PROCESSO

LICITATORIO

N° 02/2018

CARTA CONVITE N° 02/2018

A CAMARA MUNICIPAL DE VACARIAJRS, inscrita no CNPJ sob

nO.
90.544.057/0001-44, atraves do seu Presidente, Vereador Mauro Deluche Schuler, toma publica a
abertura do presente procedimento licitatorio, sob a modalidade de CARTA CONVITE, do tipo
MENOR PRE(:O GLOBAL, regida pela Lei Federal nO 8.666/93 e demais legislayoes
pertinentes, tendo por finalidade A CONTRATA(:AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
0

A IMPLANTAC;Ao DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS COMPLEMENTARES DO
PPCI (Plano de Preven~ao e Combate a Incendio), do predio sede da Camara Municipal de
Vacaria, conforme as especificayoes constantes neste Edital e seus anexos.
As propostas deverao obedecer as especificayoes deste instrumento
convocatorio e anexos que dele fazem parte integrante, sob pena de serem desclassificadas.
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitayao serao
recebidos no prazo e endereyo abaixo mencionados.
As sessoes publicas de processamento do presente processo licitatorio serao
realizadas na Sala das Comissoes da Camara Municipal de VacarialRS, situada na Rua Julio de
Castilhos, nO 1.302, Centro, VacariaIRS, CEP 95200-000, designando-se 0 dia 01102/2018, as 14
horas, para a realizayao da sessao publica de abertura dos envelopes contendo a documenta~ao
de habilita~ao. As sessoes licitatorias serao conduzidas por uma Comissao de Licitayao, cujos
membros foram nomeados pel a Portaria n° 07/2018, de 10 de janeiro de 2018. 0 Edital de
Licitayao
podeni
ser
adquirido
gratuitamente,
na
internet,
atraves
do
site
..www.camaravacaria.rs.gov.br ".

1.0BJETO
Constitui objeto do presente Convite, conforme especificayoes abaixo:
1.1. A Camara Municipal de Vacaria contrata empresa especializada para a
execuyao de serviyo completo de implantayao dos equipamentos e sistemas complementares do
PPCI (Plano de Prevenyao e Combate a Incendio), para 0 predio sede da Camara Municipal de

Rua

Julio

95200-000,

de Castilhos,
Vacaria-RS

(54)3232.1003

1.302,

I 0800.510.1003

camara@camaravacaria.rs.gov.br
www.camaravacaria.rs.gov.br

Centro

Vacaria. compreendendo material e mao de obra, conforme Memorial Descritivo, Cronograma
Fisico-Financeiro e Planilha Oryamentciria, que ficam fazendo parte integrante do presente Edital, e
que deverao ser observados com rigor.
2. SERVI<;OS

A SEREM

EXECUTADOS

E CONDI<;OES

PARA

EXECU<;AO
2.1. 0 serviyo prestado de implantayao dos equipamentos e sistemas
complementares do PPCI (Plano de Prevenyao e Combate a Incendio), somente sera recebido apos
vistoria, fiscalizayao e mediyao, realizada por servidor designado pel a Camara Municipal de
Vacaria.
2.2. A proponente contratada fica responsavel por deixar 0 local limpo e
organizado apos a conclusao do servi<;o, recolhendo todo e qualquer residuo de material que restar.
2.3. A proponente contratada devera fornecer mao de obra, material e os meios
mecanicos necessarios ao desempenho da execuyao do serviyo prestado.
2.4. A licitante contratada, quando da execuyao do serviyo contratado, devera
manter urn Profissional Tecnico que acompanhe os trabalhos na implantayao do servi<;o prestado,
sendo este, 0 responsavel para dirimir todas as duvidas necessarias para 0 born andamento do
serviyo contratado.
2.5. A licitante contratada devera proporcionar proteyao coletiva prevendo a
ado<;ao de medidas que evitem a ocorrencia de proje<;ao de materiais, acidentes com maquinas e
equipamentos, sendo a Unica e exclusiva responsavel pelos mesmos.
2.6. A garantia do serviyo prestado para a Camara Municipal de Vacaria, sera
prevista em lei.
3. DAS CONDI<;OES DE PARTICIPA<;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
condiy5es de habilita<;ao constantes neste Edital.
b) A apresentayao de proposta implica aceitayao imediata, pelos proponentes,
do inteiro teor de todas especifica<;5es constantes neste Edital e seus anexos, assim como todas as
disposiy5es legais pertinentes.

sujeitara

0

c) A declarayao falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilita<;ao
licitante as san<;5es previstas em lei.
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d) Nao podem participar deste certame:
• Licitantes que estejam impedidos ou suspensos
Tribunal de Contas ou por outro orgao da Administrayao Publica;
• Licitantes que estejam sob processo
credores, dissolm;ao e liquidayao judicial ou extrajudicial;

de licitar pelo

de falencia,

concurso

de

• Licitantes que sejam declarados inidoneos para licitar e contratar com
a Administrayao Publica em qualquer esfera de govemo.
4. RECEBIMENTO
PROPOSTA COMERCIAL

DA DOCUMENTA<;AO

DA HABILITA<;AO

E DA

4.1. Os licitantes deverao entregar 02 (dois) envelopes fechados e lacrados,
contendo, respectivamente, a docurnentayao da habilitayao e a proposta comercial.
4.1.1. Os docurnentos referentes a habilitayao deverao estar contidos em urn
envelope fechado e lacrado, no qual deverao ser inseridas as seguintes informayoes:
CAMARA MUNICIPAL DE VACARIAIRS
CONVITE N° 02/2018
ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTA<;AO DA HABILITA<;AO
IDENTIFICA<;AO
DO LICITANTE, SEU ENDERE<;O E TELEFONE
PARACONTATO
4.1.2. Os elementos referentes a proposta comercial deverao estar contidos em
urn envelope fechado e lacrado, no qual deverao ser inseridas as seguintes informayoes:
CAMARA MUNICIPAL DE VACARIAIRS
CONVITE N° 02/2018
ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA COMERCIAL
IDENTIFICA<;AO
DO LICIT ANTE, SEU ENDERE<;O

E TELEFONE

PARACONTATO
4.2. Os dois envelopes definidos nos subitens "4.1.1" e "4.1.2", contendo,
respectivamente, a docurnentayao da habilitayao e da proposta comercial, deverao ser entregues na
Secretaria da Camara Municipal de Vacaria, situada a Rua Julio de Castilhos, nO 1302, Bairro
Centro, na cidade de VacariaIRS, CEP 95200-000, impreterivelmente ate as 14 horas do dia
01102/2018.
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5. HABILITACAO
5.1. 0 envelope n° 01 - Documentayao da Habilitayao, deveni conter, sob pena
de inabilitayao:
a) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicilio ou sede do licitante;
b) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviyo
(FGTS), demonstrando situayao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;
c) prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justiya do Trabalho,
mediante a apresentayao de certidao negativa;
d) declarayao de cumprimento do disposto no art. 7°, XXXIII da Constituiyao
Federal, conforme modelo constante no Anexo II deste Edital.
e) ato constitutivo da licitante, conforme

0

caso:

el) registro comercial, no caso de empresa individual;
e2) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ayoes,
acompanhado de documentos de eleiyao de seus administradores;
e3) inscriyao do ato constitutivo,
acompanhada de prova de diretoria em exercicio;

no caso de sociedades

civis,

e4) decreto de autorizayao, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizayao para funcionamento
expedido pelo orgao competente, quando a atividade assim 0 exigir.
t) Atestado de visita, do responsavel tecnico da empresa, ao local da obra, que
sera fornecido pel a Camara Municipal de Vacaria, ate 24 horas it data de abertura da licitayao,
conforme modelo constante no Anexo V deste Edital.
g) Certidao
(engenheiro civil e/ou arquiteto).

de Registro

no CREA E/OU CAU, do responsavel tecnico

h) Prova de vinculo does) responsavel(is) tecnico(s) com a empresa. A prova de
vinculo does) responsavel(is) tecnico(s) com a empresa que podera se dar atraves de uma das
seguintes formas: I- Carteira Profissional (CTPS), no caso de vinculo empregaticio; II- Ato
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Constitutivo. Contrato Social ou Estatuto, devidamente registrado no 6rgao competente, no caso de
vinculo societario; 111- Sera admitido, tambem, contrato de prestayao de serviyo regido pela
legislayao civil comum.
i) Atestado de capacitayao tecnico-profissional, registrado no CREA E/OU
CAU, em nome do responsavel tecnico da empresa (engenheiro civil e/ou arquiteto), fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, de que executou, satisfatoriamente, contrato com
objeto compativel em caracteristicas com 0 objeto licitado.
it) Considera-se compativel 0 objeto cuja complexidade tecnica seja
similar ao objeto licitado e sua execuyao guarde proporcionalidade entre 0 serviyo prestado para a
presente licitayao.
5.2. Os documentos referidos nas alineas do subitem 5.1., poderao ser
apresentados em original ou por qualquer processo de copia autenticada. Os documentos
extraidos via internet serao conferidos sua autenticidade pelos membros da Comissao de Licitayao,
no ato do julgamento da habilitayao dos documentos das licitantes participantes.
5.3. A empresa que, nos termos da Lei Complementar nO 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 documentayao da habilitayao,
uma declara~ao, declarando expressamente que e Micro Empresa ou Empresa de Pequeno
Porte, conforme seu enquadramento. As declarayoes falsas estao sujeitas as penalidades da Lei
nO8.666/93, nao excluindo a aplicayao das sanyoes previstas na Legislayao Penal.
5.4. A ausencia da declarayao de que trata 0 subitem 5.3. implicara a
desistencia da Micro Empresa ou da Empresa de Pequeno Porte licitante de utilizar-se das
prerrogativas a ela concedidas pela Lei Complementar Federal n°. 123/06.
5.5. A nao apresentayao da declarayao acerca da condiyao de Micro Empresa
ou Empresa de Pequeno Porte nao enseja a inabilitayao do interessado.
5.6. Para fins de credenciamento dos representantes dos licitantes as sessoes
licitat6rias, os mesmos deverao apresentar para a Comissao de Licitayao, fora dos envelopes nO01
- Documentayao da Habilitayao e n° 02 - Proposta Comercial, uma autorizayao expedida pelas
empresas, habilitando-os para representa-Ias junto as sessoes, com plenos poderes de decisao,
exceto quando forem s6cios das empresas, devendo, neste caso, comprovarem tal situayao, atraves
da apresentayao de documento de identificayao pessoal e c6pia ou original do contrato social da
empresa ou da ficha registro de empresano individual.
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6. PROPOSTA

COMERCIAL

6.1. 0 envelope nO 02 deven! conter a proposta comercial, a qual deven!
preencher, obrigatoriamente, os requisitos abaixo transcritos, sob pena de desclassifica~ao:
a) ser entregue, impreterivelmente, no local e prazo previstos neste Convite;
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 descri~ao exata do servi~o prestado para a Camara Municipal de
Vacaria;
e) indicar clara e separadamente, em moeda nacional, 0 pre~o total global, no
qual deverao estar incluidos todos os encargos fiscais, trabalhistas ou de qualquer natureza, nao se
admitindo, a qualquer titulo, ulteriores acrescimos sobre 0 pre~o proposto;
f) no pre~o proposto deveni estar incluido, alem do lucro, todas as despesas e
custos, como por exemplo: transportes, impostos e tributos de qualquer natureza e todas as despesas
diretas ou indiretas, relacionadas com 0 fomecimento do objeto da presente Licita~ao;
g) indicar 0 prazo de validade da proposta que devera ser de, no minimo, 60
(sessenta) dias corridos, contados a partir da sua abertura, conforme disciplina 0 § 30 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
(sessenta) dias corridos;
h) indicar 0 prazo de entrega do servi~o prestado, 0 qual nao podera
ultrapassar 90 (noventaO dias corridos, contados da data da adjudica~ao do objeto licitado. Se na
proposta nao constar 0 prazo de entrega do servi~o, subtender-se-a 0 de 90 (noventa) dias corridos;
6.2. 0 pre~o ofertado pelo licitante devera ser 0 praticado no mercado, sendo
que 0 valor total global nao podera exceder de R$ 26.217,00 (Vinte e Seis Mil, Duzentos e
Dezessete Reais), conforme 0 cronograma fisico-financeiro e a planilha or~amentaria, anexos
neste Edital.
6.3. E de inteira responsabilidade da ofertante 0 pre~o cotado, nao sendo
levados em considera~ao erros ou equivocos manifestados apes abertura das propostas.
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7. PROCEDIMENTOS
7.1. Enquanto nao escoado 0 praz0 de que trata 0 subitem 4.2 do presente
Convite, serao recebidos, na Secretaria da Camara Municipal de Vacaria, os envelopes contendo a
docurnenta~ao da habilita~ao e a proposta comercial dos licitantes.
7.2. Os prepostos ou representantes dos licitantes que pretendam representar os
interesses da empresa durante a sessao deverao apresentar docurnento de credenciamento emitido
pelos mesmos, quando da entrega e/ou abertura dos envelopes da docurnenta~ao da habilita~ao e da
proposta comercial, conforme estabelece 0 sub item 5.6.
7.3. No referido docurnento de credenciamento deveni 0 licitante conceder ao
representante ou preposto todos os poderes necessarios a pnitica de quaisquer atos relacionados com
o procedimento licitat6rio em tela. A ausencia dos referidos poderes no docurnento de
credenciamento implicara a impossibilidade do representante ou preposto se manifestar em nome da
empresa.
7.4. Na mesma ocasiao, devera ser apresentado, pelo credenciado, documento
de identifica~ao para a devida comprova~ao.
7.5. A Comissao de Licita~ao designada para este procedimento licitat6rio
procedera, no dia 01/02/2018, as 14:00hs, na Sala de CQmissoes da Camara Municipal de Vacaria
situada a Rua JUlio de Castilhos, nO 1.302, Centro, em VacariaIRS a abertura dos envelopes nO01 Docurnenta~ao da Habilita~ao, sendo os documentos apresentados conferidos e rubricados pelos
membros da Comissao de Licita~ao e pelos representantes das empresas presentes ao ato, devendo,
tambem, rubricarem 0 fecho de todos os envelopes nO02 _L Proposta Comercial.
7.6. Vma vez abertos os envelopes, nao serao admitidos cancelamentos,
inclusao de docurnentos, retifica~oes de pre~os ou altera~oes nas condi~oes estabelecidas,
ressalvada a possibilidade de realiza~ao de diligencias.
7.7. Ap6s a abertura do envelope nO01 - Documenta~ao da Habilita~ao, sera
franqueado, aos proponentes, 0 exame dos docurnentos nele constantes, podendo qualquer urn deles
solicitar 0 registro de observa~ao que julgar conveniente, desde que 0 fa~a no momento oportuno,
anunciado pela Comissao de Licita~ao, sendo intempestiva e, consequentemente, inatendivel,
qualquer reclama~ao anterior ou posterior.
7.8. As observa~oes que aludem 0 subitem 7.7. serao devidamente registradas
em ata, reservando-se, porem, a Comissao de Licita~ao, 0 direito de leva-las ou nao em
considera~ao, motivando, em qualquer caso, sua decisao.
7.9. Ap6s, a Comissao de Licita~ao estabelecera a data da sessao publica, que
podera ser no mesmo dia, onde comunicara a decisao sobre a habilita~ao preliminar dos
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~Camara
~

Municipal

de Vacaria

participantes, quando tambem sera estabelecido urn prazo de 02 (dois) dias uteis aos licitantes, para
recorrerem desta decisao.
7.10. Os envelopes nO02 - 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.
7.11. E facultada a Comissao de Licitayao, quando julgar necessario,
determinar a realizayao de novas sessoes publicas para divulgar 0 resultado de suas decisoes.
7.12. 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 VacariaJRS, a abertura dos envelopes n° 02 - Proposta
Comercial, sendo dada vista das mesmas aos licitantes, devendo todas as suas folhas serem
rubricadas pelos membros da Comissao de Licitayao e pelos representantes das empresas presentes.
7.13. Ap6s, a Comissao de Licitayao estabelecera a data da sessao publica, que
podera ser no mesmo dia, onde comunicara a decisao final sobre as propostas dos participantes,
quando tambem sera estabelecido urn prazo de 02 (dois) dias uteis aos licitantes, para recorrerem
desta decisao.
7.14. Ao final de cada sessao da licitayao, serao lavradas atas circunstanciadas
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, ap6s lidas e aprovadas por todos.
7.15. Quando nao for possivel 0 estabelecimento das sessoes publicas
referentes aos subitens 7.9 e 7.13, a Comissao de Licitayao afixara 0 resultado das respectivas fases
no Quadro Mural do Poder Legislativo, localizado no andar terreo do Edificio da Camara Municipal
de Vacaria.
8. JULGAMENTO
8.1. Serao inabilitadas as licitantes que nao apresentarem todos os documentos
de habilitayao referidos no subitem 5.1 deste Edital ou que apresenta-Ios com vicios, bern como
apresentar quaisquer docurnentos com prazo de validade expirado ou em desacordo com as
disposiyoes deste Edital. 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.
8.2. Serao desconsideradas,
pedidas neste Convite.
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8.3. A proposta manifestamente inexequivel sera desclassificada,
Comissao de Licitayao justificar os motivos que a tornam inexequivel.

cabendo a

8.4. A adjudicayao sera feita ao licitante que, aMm de apresentar a proposta
com 0 MENOR PRE<;O GLOBAL, atender a todas as disposiyoes deste edital, sendo considerado
o vencedor do certame.
8.5. A Comissao de Licitayao justificara, apos 0 exame das propostas, a
classificayao ou desclassificayao dos proponentes e a preferencia pelo vencedor, atraves de quadro
comparativo, pela ordem crescente dos preyos ofertados pelos licitantes.

dispoe

0

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

0

que

8.7. Sera assegurada, com criterio de desempate, preferencia de contratayao
para as Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme dispoe a Lei Complementar nO
123/2006.
8.8. Entende-se por empate quando as propostas apresentadas pelas Micro
Empresas ou Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou ate 10% (dez por cento) superiores a
proposta melhor classificada.
8.9. Nao ocorrera empate se a proposta melhor classificada ja for de Micro
Empresa ou Empresa de Pequeno Porte.
8.10. Ocorrendo 0 empate, a Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte
melhor classificada podera apresentar proposta de preyo inferior aquela considerada vencedora do
certame, situayao em que sera adjudicado em seu favor 0 objeto licitado.

8.11. No caso de equivalencia dos valores apresentados pelas Micro Empresas
e Empresas de Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.8 deste
Edital, sera realizado sorteio entre elas, para identificar aquela que primeiro apresentara melhor
proposta.
8.12. Nao ocorrendo a contratayao da Micro Empresa ou Empresa de Pequeno
Porte, conforme 0 subitem 8.10 deste Edital, serao convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipotese contemplada no subitem 8.8 deste Edital, na ordem classificatoria, para 0
exercicio do esmo direito.
8.13. Em caso de divergencia entre valores numerais e valores por extenso,
prevalecerao estes ultimos, entre val ores unitarios e totais, os primeiros.
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9.RECURSOS
9.1. Cabera recurso das decisoes proferidas pel a Comissao de Licitayao,
interposto por escrito no prazo de 02 (dois) dias uteis, contados a partir da data de divulgayao das
decisoes, nas hip6teses de habilitayao ou inabilitayao de licitante e de classificayao ou
desclassificayao das propostas, bern como nos demais casos previstos em lei.
9.2. Os recursos serao interpostos por escrito, dirigidos ao Presidente da
Comissao de Licitayao 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 17hs do ultimo dia
do prazo de que trata 0 subitem anterior.
9.3. 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).
9.4. Impugnado ou nao 0 recurso voluntario, a Comissao de Licitayao 0
apreciara, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, podendo realizar instruyao complementar, opinando,
motivadamente, pela manutenyao ou reforma do ato recorrido, submetendo 0 processo ao
Presidente da Camara Municipal de Vacaria.
9.5. Decorrido 0 prazo do subitem 9.1, sem interposiyao de recurso voluntario,
referente ao julgamento das propostas comerciais, a Comissao de Licitayao remetera 0 processo ao
Presidente da Camara Municipal de Vacaria, com vista a homologayao e adjudicayao.
10. DA IMPUGNA~AO AO EDITAL E DOS ESCLARECIMENTOS
10.1. Qualquer cidadao e parte legitima para impugnar este Edital, na forma
estabelecida pelo art. 41, §1°, da Lei 8.666/93.
10.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitat6rio deverao
ser enviados exclusivamente a Comissao de Licitayao, para 0 seguinte endereyo: Rua JUlio de
castilhos, nO1.302, Centro, VacariaIRS, CEP 95200-000, ou pelo telefone (54) 3232-1003.
11. PAGAMENTO E DOTA~AO
11.1. 0 pagamento sera efetuado pela Camara Municipal de Vacaria, a cada
termino das etapas estipuladas no cronograma fisico-financeiro, contra Nota de Empenho, no 5° dia
util, a contar da data de liquidayao da nota fiscal/fatura apresentado pela licitante contratada
correspondente a prestayao do serviyo ora licitado.
11.2. A liquidayao da nota fiscal/fatura, ocorrera ap6s a analise e Termo de

Rua julio
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Recebimento Definitivo por Etapa, na qual, devera estar em conformidade
Licita9ao.
A despesa decorrente
4.4.90.51.00.00.00 - Ohras e Instala90es

da contrata9ao

correra

a

com 0 Edital desta

conta

da dota9ao

nO

12. DO CONTRATO
12.1. Ap6s a homologa9ao, a Camara Municipal de Vacaria convocara 0
vencedor da Licita9ao para, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da convoca9ao, assinar 0
contrato, aceitar ou retirar 0 instrumento, sob pena de decair do direito a contrata9ao.
12.2. 0 prazo de vigencia do presente contrato sera de 90 (noventa) dias,
podendo ser prorrogado ate 0 limite legal permitido, por Lei.
13. FISCALIZA<;AO
13.1. A execu9ao do contrato sera objeto de acompanhamento, fiscaliza9ao e
avalia9ao permanente por parte do Camara Municipal de Vacaria, atraves do responsavel designado,
a quem competira comunicar as falhas porventura constatadas.
13.2. A fiscaliza9ao de que trata 0 subitem 13.1 sera exercida no interesse da
Camara Municipal de Vacaria.
13.3. Quaisquer exigencias da fiscaliza9ao, inerentes ao objeto do contrato,
deverao ser prontamente atendidas pel a contratada, sem qualquer onus para a Camara Municipal de
Vacaria.
13.4. Qualquer fiscaliza9ao exercida pela Camara Municipal de Vacaria, feita
em seu exclusivo interesse, nao implica corresponsabilidade pela execu9ao do contrato e nao exime
a contratada de suas obriga90es pela fiscaliza9ao e perfeita execu9ao do mesmo.
13.5. A fiscaliza9ao da Camara Municipal de Vacaria, em especial, tera 0 dever
de verificar a qualidade do servi90 a ser executado, podendo exigir as melhorias que se fizerem
necessarias, a fim de promover 0 atendimento do que foi proposto e contratado, sem que assista a
contratada qualquer indeniza9ao pelos custos dai decorrentes.
14. LOCAL DE EXECU<;AO DO OBJETO
14.1. 0 licitante vencedor efetuara 0 servi90 completo de implanta9ao dos
equipamentos e sistemas complementares do PPCI (Plano de Preven9ao e Comhate a Incendio), ora
licitado, na Camara Municipal de VacariaJRS, de segunda a sexta-feira, nos seguintes horanos: das
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08hs as llhs30min e das 13hs30min as 18hs.
14.2. A Camara Municipal de Vacaria designara urn responsavel para
fiscalizayao da execuyao do serviyo completo de implantayao dos equipamentos e sistemas
complementares do PPCI (Plano de Prevenyao e Combate a Incendio), a fim de dirimir quaisquer
duvidas, a vista das caracteristicas exigidas neste instrumento convocat6rio, tais como: qualidade,
materiais adequados e de qualidade e as devidas adequayoes com a proposta. As condiyoes para
entrega dos objetos licitados, atenderao 0 disposto no art. 73 da Lei Federal nO8.666/93.
15. PRAZO PARA A ENTREGA DO OBJETO LICITADO
15.1. 0 prazo para entrega do serviyo prestado (serviyo completo de
implantayao dos equipamentos e sistemas complementares do PPCI (Plano de Prevenyao e
Combate a Incendio)) sera de ate 90 (noventa) dias corridos, a partir da data da adjudicayao do
objeto.
15.2. A nao aceitayao do serviyo implicara em desistencia, podendo a Camara
Municipal de Vacaria, 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 nO8.666/93.
16.
ADMINISTRATIVAS

DA

INEXECU<;AO

DO

CONTRATO

E

SANCOES

16.1. 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.
16.2. Pela inexecuyao total ou parcial do que foi proposto e contratado, a
contratada, sem prejuizo da rescisao contratual, sera notificada por escrito, da aplicayao de urna
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 nO8.666/93).
16.3. Na aplicayao dessa sanyao administrativa prevista no subitem anterior
serao admitidos os recursos previstos em lei.
16.4. No caso de descurnprimento contratual, a contratada podera ser incluida
no Cadastro de Fomecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administrayao Publica
Estadual, nos termos da Lei nO11.389/99, regulamentada pelo Decreto Estadual nO42.250/03.
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17. DISPOSI~()ES

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 documentos ou informayoes que deverlam 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 obriga~ao 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 Convite serao consideradas
como regularmente feitas, se entregues ou enviadas por carta protocolada ou registrada, sedex ou email.
17.5. 0 contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi~oes contratuais,
os acrescimos ou supressoes que se fizerem necessarios.
17.6. 0 contratado e responsavel pelos danos causados diretamente
contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuyao do contrato.

ao

17.7. Nao serao admitidas, sob
substitui~oes das propostas ou de quaisquer documentos.

ou

quaisquer

motivos,

modificayoes

17.8. Para contagem de prazos preconizados neste Edital, exclui-se 0 dia do
inicio e inclui-se 0 dia do vencimento, considerando-se prorrogado 0 prazo ate 0 primeiro dia util
subsequente, se 0 vencimento cair em feriado ou dia que nao houver expediente normal na Camara
Municipal de Vacaria/RS.
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 I - Especificayoes do Objeto;
Anexo II - Modelo Declarayao Cumprimento do art. 7, XXXIII, da CF/88;
Anexo III - Modelo Declarayao de Microempresa ou Empresa de Pequeno;

Rua Julio de Castilhos,
95200-000, Vacaria-RS
(54)3232.1003

1.302, Centra

I 0800.510.1003

camara@camaravacaria.rs.gov.br
www.camarav<lcaria.rs.gov.br

~Camara
~

Municipal

de Vacaria

Porte;
Anexo IV - Modelo Procural):ao de Credenciamento;
Anexo V - Modelo de Atestado de Visita;
Anexo VI - Modelo de Declaral):ao de Renu.ncia do Prazo de Recurso na Fase

Anexo VII - Modelo de Minuta de Contrato;
Anexo VIII - Memorial Descritivo, Cronograma Fisico-Financeiro

e Planilha

Orl):amentana.

Vacaria, 23 de janeiro de 2018.
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ANEXOI

ESPECIFICACOES

DO OBJETO

PROCESSO LICITATORIO N° 02/2018
CARTA CONVITE N° 02/2018

ESPECIFICA<;OES:

DESCRI<;AO

VALOR TOTAL
(GLOBAL) MAXIMO
ACEITAVEL

A Camara Municipal de Vacaria contrata empresa especializada para a
execw;ao de serviyo completo de implantayao dos equipamentos e sistemas
complementares do PPCI (Plano de Prevenyao e Combate a Incendio), para
o predio sede da Camara Municipal de Vacaria, compreendendo material e
mao de obra, conforme Memorial Descritivo, Cronograma FisicoFinanceiro e Planilha Or~amentaria, que ficam fazendo parte integrante do
presente Edital, e que deverao ser observados com rigor.

R$ 26.217,00

PRE<;O MAxIMO DE ACEITABILIDADE:
Estabelece-se como preyO maximo de aceitabilidade para a contratayao de empresa especializada
para

0

serviyo completo de implantayao dos equipamentos e sistemas complementares

(Plano de Prevenyao e Combate a Incendio),
Duzentos e Dezessete Reais).
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95200-000,
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0

do PPCI

valor total global de R$ 26.217,00 (Vinte e Seis Mil,

ANEXOII
MODELO DE DECLARACAO 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
participa~ao no Processo Licitatorio nO 02/2018, Carta Convite nO 02/2018 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 de junho de 1993 e demais legisla~ao pertinente, nao emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos, salvo
na condi~ao de aprendiz, a partir de quatorze anos.

[CIDADEIUF],__

de

Nome 1 Cargo 1Assinatura

Rua Julio de Castilhos, 1.302, Centro
95200-000, Vacaria-RS
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de 2018.

ANEXOIII

MODELO DE DECLARA<;AO

DE MICROEMPRESA

OU EMPRESA DE PEQUENO

PORTE

DECLARA<;AO

DE MICROEMPRESA

OU EMPRESA DE PEQUENO

PORTE

Processo Licitat6rio nO02/2018
Carta Convite nO02/2018

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

SOCIAL)_,

[CIDADEIUF], _

de

(nome/cargo/assinatura)
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ANEXOIV

MODELO

DE PROCURA<;AO

CREDENCIAMENTO

PROCURA<;AO

Pelo presente instrumento, a empresa _[RAZAO
SOCIAL ]_,
inscrita no CNPJ_[N° do
CNPJ]_,
sito na _[ENDEREC;O
COMPLETO] __ , por seu(s) representante(s) legal(is)
abaixo-assinado(s), nomeia e constitui como bastante procurador(a), o(a) Sr(a) _[NOME
COMPLETO]_;
inscrito(a) no CPF _[N0
do CPF]_;
portador(a) do RG _[N0
do
RG]_,
residente em _[ENDEREC;O
COMPLETO]_,
ao qual OUTORGA AMPLOS
PODERES, INCLUSIVE DE DECISAO, para representa-Ia em todos os atos inerentes ao
PROCESSO LICITATORIO N° 02/2018, CARTA CONVITE N° 02/2018, da CAMARA
MUNICIPAL DE VACARIAlRS, podendo se pronunciar nas sessoes licitat6rias em nome da
representada, interpor recursos ou ressalvas, renunciar a interposiyao de recursos, acordar,
transigir, desistir e receber avisos, intimayoes, notificayoes, assinar declarayoes, enfim, praticar
todos os atos necessarios ao born e fiel cumprimento deste mandato.

[CIDADEI UF], _

[ASSINATURA]
Representante(s)

de

de 2018.

_
legal(is)
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95200-000, Vacaria-RS
(54)3232.1003 I 0800.510.1003

camara@camaravacaria.rs.gov,br
www.camaravacaria.rs.gov.br

ANEXOV

ATESTADO DE VISITA

PROCESSO LICITATORIO N° 02/2018
CARTA CONVITE N° 02/2018

Atesto que o(a) (.
), portador(a) da carteira do CREAlCAU nO(
representando a empresa (.
), inscrita
(.
), sediada it RuaiAv. (.
), nO(
), Bairro (
cidade de (

no

),
CNP J nO
), na

), atraves de visita realizada nas instalayoes da Camara Municipal de

Vacaria, nos locais de execuyao do serviyo, tomou conhecimento, e esta ciente das condiyoes locais,
e, para fins previstos no Instrumento

Convocat6rio

correspondente

ao Processo Licitat6rio nO

02/2018, modalidade Carta Convite nO02/2018 .

......................

Empresa
Responsavel Tecnico
CREAlCAU

Rua Julio de Castilhos,
95200-000,

1.302,

Vacaria-RS

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

Centro

,

de

Camara Municipal de Vacaria
Enio Schinato
Diretor Geral

de 2018.

ANEXOVI

DECLARACAO

DE RENUNCIA DO PRAZO DE RECURSO NA FASE DE HABILITACAO

A Empresa
, inscrita no CNPJ nO
, por
intermedio de seu representante legal, o(a) Sr(a)
, inscrito(a) no CPF sob
nO
, ausente nesta data ao ato de abertura dos envelopes relativos ao presente
Processo Licitat6rio n° 02/2018, modalidade Carta Convite nO02/2018, DECLARA e toma publico
que renuncia ao prazo recursal, se estiver habilitada na fase de abertura do envelope 1Documentayao de Habilitayao, concordando assim Com a abertura do envelope 2-Proposta
Comercial.

de -----

Representante Legal,
Empresa.

OBS: Este modelo de anexo e opcional, as proponentes nao estao obrigadas a elaborar.

Rua Julio de Castilhos,
95200-000,
Vacaria-RS
(54)3232.1003

1.302,

I 0800.510.1003

cam<lr<l@camarClvacaria.rs.gov.br
www.camar3vacaria.rs.gov.br

Centro

de 2018.

ANEXOVII

MINUTADO

CONTRATO

MINUTA
CONTRATO N° XX12018
Termo de Contrato CONTRATA9AO DE
EMPRESA ESPEClALIZADA PARA A
IMPLANTA9AO DOS EQUIPAMENTOS E
SISTEMAS
COMPLEMENTARES DO
PPCI (Plano de Prevenfiio e Combate a
Incendio).
CONTRATANTE:
CAMARA MUNICIPAL DE VACARIAIRS, inscrita no
CNPJ sob nO 90.544.057/0001-44, com sede nesta cidade, na Rua Julio de Castilhos, nO 1.302,
Centro, adiante denominada simplesmente de "CONTRATANTE", neste ato representada por seu
Presidente, Vereador Valdecir Francisco Panisson.
CONTRATADA:
(nome), inscrita no CNPJ sob 0 nO (xx), sediada em
................ , na Rua
, nO
, Bairro
, adiante denominada simplesmente de
"CONTRATADA", representada neste ato por (
), portador do RG nO(
),
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 descrito abaixo, mediante Licitayao, na modalidade de Carta Convite nO
02/2018, tipo Menor Preyo Global, nos termos da Lei Federal nO8.666/93 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
Clausula I. CONTRATAC;lo
DE EMPRESAESPECIALIZADAPARAA
IMPLANTAC;lo
DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS COMPLEMENTARES
DO PPCI
(Plano de Preven~io e Combate a Incendio), do predio sede da Camara Municipal de Vacaria,
conforme as especificayoes constantes no Processo Licitat6rio nO02/2018, Carta Convite nO
02/2018.
§ 1°. A CONTRATADA deveni deixar 0 local limpo e organizado ap6s a
conclusao do serviyo, recolhendo todo e qualquer residuo de material que resta.

Rua Julio de Castilhos,
95200-000,
Vacaria-RS
(54)3232.1003
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§ 2°. A CONTRATADA deveni proporcionar proteyao coletiva e sinalizayao,
prevendo a adoyao de medidas que evitem a ocorrencia de acidentes com pessoas, maquinas e
equipamentos, sendo a (mica e exclusiva responsavel pela ocorrencia de quaisquer tipos de eventos
danosos.
§ 3°. A CONTRATADA devera fomecer os materiais, 0 pessoal especializado e os
equipamentos necessanos para a execuyao do serviyo, sendo a (mica e exclusiva responsavel pelos
mesmos.
§ 4°. A CONTRATADA devera fomecer equipamentos de proteyao individual a
todas as pessoas envolvidas na execuyao do serviyo completo de implantayao dos equipamentos e
sistemas complementares do PPCI (Plano de Prevenyao e Combate a Incendio), para a Camara
Municipal de Vacaria.

§ 5°. A contratayao

compreende os serviyos de mao de obra, materiais,
ferramentas e equipamentos necessanos, para que todo 0 serviyo prestado, seja desenvolvido com
qualidade e seguranya pela CONTRATADA, sob sua (mica e exclusiva responsabilidade.
DAS OBRIGA<;OES DA CONTRATADA
Clausula II. Executar os serviyos contratados, de acordo com as especificayoes
contidas no Edital da Carta Convite nO 02/2018 e seus anexos, bern como aquelas contidas na
proposta comercial da CONTRATADA.
Clausula III. Apresentar durante a execuyao do Contrato, se solicitado, no prazo
maximo de 72 (setenta e duas) horas do recebimento da solicitayao, documentos que comprovem
cumprir a legislayao em vigor, quanto as obrigayoes assumidas, previstas no Edital de Carta
Convite nO02/2018 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 execuyao do Contrato.
Clausula IV. Cumprir fielmente este contrato em todos os seus termos, assim
como todos os prazos e condiyoes estipuladas.
Clausula v. Manter, durante toda a execuyao do Contrato, as condiyoes de
habilitayao e qualificayao exigidas no Edital de Carta Convite nO02/2018, em compatibilidade com
as obrigayoes assumidas no presente Contrato.
DAS OBRIGA<;OES DA CONTRATANTE
Clausula VI. Efetuar os pagamentos devidos em funyao do presente Contrato.
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Clausula VII. Proporcionar todas as facilidades indispensaveis

a boa

execuyao

dos serviyos.

Clausula VIII. Designar servidor responsavel pelo acompanhamento e
supervlsao na prestayao do serviyo, que sera urn servidor da Camara Municipal de Vacaria,
devendo repassar a CONTRATADA todas as informayoes pertinentes a realizayao do serviyo
pretendido.
DO PRE<;O, DO PAGAMENTO

E DA DOTA<;AO

Clausula IX. 0 preyo global estipulado para a execuyao do serviyo relativo ao
objeto deste contrato e de R$ C •••••..

).

Cbiusula X. 0 pagamento sera efetuado pela Camara Municipal de Vacaria, a
cada termino das etapas estipuladas no cronograma fisico-financeiro, contra Nota de Empenho, no
5° dia util, a contar da data de liquidayao da nota fiscal/fatura apresentado pela licitante contratada
correspondente a prestayao do serviyo ora licitado.

Clausula XI. A liquidayao da nota fiscallfatura, ocorrera ap6s a analise e Termo
de Recebimento Definitivo por etapa, na qual, devera estar em conformidade com 0 Edital desta
Licitayao. A despesa decorrente da contratayao correra a conta da dotayao nO4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalayoes.
Clausula XII. A CONTRATANTE

efetuara

as retenyoes

legais, conforme

legislayao vigente.

Cbiusula XIII. Vencido

prazo de que trata a clausula X 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 variayao pro-rata tempore do
IGP-M, acrescido de juros de 0,033% ao dia.
0

DA FISCALIZA<;AO

Clausula XlV. A execuyao do Contrato sera objeto de acompanhamento,
fiscalizayao e avaliayao por parte da CONTRATANTE, por responsavel, devidamente designado, a
quem competira comunicar as falhas constatadas e solicitar a correyao das mesmas.

Clausula

xv. A

fiscalizayao de que trata a cIausula anterior sera exercida no

interesse da CONTRATANTE.

Cbiusula XVI. Quaisquer exigencias da fiscalizayao, inerentes ao objeto do

Rua Julia
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Contrato. deverao ser prontamente
CONTRATANTE.

atendidas pel a CONTRATADA, sem qualquer onus para a

Chiusula XVII. Qualquer fiscaliza9ao exercida pela CONTRATANTE, feita em
seu exclusivo interesse, nao implicara corresponsabilidade pela execu9ao do contrato e nao exime a
CONTRATADA de suas obriga90es pela fiscaliza9ao e perfeita execu9ao do mesmo.
DAS SAN<;OES ADMINISTRATIVAS
Chiusula XVIII. Na vigencia do Contrato, a CONTRATADA estara sujeita as
seguintes san90es 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 altera90es, garantida a previa defesa, com base no Art. 86 da Lei 8.666/93 e suas
altera90es.
b) No caso de inexecu9ao total do contrato a Administra9ao podera, garantida a
previa defesa, aplicar a contratada as san90es previstas no Art. 87, seus Incisos e Paragrafos, da
seguinte forma:
1- advertencia por escrito;
11- multa de 10% (dez por cento) sobre 0 valor contratado inadimplido;
III - suspensao temporaria de participa9ao em licita90es e impedimento de
contratar com Administra9ao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;
IV - declara9ao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra9ao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni9ao ou ate que seja promovida a
reabilita9ao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
contratada ressarcir a Administra9ao pelos prejuizos resultantes e apos decorrido 0 prazo da san9ao
aplicada com base no inciso anterior.
c) No caso de inexecu9ao parcial do contrato a Administra9ao podera, garantida a
previa defesa, aplicar it contratada as san90es previstas no Art. 87, seus Incisos e Paragrafos, da
seguinte forma:
1- multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso;
II - multa de 5 % (cinco por cento) no caso de inexecu9ao parcial do contrato,
curnulada com a pena de suspensao do direito de licitar e 0 impedimento de contratar com a
Administra9ao pelo prazo de 01 (urn ano);
III - multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecu9ao total do contrato,
curnulada com a pena de suspensao do direito de licitar e 0 impedimento de contratar com a
Administra9ao pelo prazo de 02 (dois anos);
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IV - multa de 10 % (dez por cento) no caso de nao regularizac;ao da situac;ao
fiscal no caso de habilitac;ao condicionada, cumulada com a pena de suspensao do direito de licitar e
o 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) ficanl a Camara Municipal de Vacaria adstrita ao pagamento de multa de 0,1 % sobre 0 valor da
nota fiscal em atraso ao meso

Chiusula XIX. Nenhum pagamento sera efetuado it CONTRATADA enquanto
pendente de liquidac;ao qualquer obrigac;ao financeira que the for imposta em virtude de penalidade
ou inadimpH~ncia contratual.

xx.

Cbiusula
As penalidades previstas nao serao aplicadas no caso de falta de
providencias por parte da CONTRATANTE na observancia de suas obrigac;5es, que diretamente
influam no cumprimento das obrigac;5es assumidas pela CONTRATADA, ou ainda, no caso de
forc;a maior devidamente comprovada.
Clausula XXI. No caso de descumprimento contratual, a CONTRATADA
podera ser incluida no Cadastro de Fomecedores 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 XXII. Na aplicac;ao dessas sanc;5es administrativas serao admitidos os
recursos previstos em lei, garantida a ampla defesa e 0 contradit6rio.

DA RESCISAO DO CONTRATO
Clausula XXIII. 0 Contrato podera 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) amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante aviso por escrito, com 10
(dez) dias de antecedencia, sem que sejam obrigados a responder por onus ou prejuizos resultantes,
desde que haja conveniencia para a CONTRATANTE.
c) pela CONTRATANTE, independente de interpelac;ao judicial ou extrajudicial,
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sem que assista

a CONTRATADA

direito

a indeniza9ao,

quando esta:

- nao cumprir quaisquer das obriga90es assumidas;
- nao recolher, no prazo determinado, as multas impostas; e
- transferir 0 Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem autoriza9ao do
CONTRATANTE;
d) judicialmente, nos termo da legisla9ao.

DO PRAZO E DA RENOVACAO DO CONTRATO
Cbiusula XXIV. 0 prazo do presente contrato e de 90 (noventa) dias, podendo
ser prorrogado mediante acordo formal entre as partes, ate 0 limite permitido pela Lei 8.66611993 e
posteriores altera90es.
DO GESTOR E DO FISCAL DE CONTRA TO
Cbiusula xxv. Com vistas a preservar 0 interesse publico, fica designado um(a)
responsavel, para exercer a fun9ao de fiscal do presente contrato, assegurada a mesma a
possibilidade de exercer ampla e permanente fiscaliza9ao, junto ao contratado, da plena execu9ao
do objeto descrito, da clausula primeira.
Chiusula XXVI. Com vistas a preservar 0 interesse publico, fica designado a
Dire9ao da Casa, para exercer a fun9ao de gestor do presente contrato, assegurado 0 mesmo a
possibilidade de exercer ampla e permanente fiscaliza9ao, junto ao contratado, da plena execu9ao
do objeto descrito, da clausula primeira.
DAS DISPOSICOES GERAIS
Cbiusula XXVII. Respeitadas as disposi90es deste Contrato, passam a fazer parte
integrante do mesmo e terao plena validade entre as partes contratantes, 0 Edital da Carta Convite nO
04/2016 e seus anexos, bern como a proposta comercial da CONTRATADA.
Clausula XXVIII. Todas as comunica90es relativas ao presente Contrato serao
consideradas como regularmente
protocolada, e-mail ou correio.

feitas, se entregues ou enviadas it CONTRATADA por carta

Cbiusula XXIX. Durante a vigencia deste contrato, a CONTRATADA se obriga a
manter todas as condi90es de habilita9ao e qualifica9ao exigidas no Edital da Carta Convite nO
04/2016.
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DO FORO
Cbiusula xxx. E competente
quaisquer litigios oriundos deste Contrato.

0

Foro da Comarca de VacarialRS, para dirimir

Chiusula XXXI. 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 e por duas testemunhas.

VacarialRS, XX de XXXX de 2018.

Camara Municipal de Vacaria,
Mauro Deluche Schuler,
Vereador Presidente.
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Empresa Contratada,
Representante Legal.

ANEXOVIII

MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FisICO-FINANCEIRO
ORC;AMENTARIA
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E PLANILHA

Jose Luiz de Santo
Engenheiro eNI
(REA - RS.SS,B99

IMPLANTAC;Ao

PPCI - PARTE 2

CAMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES

Rua Julio de Castilhos, 1302 - Centro
VACARIA-RS

Jose Luiz de Santo
Engenheiro 0Vi
CRI:A-R5 55m

MEMORIAL DESCRITIVO - PARTE 2
OBJETIVO

o

presente Memorial Descritivo tern por objetivo
estabelecer as condi<;6es que regerao os usos dos materiais, equipamentos e servi<;os
a serem utilizados e realizados na Implanta<;ao dos equipamentos e sistemas
complementares do PPCI do predio da Camara Municipal de Vereadores de
Vacaria, conforme PPCI N° 427, aprovado em 21/11/14, pelo Corpo de Bombeiros
de Vacaria. A edifica<,:aoe de propriedade da Camara de Vereadores de Vacaria,
localizada na Rua Julio de Castilhos, N° 1302, no Centro de Vacaria-RS, com area
construida de 1.696,9'5 m2•
Todos os materiais e equipamentos a serem empregados
na obra deverao ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente
as especifica<,:6es constantes nos respectivos projetos. Todos os servi<;os deverao ser
executados em completa obediencia aos prindpios de boa tecnica, devendo ainda
satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.
Existem equipamentos
e servi<,:os ja realizados e
instalados no predio. A empresa executante devera reposiciona-Ios se estivem em
posi<,:aodiversa do projeto aprovado.

1.0 - IMPERMEABILIZA~Ao

DE RESERVATORIO

Devera
ser executada
a impermeabiliza<,:ao do
reservat6rio de concreto armado existente no pavimento subsolo do predio, que
passara a ter a fun<,:ao de abrigar a reserva tecnica de incendio- RTI. Devera ser
utilizado urn revestimento semi-flexivel, impermeabilizante e protetor. Para a
aplica<,:aoa superficie devera estar isenta de poeira, 6leo, graxa, particulas soltas,
ninhos de concretagem e quaisquer outros elementos que possam prejudicar a
aderencia do produto, devendo ser previamente lavado com escova de a<,:oe agua.
Se houverem ninhos ou falhas de concretagem, deverao ser reparados com
argamassa de cimento e areia media, tra<;o 1:3, com urna cura de no minimo 24
horas. Ap6s aplicar 0 produto impermeabilizante, em dois componentes, em no
minimo 4 demaos cruzadas, sendo as duas primeiras como pintura e as duas Ultimas
como pasta. De preferencia fazer a cura umida da superficie, paredes e fundo. A
aplica<,:aodas demaos devem ser feitas entre 3 e 6 horas.

2.0 - SISTEMA DE HIDRANTES

o

Sistema de Hidrantes devera atender ao que
prescreve a NBR 13714/2000. A reserva tecnica de incendio sera de 15.600 litros,

Jose Luiz de Santo

sed. utilizado reservat6rio existente no pavimento inferior. Deverao ser instaladas as
bombas, tubula<;:oes, conexoes, valvulas, registros, fia<;:aoe demais pe<;:asnecessarias
ao perfeito funcionamento
do sistema. Existem implantados dois hldrantes,
necessitando a implanta<;:ao de urn hidrante simples e mais 0 hidrante de passeio, a
ser instalado na frente do predio, conforme 0 projeto. Devera ser feita a inspe<;:ao
da tubula<;:ao, das conexoes e demais pe<;:asdos hidrantes instalados, havendo a
necessidade de substitui<;:ao de alguma pe<;:a,isso devera ser realizado. Deverao ser
instaladas as mangueiras, engates e esguichos, necessarios.

Vacaria-RS, Janeiro de 2.018.

O
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