existentes, decorrentes do fomecimento e entrega do objeto.

Clausula XXIII. A entrega devera ser previamente agendada no setor de
almoxarifado da Camara Municipal, telefone (54) 3232-1003, no horario comercial, correndo por
conta e risco da CONTRATADA as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos
trabalhistas, previdenciarios e outros, se existentes, decorrentes do fomecimento e entrega do
objeto.

DO RECEBIMENTO

Clausula XXIV. Observado 0 disposto nos arts. 73 a 76 da Lei Federal nO
8.66611993, 0 recebimento do objeto desta contratayao sera realizado pelo almoxarifado, mediante a
apresentayao de Nota fiscallFatura, que deveni apresentar valores e descriyoes em estrita
conformidade com a proposta da CONTRATADA, da seguinte forma:

Rua Julio de Castilhos, 1.302, Centro
95200-000, Vacaria-RS

(54)3232.1003 I 0800.510.1003
camara@camaravacaria.rs.gov.br
www.camaravacaria.rs.gov.br

mailto:camara@camaravacaria.rs.gov.br
http://www.camaravacaria.rs.gov.br


.~Camara
~ Municipal de Vacaria

a) Provisoriamente, assim que efetuada a entrega, para efeito de posterior
verificayao da conformidade com as especificayoes;

b) Definitivamente, ate 05 (cinco) dias corridos apos verificayao dos itens e
consequente aceitayao.

Chiusula xxv. 0 recebimento provisorio dar-se-a mediante as seguintes
condiyoes:

a) Quantidades em conformidade com 0 estabelecido no contrato;

b) Entrega no prazo, local e horarios previstos neste Edital.

Chiusula XXVI. 0 recebimento definitivo dar-se-a:

a) Apos verificayao fisica que constate a integridade do objeto;

b) Apos verificayao da conformidade com as especificayoes constantes no
Edital e seus anexos.

Chiusula XXVII. No caso de consideradas insatisfatorias as condiyoes do
objeto recebido provisoriamente, sera lavrado Termo de Recusa, no qual se consignarao as
desconformidades, das quais devera ser notificada a CONTRATADA, que devera recolher e
substituir os itens recusados.

Chiusula XXVIII. A CONTRATADA tera prazo de 05 (cinco) dias liteis,
prorrogaveis por igual periodo desde que ocorra motivo justificado e aceito pela CONTRATANTE,
para providenciar a substituiyao e/ou complementayao do objeto, a partir da comunicayao oficial
feita pela CONTRATANTE.

Chiusula XXIX. Caso a substituiyao nao ocorra no prazo determinado, estara a
CONTRATADA incorrendo em atraso na entrega e sujeita a aplicayao das sanyoes previstas no
Edital, no contrato e na Lei Federal nO8.666/1993.

Chiusula XXX. Satisfeitas as exigencias e condiyoes previstas, lavrar-se-a
Termo de Recebimento Definitivo.

Clausula XXXI. 0 recebimento provisorio e definitivo do objeto nao exclui a
responsabilidade civil da CONTRATADA a ele relativa, nem a etico-profissional, pela perfeita
execuyao do contrato.
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DA FISCALIZA<;AO

Clausula XXXII. A execuc;ao do Contrato sera objeto de acompanhamento,
fiscalizac;ao e avaliac;ao por parte da CONTRATANTE, por representante devidamente designado,
a quem competira comunicar as falhas constatadas e solicitar a correc;ao das mesmas.

Clausula XXXIII. A fiscalizayao de que trata a clausula anterior sera exercida no
interesse da CONTRATANTE.

Clausula XXXIV. Quaisquer exigencias da fiscalizac;ao, inerentes ao objeto do
Contrato, deverao ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem qualquer onus para a
CONTRATANTE.

Clausula XXXV. Qualquer fiscalizac;ao exercida pela CONTRATANTE, feita em
seu exclusivo interesse, nao implicara corresponsabilidade pela execuyao do contrato e nao exime a
CONTRATADA de suas obrigayoes pela fiscalizayao e perfeita execuyao do mesmo.

DAS SAN<;OES ADMINISTRATIVAS

Cl:iusula XXXVI. Na vigencia do Contrato, a CONTRATADA estara sujeita as
seguintes sanc;oes administrativas:

Para a CONTRATADA:

a) 0 atraso no prazo de termino de entrega motivara a rescisao unilateral do
contrato por parte desta Casa Legislativa, cabendo as sansoes e penalidades previstas na Lei
8.666/93 e suas alterac;oes, garantida a previa defesa, com base no Art. 86 da Lei 8.666/93 e suas
alterayoes.

b) No caso de inexecuc;ao total do contrato a Administrac;ao podera, garantida a
previa defesa, aplicar a contratada as sanc;oes pre vistas no Art. 87, seus Incisos e Panigrafos, da
seguinte forma:

1- advertencia por escrito;
II - multa de 10% (dez por cento) sobre 0 valor contratado inadimplido;
III - suspensao temporaria de participac;ao em licitayoes e impedimento de

contratar com Administrayao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;
IV - dec1arac;ao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrac;ao

Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punic;ao ou ate que seja promovida a
reabilitac;ao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
contratada ressarcir a Administrac;ao pelos prejuizos resultantes e apos decorrido 0 prazo da sanc;ao
aplicada com base no inciso anterior.
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c) No caso de inexecuyao parcial do contrato a Administrayao podera, garantida a
previa defesa, aplicar a contratada as sanyoes previstas no Art. 87, seus Incisos e Panigrafos, da
seguinte forma:

1 - multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso;
2 - multa de 5 % (cinco por cento) no caso de inexecuyao parcial do contrato,

cumulada com a pena de suspensao do direito de licitar e 0 impedimento de contratar com a
Administrayao pelo prazo de 01 (urn ano);

3 - multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecuyao total do contrato,
cumulada com a pena de suspensao do direito de licitar e 0 impedimento de contratar com a
Administrayao pelo prazo de 02 (dois anos);

4 - multa de 10 % (dez por cento) no caso de nao regularizayao da situac;ao fiscal
no caso de habilitac;ao condicionada, cumulada com a pena de suspensao do dire ito de licitar e 0

impedimento de contratar com a Administrac;ao pelo prazo de 02 (dois anos).

As multas serao calculadas sobre 0 montante nao adimplido do contrato.

Para a CONTRATANTE

a) No caso do nao cumprimento do prazo de pagamento, inexistindo motivos por
culpa do licitante vencedor (emissao de nota fiscal em discordancia com 0 constante no empenho,
etc) ficani a Camara Municipal de Vacaria adstrita ao pagamento de multa de 0,1% sobre 0 valor da
nota fiscal em atraso ao meso

Chiusula XXXVII. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA
enquanto pendente de liquidac;ao qualquer obrigac;ao financeira que the for imposta em virtude de
penalidade ou inadimplencia contratual.

Clausula XXXVIII. As penalidades previstas nao serao aplicadas no caso de
falta de providencias por parte da CONTRATANTE na observancia de suas obrigac;oes, que
diretamente influam no cumprimento das obrigac;oes assumidas pela CONTRATADA, ou ainda, no
caso de forc;amaior devidamente comprovada.

Clausula XXXIX. No caso de descumprimento contratual, a CONTRATADA
podeni ser incluida no Cadastro de Fornecedores impedidos de licitar e contratar com a
Administrac;ao Publica Estadual, nos termos da Lei nO 11.389/99, regulamentada pelo Decreto
Estadual nO42.250/03.

Clausula XL. Na aplicac;ao dessas sanc;oes administrativas serao admitidos os
recursos previstos em lei, garantida a ampla defesa e 0 contraditorio.
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DA RESCISAO DO CONTRATO

Clausula XLI. 0 Contrato podeni ser rescindido nos seguintes casos:

a) por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos previstos no art. 78
da Lei Federal nO8.666/93, no que couber;

b) arnigavelmente, por acordo entre as partes, mediante aviso por escrito, com 10
(dez) dias de antecedencia, sem que sejarn obrigados a responder por onus ou prejuizos resultantes,
desde que haja conveniencia para a CONTRATANTE.

c) pela CONTRATANTE, independente de interpelayao judicial ou extrajudicial,
sem que assista it CONTRATADA direito it indenizayao, quando esta:

- nao cumprir quaisquer das obrigayoes assumidas;
- nao recolher, no prazo determinado, as multas impostas; e
- transferir 0 Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem autorizayao do

CONTRATANTE;

d) judicialmente, nos termo da legislayao.

DO PRAZO E DA RENOVA(:AO DO CONTRATO

Clausula XLII. 0 presente Contrato teni vigencia de 03 (tres) meses, contados
da data de sua assinatura.

DO GESTOR E DO FISCAL DE CONTRATO

Clausula XLIII. Com vistas a preservar 0 interesse publico, fica designado o(a)
servidor(a) ( ), para exercer a funyao de fiscal do presente contrato, assegurado(a) o(a)
mesmo(a) a possibilidade de exercer ampla e permanente fiscalizayao, junto ao contratado, da plena
execuyao do objeto descrito, da clausula primeira.

Clausula XLIV. Com vistas a preservar 0 interesse publico, fica designado o(a)
Vereador(a) Presidente ( ), para exercer a funyao de gestor do presente contrato, assegurado(a)
o(a) mesmo(a) a possibilidade de exercer arnpla e permanente fiscalizayao, junto ao contratado, da
plena execuyao do objeto descrito, da clausula primeira.

DAS DISPOSI(:OES GERAIS

Clausula XLV. Respeitadas as disposiyoes deste Contrato, passam a fazer parte
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integrante do mesmo e terao plena validade entre as partes contratantes, 0 Edital da Carta Convite n°
02/2017 e seus anexos, bern como a proposta comercial da CONTRATADA.

Clau8ula XLVI. Todas as comunica<;oes relativas ao presente Contrato serao
consideradas como regularmente feitas, se entregues ou enviadas it CONTRATADA por carta
protocolada, e-mail ou correio.

""Clausula XLVII. Durante a vigencia deste contrato, a CONTRATADA se obriga a
manter todas as condi<;oes de habilita<;ao e qualifica<;ao exigidas no Edital da Carta Convite nO
05/2016.

DO FORO

Clausula XLVIII. E competente 0 Foro da Comarca de VacarialRS, para dirimir
quaisquer litigios oriundos deste Contrato.

Chiusula XLIX. E, por estarem justos e contratados, firmam 0 presente
Instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que lido e achado conforme vai assinado pelas
partes.

Vacaria, XX de XXX de 2017.

CONTRATANTE CONTRATADA
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