
PROCESSO LICITATORIO N° 05/2019

TOMADA DE PRE<;OS N° 02/2019

A CAMARA MUNICIPAL DE VACARIA/RS, inscrita no CNPJ sob 0 nO.
90.544.057/0001-44, atraves do seu Presidente, vereador Douglas Cenci, toma publica a abertura
do presente procedimento licitat6rio, sob a modalidade de Tomada de Pre~os, do tipo Menor
Pre~o por Item, regida pel a Lei Federal n° 8.666/93 e demais legislayoes pertinentes, tendo por
finalidade a CONTRATA<;Ao DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA<;Ao DE
SERVI<;O DE LIMPEZA, COPA E PORTARIA, mediante as condiyoes estabelecidas neste
Edital e seus Anexos.

As propostas deverao obedecer as especificayoes deste instrumento
convocat6rio e anexos que dele fazem parte integrante.

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitayao serao
recebidos no endereyo 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,
n° 1.302, Centro, VacarialRS, CEP 95200-000, designando-se 0 dia 06/09/2019, as 14 horas, para
a realiza~ao da sessao publica de abertura dos envelopes contendo a documenta~ao de
habilita~ao. As sessoes licitat6rias serao conduzidas por uma Comissao de Licitayao, cujos
membros foram nomeados pel a Portaria nO09/2019, de 17 de janeiro de 2019.

o Edital de Licitayao 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
horarios entre as 08hs as 11hs e as 13h30min as 17hs.

1. DAS CONDI<;OES DE PARTICIPA<;Ao

1.1. Poderao participar desta Licitayao os interessados pertencentes ao ramo de
atividade relacionado ao objeto desta licitayao, cadastrados na Camara Municipal de Vacaria, que
atenderem a todas as exigencias, inclusive quanta a documentayao, constantes deste Edita1 e seus
Anexos.

1.2. Tambem poderao participar quaisquer outros interessados pertencentes ao ramo de
atividade relacionado ao objeto desta licitayao, que, embora nao cadastrados na Camara Municipal
de Vacaria, atendam a todas as condiyoes exigidas para cadastramento ate 0 terceiro dia anterior a
data do recebimento das propostas, desde que tambem atendam a todas as exigencias constantes
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deste Edital e seus Anexos.

1.3. Nao sera admitida, nesta licitayao, a participayao de pessoas jurfdicas:

a) Com fah~ncia, recuperayao judicial ou insolvencia, judicialmente decretadas, ou em
processo de recuperayao extrajudicial;

b) Em dissoluyao ou em liquidayao;

c) Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer orgao ou
entidade da Administrayao Publica, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou
municipal, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei nO8.666, de 1993;

d) Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a Uniao, nos termos do artigo 7°
da Lei n° 10.520, de 2002, e decretos regulamentadores;

e) Que estejam proibidas de contratar com a Administrayao Publica, em razao de sanyao
restritiva de direito decorrente de infrayao administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°,
inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998;

1) Que tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administrayao
Publica;

g) Que estejam reunidas em consorcio;

h) Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedayoes previstas no artigo 90 da Lei
n° 8.666, de 1993.

2. DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA 0 CADASTRAMENTO DA
LICITANTE NA CAMARA MUNICIPAL DE VACARIA

2.1. Para fins de cadastramento da licitante na Camara Municipal de Vacaria, a
interessada devera apresentar documentos comprobatorios de habilitayao juridica, qualificayao
tecnica, qualificayao economico- financeira, regularidade fiscal e trabalhista, bern como de
cumprimento do disposto do artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituiyao Federal de 1988,
relacionados no subitem 5.1 deste Edital.

2.2. 0 cadastro devera ser feito ate 0 3° (terceiro) dia anterior a data de abertura do
envelope n° 01 - Documentayao de Habilitayao.

2.3. As interessadas ja cadastradas nesta Camara Municipal de Vacaria e que possuam
documentos vencidos, deverao efetuar atualizayao cadastral no mesmo periodo citado acima.
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2.4. Aos fomecedores que apresentarem toda a documentayao exigida para 0

cadastramento, sera expedido urn Certificado de Registro de Fomecedor. Nao sera expedido 0

referido Certificado quando 0 fomecedor deixar de apresentar a documentayao de habilitayao
solicitada no subitem 5.1 deste Edital ou apresenta-la com vicios, bern como apresentar quaisquer
documentos com prazo de validade expirado.

3. DO OBJETO

3.1. ITEM - ESPECIFICA<;AO DO OBJETO

3.1.1. Constitui objeto da presente licitayao a contratayao de pessoa juridica
especializada na prestayao de serviyos de limpeza, copa e portaria no edificio-sede da Camara
Municipal de VacarialRS, sito na Rua Julio de Castilhos, nO1.302, Centro, VacarialRS, conforme
tabela abaixo e as especificayoes previstas no Anexo I deste Edital.

Descri~ao dos servi~os a ser licitado
Prestayao de serviyos de Limpeza com todos os materiais e equipamentos a serem

Item 01 utilizados para a realizayao diaria, semanal e semestral, especificados no Anexo I, os
serviyos serao executados por 02 (dois) colaboradores, com escala de trabalho de 40
horas semanais.

Descri~ao dos servi~os a ser licitado

Prestayao de serviyos de Copa com todos os materiais e equipamentos a serem
Item 02 utilizados para a realizayao diaria, semanal e semestral, especificados no Anexo I, os

serviyos serao executados por 01 (urn) colaborador, com escala de trabalho de 40 horas
semanais.

Descri~ao dos servi~os a ser licitado

Prestayao de serviyos de Portaria (atendimento ao publico, recepcionando autoridades,

Item 03
usuarios, fomecedores e funcionarios, com urbanidade, zelando por consequencia, pel a
boa imagem da Camara Municipal de Vacaria, utilizar sistema de videomonitoramento
existente na Camara Municipal, identificar os visitantes com cortesia e presteza, e
desempenhar outras tarefas afins, conforme Anexo I, 0 serviyo sera executado por 01
(urn) porteiro, que cumprira umajomada de trabalho de 44 horas semanais.

3.2. Os interessados poderao vistoriar os locais onde serao executados os serviyos, bern
como suas estruturas fisicas, ate 0 ultimo dia util anterior a data fixada para a abertura da sessao
publica, com 0 objetivo de inteirar-se das condiyoes e grau de dificuldade existente, mediante
previo agendamento de horario junto a Camara Municipal de Vacaria, atraves do e-mail:
licitacoes@camaravacaria.rs.gov.br, ou pelo fone (54) 3232.l 003.
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4. DAS FASES

4.1. As empresas cadastradas na Camara Municipal de Vacaria deverao apresentar, ate 0

dia 06/09/2019, as 14 horas, na Camara Municipal de VacarialRS, em dois envelopes distintos
fechados e lacrados, a documentayao de habilitayao exigida e a proposta.

4.1.1. Os documentos referentes a habilitayao deverao estar contidos em urn envelope
fechado e lacrado, no qual deverao ser inseridas na parte externa do involucro as seguintes
informayoes:

TOMADA DE PRE<;OS N° 02/2019
CAMARA MUNICIPAL DE VACARIA
ENVELOPE N.o 01 - HABILITA<;AO
PROPONENTE: _

4.1.2. Os elementos referentes a proposta comercial deverao estar contidos em urn
envelope fechado e Iacrado , no qual deverao ser inseridas na parte externa as seguintes
informayoes:

TOMADA DE PRE<;OS N ° 02/2019
CAMARA MUNICIPAL DE VACARIA
ENVELOPE N°. 02 - PROPOSTA
PROPONENTE: __

4.2. Os dois envelopes definidos nos subitens "4.1.1" e "4.1.2", contendo,
respectivamente, a documentayao da habilitayao 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 VacarialRS, CEP 95200-000, impreterivelmente ate as 13 horas e 55 min. do
dia 06/09/2019.

5. DOCUMENTOS NECESsARIOS PARA 0 CADASTRAMENTO

5.1. Para cadastramento a presente TOMADA DE PRE<;OS, sera exigida da licitante a
apresentayao de documentos abaixo discriminados, comprobatorios de habilitayao juridica, fiscal e
trabalhista, qualificayao tecnica e de qualificayao economico- finance ira.

> Para fins de habilita~ao juridica a Iicitante interessada devera apresentar os
seguintes documentos:

a) registro comercial, no caso de empresa individual;

b) 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
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documentos de eleiyao de seus administradores;

c) inscriyao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

d) decreta 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.

> Para fins de comprovac;ao de habilitac;ao ou regularidade fiscal e trabalhista a
licitante interessada devera apresentar os seguintes documentos:

a) prova de inscriyao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) prova de inscriyao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com 0

objeto contratual;

c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicilio ou sede do licitante;

d) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviyo (FGTS),
demonstrando situayao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

e) prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justiya do Trabalho, mediante
a apresentayao de certidao negativa;

f) declarac;ao de cumprimento do disposto no art. 7°, XXXIII da Constituic;ao Federal,
conforme modelo constante no Anexo VI, deste Edital.

> Para fins de comprovac;ao de qualificac;ao tecnica, a licitante interessada devera
apresentar os seguintes documentos:

a) Atestado de Capacidade Tecnica expedido por 1 (uma) Pessoa Juridica, (Publica ou
Privada), comprovando que 0 licitante prestou ou esta prestando, a contento, servic;os com
caracteristicas compativeis com 0 objeto da presente licitac;ao. Serao aceito apenas Atestados de
Capacidade Tecnica relativos a servic;os executados no corrente ano, bern como nos 03 (tres) anos
anteriores, ou seja, nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.

> Para fins de comprovac;ao de qualificac;ao economico-financeira a licitante
interessada devera apresentar os seguintes documentos:

a) Balanyo Patrimonial e Demonstrayoes Contabeis do ultimo exercicio social, ja
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exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situayao finance ira da empresa,
vedada a sua substituiyao por balancetes ou balanyos provisorios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (tres) meses da data de apresentayao da proposta;

OBS.: A avaliayao do balanyo patrimonial e demonstrayoes financeiras do ultimo
exercicio social, se dara atraves do calculo dos Indices de Liquidez Corrente, Liquidez Geral e
Solvencia Geral, mediante aplicayao das seguintes f6rmulas:

LC - LIQUIDEZ CORRENTE
F6rmula: LC = AC I PC = indice minimo: 1,0

LG - LIQUIDEZ GERAL
F6rmula: LG = (AC +ARLP) I (PC + PNC) = indice minimo: 1,0

SG - SOLVENCIA GERAL
Formula: SG = AT/(PC+PNC) = indice minimo 1,0

Onde:
AC = Ativo Circulante
ARPL = Ativo Realizavel a Longo Prazo
AT = Ativo Total
PC = Passivo Circulante
PNC = Passivo Nao Circulante

o licitante devera apresentar estes indices calculados, junto com 0 balanyo patrimonial e
as demonstrayoes contabeis, em folba datada e com assinatura do contador respons3vel.

b) certidao negativa de falencia ou recupera9ao judicial expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa juridica.

5.2. Os documentos referidos no sub item 5.1 deste Edital poderao ser apresentados em
original, por qualquer processo de copia autenticada por cartorio competente.

5.3. Os documentos referidos no subitem 5.1 deste Edital deverao ser entregues via
correio, transportadoras ou pessoalmente, nao serao aceitos via e-mail.

6. DA HABILITA<;Ao

6.1. 0 envelope nO0 I - Documenta9ao da Habilita9ao, devera conter, sob pena de
inabilitayao:

a) Certificado de Registro de Fornecedor expedido pela Camara Municipal de Vacaria.
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b} Declarac;:ao de inexistencia de fatos supervenientes impeditivos para sua participac;:ao
na presente licitac;:ao(ver modelo no Anexo VII, deste Edital);

6.2. 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, deveni enviar,· no envelope correspondente a documentac;:ao da habilitac;:ao,
acima referido, urna declara-rao, declarando expressarnente que e Micro Ernpresa ou Ernpresa
de Pequeno Porte, conforrne seu enquadrarnento (ver modelo no Anexo V, deste Edital). As
declarac;:oes falsas estao sujeitas as penalidades da Lei nO8.666/93, nao excluindo a aplicac;:aodas
sanc;:oesprevistas na Legislac;:ao Penal.

6.3. A ausencia da declarac;:ao de que trata 0 subitem 6.2. 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.

6.4. A nao apresentac;:ao da declarac;:ao acerca da condic;:ao de Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte nao enseja a inabilita-rao do interessado.

6.5. Sera considerada inabilitada a licitante que deixar de apresentar a documentac;:ao de
habilitac;:aosolicitada no subitem 6.1. deste Edital ou apresenta-Ia com vicios, bern como apresentar
quaisquer docurnentos com prazo de validade expirado.

7. DO CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES

7.1. No presente procedimento licitat6rio, a licitante interessada podera credenciar urn
representante habilitado na seguinte forma:

§ 1°. Para fins de credenciamento dos representantes dos licitantes as sessoes
licitat6rias, os mesmos deverao apresentar para a Comissao de Licitac;:ao,fora dos envelopes nO01 -
Documentac;:ao da Habilitac;:ao e n° 02 - Proposta Comercial, uma autorizac;:ao expedida pel as
empresas (ver modelo no Anexo IV, deste Edital), habilitando-os para representa-las junto as
sessoes, com plenos poderes de decisao, exceto quando forem s6cios das empresas, devendo, neste
caso, comprovarem tal situac;:ao, atraves da apresentac;:ao de documento de identificac;:ao pessoal e
c6pia ou original do contrato social da empresa ou da ficha registro de empresario individual.

7.2. A nao apresentac;:ao ou incorrec;:aono documento de credenciamento nao inabilitara
a licitante, mas apenas impedira 0 representante de se manifestar e/ou responder pela mesma.

7.3. As credenciais citadas no § I° do subitem 7.1. deverao ser apresentadas na sessao
publica designada para abertura dos envelopes contendo a documentac;:ao de habilitac;:ao,
acompanhadas de Carteira de Identidade do outorgado ou outro documento equivalente.
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8. DA PROPOSTA

8.1. A proposta deveni ser apresentada em moeda corrente nacional (R$), redigida em
idioma nacional, apresentada em original, rubricada em todas as suas paginas, sem emendas,
entrelinhas ou rasuras e assinada pelo representante legal da empresa proponente, devendo constar
as seguintes informayoes:

a) ser entregue, impreterivelmente, no local e prazo previstos neste Edital, dentro de urn
envelope fechado e lacrado;

b) 0 nome do proponente, endereyo, 0 numero do CNPJ, 0 nome do representante legal
e seu CPF;

c) indicar separadamente 0 valor total mensal e 0 anual proposto para cad a item.

d) indicar 0 prazo de validade da proposta, conforme subitem 8.6. deste Edital.

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

8.3. Os preyos ofertados pelo licitante deverao ser os praticados no mercado na data da
abertura deste Certame, nao podendo exceder para 0 periodo de 12 (doze) meses a importancia de;

a) R$ 85.718,64 (Oitenta e Cinco Mil, Setecentos e Dezoito Reais com Sessenta e
Quatro Centavos) para 0 servi~o de Limpeza.

b) R$ 38.295,48 (Trinta e Oito Mil, Duzentos e Noventa e Cinco Reais com
Quarenta e OitolCentavos) para 0 servi~o de Copa.

c) R$ 42.133,32 (Quarenta e Dois Mil, Cento e Trinta e Tres Reais com Trinta e
Dois Centavos) para 0 servi~o de Porta ria.

8.4. E de inteira responsabilidade da ofertante 0 preyo cotado, nao sendo levados em
considerayao erros ou equivocos manifestados apos abertura das propostas.

8.5. Nos preyos propostos deverao estar incluidos, alem do lucro, todas as despesas e
custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas diretas ou
indiretas, relacionadas com 0 fornecimento do objeto da presente licitayao.

8.6. 0 prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias corridos, contados a
partir da sua abertura, conforme disciplina 0 § 3° do artigo 64 da Lei Federal nO 8.666/93. As
propostas que omitirem 0 prazo de validade, serao entendidas como vaIidas pelo periodo de 60
(sessenta) dias corridos.

m
~

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

(54)3232,1003
camara@camaravacaria.rs.gov.br
www.camaravacaria.rs.gov.br

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


9. DO PROCEDIMENTO

9.1. A documentac;ao de habilitac;ao e a proposta serao apreciadas e julgadas pela
Comissao de Licitac;ao.

9.2. A Comissao de Licitac;ao procedeni, no dia 06/09/2019, as 14 horas, na Sala de
Comissoes da Camara Municipal de Vacaria (situada a Rua Julio de Castilhos, nO1302, Centro, em
VacarialRS) 0 recebimento dos envelopes contendo a documentac;ao de habilitac;ao e as propostas.
Todos os envelopes apresentados serao examinados e rubricados no fecho por todos os membros da
Comissao de Licitac;ao e pelos representantes das empresas presentes.

9.3. Ap6s 0 recebimento dos referidos envelopes no subitem anterior, a Comissao de
Licitac;ao procedeni a abertura do Envelope nO1 - Habilitac;ao, sendo os documentos apresentados
rubricados pelos membros da Comissao de Licitac;ao e pelos representantes das empresas presentes
ao ato.

9.4. Uma vez abertos os envelopes, nao serao admitidos cancelamentos, inclusao de
documentos, retificac;oes de prec;os ou alterac;oes nas condic;oes estabelecidas, ressalvada a
possibilidade de realizac;ao de diligencias.

9.5. Ap6s a abertura do Envelope nO01 - Habilitac;ao, sera franqueado, aos proponentes,
o exame dos documentos nele constantes, podendo qualquer urn deles solicitar 0 registro de
observac;ao que julgar conveniente, desde que 0 fac;a no momenta oportuno, anunciado pela
Comissao de Licitac;ao, sendo intempestiva e, consequentemente, inatendivel, qualquer reclamac;ao
anterior ou posterior.

9.6. As observac;oes que aludem 0 subitem 9.5. serao devidamente registradas em ata,
reservando-se, porem, a Comissao de Licitac;ao, 0 dire ito de leva-las ou nao em considerac;ao,
motivando, em qualquer caso, sua decisao.

9.7. Ap6s, a Comissao de Licitac;ao estabelecera a data da sessao publica, que podera ser
no mesmo dia, onde comunicara a decisao sobre a habilitac;ao preliminar dos participantes, quando
tambem sera estabelecido urn prazo de cinco dias uteis aos licitantes, para recorrerem desta decisao.

9.S. Serao consideradas habilitadas as proponentes que apresentarem todos os
documentos exigidos para fins de habilitac;ao em conformidade com as disposic;oes deste edital.

9.9. Os Envelopes nO 02 - Proposta, ainda fechados, dos licitantes porventura nao
habilitados, ficarao a disposic;ao dos mesmos pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da
homologac;ao do presente processo, sendo destruidos ap6s 0 decurso deste prazo.

9.10. E facuItada a Comissao de Licitac;ao, quando julgar necessario, determinar a
realizac;ao de novas sess5es publicas para divulgar 0 resultado de suas decis5es.
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9.11. Satisfeitas as exigencias legais, em sessao publica que for designada, a Comissao
de Licitayao procedeni, na Camara Municipal de Vacaria (situada a Rua Julio de Castilhos, 1302,
Bairro Centro, em VacarialRS), a abertura dos Envelopes nO02 - Proposta, devendo as propostas
serem rubricadas em todas as suas folhas pelos membros da Comissao de Licitayao e pelos
representantes das empresas presentes.

9.12. Ap6s, a Comissao de Licitayao estabeleceni a data da sessao publica, que podeni
ser no mesmo dia, onde comunicani a decisao final sobre 0 julgamento das propostas dos
participantes, quando tambem sera estabelecido urn prazo de cinco dias uteis aos licitantes, para
recorrerem desta decisao.

9.13. 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 Licitavao e pelos representantes dos
licitantes presentes no ato, ap6s lidas e aprovadas por todos.

9.14. Quando nao for possivel 0 estabelecimento das sess5es publicas referentes aos
subitens 9.7 e 9.12, 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.

10. DO JULGAMENTO

10.1. 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.

10.2. Serao desconsideradas, para efeitos de julgamento, as vantagens nao pedidas neste
Edital.

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

10.4. A adjudicavao sera feita ao licitante que apresentar para todos os itens do objeto
desta licitavao 0 menor prevo global, sendo considerado 0 vencedor do certame relativamente ao
respectivo item.

10.5. A Comissao de Licitayao justificara, ap6s 0 exarne 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.

10.6. No caso de empate entre duas ou mais propostas, observar-se-a 0 que dispoe 0

paragrafo 20 do art. 45 da Lei Federal nO8.666/93 e demais legislavoes pertinentes.
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10.7. Sera assegurada, como criterio de desempate, preferencia de contratayao para as
microempresas e empresas de pequeno porte, conforme dispoe a Lei Complementar n° 123/2006.

10.8. 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
ciassificada.

10.9. Nao ocorrera 0 empate se a proposta melhor ciassificada ja for de microempresa
ou empresa de pequeno porte.

10.10. Ocorrendo 0 empate, a microempresa 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.

10.11. No caso de equivalencia dos valores apresentados pelas microempresas ou
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.8 deste Edital,
sera realizado sorteio entre elas, para identificar aquela que primeiro apresentani melhor proposta.

10.12. Nao ocorrendo a contratayao da microempresa ou empresa de pequeno porte,
conforme 0 subitem 9.10 deste Edital, serao convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipotese contemplada no subitem 6.8 deste Edital, na ordem ciassificatoria, para 0
exercicio do mesmo direito.

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

10.14. No caso de desciassificayao de todas as propostas ou inabilitayao de todos os
proponentes, a Camara Municipal de Vacaria, a seu criterio, poden! fixar aos licitantes 0 prazo de 08
(oito) dias uteis para a apresentayao de novas propostas ou documentayao de habilitayoes
escoimadas das causas que determinaram a inabilitayao ou a desciassificayao.

11.RECURSOS

11.1. Cabera recurso das decisoes proferidas pel a Comissao de Licitayao, interposto por
escrito no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de divulgayao das decisoes, nas
hipoteses de habilitayao ou inabilitayao de licitante e de ciassificayao ou desciassificayao das
propostas, bern como nos demais casos previstos em lei.

11.2. Os recursos serao interpostos por escrito, dirigidos a Comissao de Licitayao desta
Casa Legislativa, na Rua Julio de Castilhos, 1302, Bairro Centro, em Vacaria/RS, registrando-se a
data e a hora de sua entrega, que deveni ser ate as 17hs e 30 min. do ultimo dia do prazo de que
trata 0 subitem anterior.
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11.3. Interposto 0 recurso voluntario, sera comunicado aos demais licitantes, que
poderao impugmi-lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

11.4. 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.

11.5. Decorrido 0 prazo do subitem 11.1, 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 vistas a homologayao e adjudicayao.

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

12.1. Qualquer cidadao, bern como os licitantes, sao legitimados para impugnar este
Edital, na forma estabelecida pelo art. 41, §§1° e 2°, da Lei 8.666/93.

12.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitat6rio deverao ser
enviados a Comissao de Licitac;ao, para 0 seguinte enderec;o: Rua Julio de Castilhos, 1302, Bairro
Centro, VacarialRS, CEP 95200-000, ou pelo telefone (54) 3232-1003.

13. DO PRAZO, PAGAMENTO E REAJUSTE

13.1. 0 prazo para iniciar-se a prestayao de serviyos passa a contar a partir da data de
assinatura do contrato.

13.2. 0 pagamento sera efetuado mensalmente no 2° (segundo) dia util do mes
subsequente ao da prestac;ao dos servic;os, mediante apresentac;ao e liquidac;ao da Nota
FiscallFatura, correspondente a prestac;ao mensal do servic;o ora licitado.

13.3. Ap6s a apresentayao da Nota Fiscal/Fatura, sera efetivada a liquidayao da mesma,
para que 0 pagamento possa ser realizado mensalmente no 2° (segundo) dia util do mes subsequente
ao da prestac;ao dos servic;os.

13.4. 0 reajuste se dara a cada periodo de 12 meses, com base no IGP-M ou em outra
periodicidade e indice que venha a ser estabelecido pel a legislac;ao pertinente.

14. DAS SAN<;OES

14.1. Para 0 Licitante Vencedor:

a) 0 atraso no prazo de inicio e termino dos serviyos da etapa inicial motivara a rescisao
unilateral do contrato por parte desta Camara, cabendo as sansoes e penalidades previstas na Lei

J!.
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8.666/93 e suas alterayoes, garantida a previa defesa, com base no Art. 86 da Lei 8.666/93 e suas
alterayoes.

b) No caso de inexecuyao total do contrato a Administrayao podeni, garantida a previa
defesa, aplicar it contratada as sanyoes previstas 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 temponiria de participayao em licitayoes e impedimento de contratar
com Administrayao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

IV - declarayao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrayao Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniyao ou ate que seja promovida a reabilitayao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a contratada
ressarcir it Administrayao pelos prejuizos resultantes e apos decorrido 0 prazo da sanyao aplicada
com base no inciso anterior.

c) No caso de inexecuyao parcial do contrato a Administrayao podera, garantida a previa
defesa, aplicar it contratada as sanyoes 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 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);

III - 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);

IV - multa de 10 % (dez por cento) no caso de nao regularizayao da situayao fiscal no
caso de habilitayao condicionada, cumulada com a pena de suspensao do dire ito de licitar e 0

impedimento de contratar com a Administrayao pelo prazo de 02 (dois anos).

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

14.3. Para a Oimara Municipal de Vacaria:

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

15. DO CONTRATO

15.1. A minuta do futuro contrato, constante no Anexo VIII, deste Edital, podeni sofrer
eventuais altera<;oes a criterio exclusivo da Camara Municipal de Vacaria, sempre de acordo com 0

presente Edital.

15.2. 0 contrato a ser celebrado entre a Camara Municipal de Vacaria e a empresa
vencedora sera pelo periodo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado mediante acordo formal
entre as partes, ate 0 limite permitido pela Lei 8.66611993 e posteriores altera<;oes.

15.3. Ap6s a homologa<;ao, a Camara Municipal de Vacaria convocara 0 vencedor da
Licita<;aopara, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da convoca<;ao, assinar 0 contrato.

16. DA DOTA<;AO OR<;AMENTARIA

16.1. A despesa decorrente da contrata<;ao dos servi<;os, objeto desta TOMADA DE
PRE<;::OS,correra por conta da seguinte dota<;ao or<;amentaria: 3.90.37.00.00.00 - Loca<;ao de Mao
de Obra.

17. DO INicIO DE EXECU<;AO DOS SERVI<;OS

17.1. A contratada iniciara a execu<;ao dos servi<;os imediatamente 11assinatura do
contrato.

18. DAS DISPOSI<;OES GERAIS

18.1. Serao aceitos documentos emitidos via internet quando houver possibilidade de
consulta da veracidade dos mesmos nos sites oficiais.

18.2. Podera a Camara Municipal de Vacaria revogar 0 presente processo por razoes de
interesse publico comprovado, ou anula-Io por ilegalidade, nao gerando, no caso, obriga<;ao de
indenizar, salvo 0 disposto no paragrafo unico do art. 59 da Lei n° 8.666/93.

18.3. Os casos omissos ou duvidosos serao resolvidos pel a Comissao de Licita<;ao ou
autoridade competente, cada qual em sua al<;ada,com base na Lei de Licita<;oes.

18.4. Todas as comunica<;oes relativas ao presente certame serao consideradas como
regularmente feitas, se entregues ou enviadas por carta protocol ada ou e-mail.

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

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

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


18.5. 0 contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condiyoes contratuais, os
acrescimos ou supressoes que se fizerem necessarios.

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

18.7. 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 VacariaJRS.

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

18.9. Sao partes integrantes e nao desmembraveis deste Edital:

Anexo I - Especificayoes do Objeto da Licitayao;
Anexo II - Media de Preyos;
Anexo III - Modelo de Formulario Padronizado da Proposta;
Anexo IV - Modelo Procurayao de Credenciamento;
Anexo V - Modelo Declarayao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
Anexo VI - Modelo Declarayao Cumprimento do art. 7, XXXIII, da CF/88;
Anexo VII - Modelo Declarayao de Inexistencia de Fatos Supervenientes Impeditivos it

Participayao na Licitayao;
Anexo VIII - Modelo de Minuta do Contrato.
Anexo IX - Modelo de Declarayao de Renuncia do Prazo de Recurso.

Vacaria, 21 de agosto de 2019.

-".a.Jl.J.I.4l¥'..J.X.ILWI}LLpaJde Vacaria,
gJas Cenci,
residente.
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ANEXOI

DAS ESPECIFICACOES DO OBJETO DA LICITACAO

1. DO OBJETO

Constitui objeto da presente licitayao a contratayao de uma pessoa juridica especializada
na prestayao serviyos de limpeza, copa e portaria nas dependencias da Camara Municipal de
VacarialRS, conforrne as especificayoes e condiyoes previstas neste edital.

2. SERVI<;O DE LIMPEZA

Os serviyos de limpeza deverao ser executados nas areas internas e externas do predio
onde esta sediada a Camara Municipal de Vacaria.

As areas internas do predio da Camara Municipal de Vacaria possui 1.696,95 m2, ja as
areas externas atingem aproximadamente 70 m2 de escadas, ramp as e calyadas.

2.1. AREAS INTERNAS

Os serviyos de limpeza, nas areas internas do predio da Camara Municipal de Vacaria,
deverao ser executados pela contratada diariamente, semanalmente, mensalmente e semestralmente.

2.1.1. Servi~osde Limpeza Executados Diariamente

Os serviyos de limpeza que deverao ser executados diariamente pela contratada nas
areas internas do predio da Camara Municipal de Vacaria compreendem:

> remover, com pano umido, 0 po das persianas, peitoris, caixilhos das janelas,
aparelhos eletricos, extintores de incendio, etc.;

> remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza e aspirando po;
> proceder a lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitarios com saneantes

domissanitarios quantas vezes forem necessarias;
> varrer, passar pano umido com detergente quando necessario nos pisos existentes;
> limpar com saneantes domissanitarios os pisos dos sanitarios, copas e outras areas

molhadas;
> abastecer os sanitarios com papel toalha, papel higienico e sabonete liquido;
> retirar 0 lixo no minimo duas vezes ao dia ou tantas vezes quantas forem necessarias,

acondicionando-o ern sacos plasticos, removendo-o para local indicado pelo contratante;
> fazer a coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos terrnos da

legislayao vigente;
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> executar demais servic;os considerados necessarios a frequencia diaria.

2.1.2. Servi~os de Limpeza Executados Semanalmente

Os servic;os de limpeza que deverao ser executados semanalmente pela contratada nas
areas internas do prectio da Clmara Municipal de Vacaria compreendem:

> limpar atras dos m6veis, armarios e arquivos;
> limpar, com produtos adequados, divis6rias e portas;
> limpar, com produto neutro, portas, barras e batentes pintados a 6leo ou verniz

sintetico;
> limpar, com produto apropriado, as forrac;oes de carpete, e as de tecidos ou plasticos

de assentos e poltronas;
> limpar e polir todos os metais, como corrimoes, valvulas, registros, siroes, fechaduras,

etc.;
> lavar com detergente, encerar e lustrar os pisos existentes sempre que necessario

(somente serao lustrados e encerados os pisos os quais tenham indicac;ao para este servic;o);
> limpar os espelhos com pano umedecido em aleool;
> retirar 0 p6 e residuos, com pano umido, dos quadros em geral;
> executar demais servic;os considerados necessarios a frequencia semanal.

2.1.3. Servi~os de Limpeza Executados Mensalmente

Os servic;os de limpeza que deverao ser executados mensalmente pela contratada nas
areas internas do prectio da Camara Municipal de Vacaria compreendem:

> limpar vidrac;as;
> limpar forros, paredes e rodapes;
> remover manchas de paredes;
> efetuar revisao minuciosa em todos os servic;os prestados durante 0 mes.

2.1.4. Servi~os de Limpeza Executados Semestralmente

Os servic;os de limpeza que deverao ser executados semestralmente pela contratada nas
areas internas do predio da Camara Municipal de Vacaria compreendem:

> limpar cortinas e persianas com produtos adequados;
> executar demais servic;os considerados necessarios a frequencia semestral.
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2.2. AREAS EXTERNAS

Os serviyos de limpeza, nas areas externas do predio da Camara Municipal de Vacaria,
deverao ser executados pela contratada diariamente.

2.2.1. Servi~os de Limpeza Executados Diariamente

Os serviyos de limpeza que deverao ser executados diariamente nas areas externas do
predio da Camara Municipal de Vacaria pela contratada compreendem:

> remover capachos e tapetes, efetuando sua limpeza;
> varrer e lavar quando necessario, calyadas escadas e rampas do acesso principal;
> retirar 0 lixo no minimo duas vezes ao dia e tantas vezes quantas forem necessarias,

acondicionando-o em sacos plasticos, removendo-o para 0 local indicado pela contratante;
> executar demais serviyos considerados necessarios a frequencia diaria.

3. RELAC;AO DOS MATERIAlS E EQUIPAMENTOS

3.1. Na execuyao dos serviyos de limpeza, a CONTRATADA utilizara por sua conta os
seguintes materiais e equipamentos:

a) Materiais e Equipamentos:
Aspiradores de p6, enceradeiras, mangueiras, kits para limpeza de vidros, vas souras ,

rodos, panos, escovas, escadas, baldes e demais materiais e equipamentos que se fizerem
necessarios a boa execuyao dos serviyos de limpeza.

OBS: OS PRODUTOS DE LIMPEZA SERA.O FORNECIDOS PELA CAMARA
MUNICIPAL DE VACARIA.

3.2. A empresa contratada fornecera aos seus colaboradores que efetuarem os serviyos
de limpeza todos os EPIs que se fizerem necessarios, como avental, mascara, protetor ocular, botas,
luvas de borracha entre outros.

4. SERVIC;OS DE COPA

4.1. Servi~os Executados Diariamente

> Conservar limpa e higienizada a copa e cozinha.
> Manter limpo 0 fogao, refrigerador e demais utensilios de copa e cozinha.
> Fazer cafe e chao
> Servir cafe e agua.
> Abastecer as garrafas termicas com agua para chimarrao.
>Manter 0 abastecimento de agua mineral.
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5. SERVI<;OS DE PORTARIA

5.1. Servi~os Executados Diariamente

> Atendimento ao publico, recepcionando autoridades, usuanos, fornecedores e
funciomirios, com urbanidade, zelando por consequencia, pela boa imagem da Camara Municipal
de Vacaria, utilizar sistema de videomonitoramento existente na Camara Municipal, identificar os
visitantes com cortesia e presteza, e desempenhar outras tarefas afins.

6. DAS CONDI<;OES DA PRESTA<;AO DOS SERVI<;OS

6.1. Os servic;:os objeto desta licitac;:ao deverao ser escutado por colaboradores da
CONTRATADA que sejam capacitados e estejam devidamente treinados, uniformizados e
equipados e serao prestados nas dependencias do predio da Camara Municipal de VacariaJRS.

6.2. Os servic;:os serao executados de segunda a sexta-feira, respeitado os intervalos
legais, escalonados de acordo com a necessidade da Camara Municipal de Vacaria.

6.3. 0 servic;:o de limpeza e copa sera executado por urna equipe composta por tres
colaboradores da CONTRATADA, e 0 serviyo de portaria sera executado por urn colaborador da
CONTRATADA.

6.4. A Camara Municipal de Vacaria podera, a qualquer momento, desistir dos serviyos
da CONTRATADA, desde que comunique por escrito, com antecedencia de 60 (sessenta) dias, ou
mediante acordo entre as partes.

6.5. A Camara Municipal de Vacaria e assegurado 0 direito de exigir 0 imediato
afastamento de quaisquer empregados que, a seu criterio, nao satisfayam as condiyoes decorrentes
da natureza dos serviyos.

6.6. Os serviyos deverao ser executados por colaboradores da CONTRATADA e
fiscalizados pela Camara Municipal de Vacaria.

6.7. Os empregados faltosos deverao ser substituidos de imediato. A falta de substituiyao
acarretara 0 respectivo desconto na fatura mensal.

6.8. A licitante vencedora sera responsabilizada integralmente pelos serviyos prestados a
Camara Municipal de Vacaria, respondendo por todo e qualquer dana que der causa ao patrimonio e
aos funcionarios da Camara Municipal de Vacaria, bern como a terceiros, desde que devidamente
comprovado 0 dolo ou culpa por parte dos seus empregados, subordinados ou prepostos,
respondendo ainda pelas obrigayoes decorrentes de acidentes do trabalho que porventura ocorrerem
com esses mesmos empregados, subordinados e prepostos.
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6.9. A licitante vencedora tambem se responsabilizani por furtos e roubos de bens da
Camara Municipal de Vacaria ou de particulares ocorridos no citado orgao publico, desde que tais
fatos ocorram durante os honirios de serviyos indicados neste Edital e sejam comprovadamente
praticados pelos seus empregados, subordinados ou prepostos.

6.10. A empresa vencedora desta licitayao assinani contrato com a Camara Municipal de
Vacaria para execuyao dos servicyos,pelo prazo minimo de 12 meses, contados a partir da assinatura
do contrato. A empresa vencedora devera manter sistema proprio de supervisao, sem gualguer onus
adicional para a Camara Municipal de Vacaria, que atenda as caracteristicas dos locais em que serao
prestados os serviyos. Os serviyos serao executados de segunda-feira a sexta-feira, nos horarios
estabelecidos em escala de revezamento de acordo com as necessidades da Camara Municipal de
Vacaria.

m
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ANEXOII

MEDIA

CONTRATA<;AO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA<;AO DE SERVI<;O
DE LIMPEZA, COPA E PORTARIA

Demonstrativo das cotayoes:

Descri~ao dos servi~os a ser licitado PRE<;::OMEDIO PRE<;::OMEDIO
LIMPEZA MENSAL ANUAL (12 meses)

Item Prestayao de serviyos de limpeza com todos os

01
equipamentos a serem utilizados para a realizayao diaria,
semanal e semestral especificados no Anexo I, executados R$ 7.143,22 R$ 85.718,64por 02 (dois) colaboradores, com escala de trabalho de 40
horas semanais.

Descri~ao dos servi~os a ser licitado PRE<;::OMEDIO PRE<;::OMEDIO
COPA MEN SAL ANUAL (12 meses)

Prestayao de serviyos de copa com todos os equipamentos a
Item serem utilizados para a realizayao diaria, semanal e
02 semestral especificados no Anexo I, executado por 01 (urn) R$ 3.191,29 R$ 38.295,48colaborador, com escala de trabalho de 40 horas semanais.

Descri~ao do servi~o a ser Iicitado PRE<;::OMEDIO PRE<;::OMEDIO
PORTARIA MENSAL ANUAL (12 meses)

-
Prestayao de serviyos de portaria (atendimento ao publico,
recepcionando autoridades, usuarios, fornecedores e

Item funcionarios, com urbanidade, zelando por con sequencia,

03 pela boa imagem da Camara Municipal de Vacaria, utilizar
R$ 3.511,11 R$ 42.133,32sistema de videomonitoramento existente na Camara

Municipal, identificar os visitantes com cortesia e presteza,
e desempenhar outras tarefas afins), executado por apenas
urn porteiro, que cumprira uma jornada de trabalho de 44
horas semanais.
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ANEXO III

MODELO DE FORMULARIO PADRONIZADO DA PROPOSTA

PROCESSO LICITATOruO N° 05/2019

TOMADA DE PREC;OS N° 02/2019

Razao Social:

Endere.yo:

Cidade: ICEP: Fone:

E-mail: CNPJ:

Descri~ao dos servi~os a ser licitado Valor Valor Anual
Mensal (12 meses)

Prestayao de servlyos de Limpeza com todos os R$ R$
Item materiais e equipamentos a serem utilizados para a
01 realizayao diaria, semanal e semestral, especificados no

Anexo I, os serviyos serao executados por 02 (dois)
colaboradores, com escala de trabalho de 40 horas
semanms.

Descri~ao dos servi~os a ser licitado Valor Valor Anual
Mensal (12 meses)

Item Prestayao de serviyos de Copa com todos os materiais e R$ R$
02 equipamentos a serem utilizados para a realizayao diaria,

semanal e semestral, especificados no Anexo I, os
serviyos serao executados por 01 (urn) colaborador, com
escala de trabalho de 40 horas semanais.
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Item
03

Descri~ao dos servi~os a ser licitado Valor
Mensal

Valor Anual
(12 meses)

Presta<yao de servi<yos de Portaria (atendimento ao R$
publico, recepcionando autoridades, usuarios,
fomecedores e funciomirios, com urbani dade, zelando
por consequencia, pela boa Imagem da Camara
Municipal de Vacaria, utilizar sistema de
videomonitoramento existente na Camara Municipal,
identificar os visitantes com cortesia e presteza, e
desempenhar outras tarefas afins, conforme Anexo I, 0
serv190 sera executado por 01 (urn) porteiro, que
cumprira uma jomada de trabalho de 44 horas semanais.

R$

Nome do Representante:

ICPF:Identidade:

Prazo de validade: 60 (sessenta) dias corridos.

LocaVData

Assinatura e carimbo
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ANEXOIV

MODELO DE PROCURAC;AO PARA CREDENCIAMENTO

PROCURAC;AO

Pelo 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 _[N0 do CPF]_; portador do RG _[N0 do RG]_,
residente em _[ENDERE(:O COMPLETO]_, ao qual OUTORGA AMPLOS PODERES,
INCLUSIVE DE DECISAO, para representa-la em todos os atos inerentes ao PROCESSO
LICITATORIO N° 05/2019, TOMADA DE PRE(:OS N° 02/2019, da CAMARA MUNICIPAL
DE VACARIA/RS, podendo se pronunciar nas sessoes licitat6rias em nome da representada,
interpor recursos ou ressalvas, renunciar a interposis;ao de recursos, acordar, transigir, desistir e
receber avisos, intima90es, notifica90es, assinar declara90es, enfim, praticar todos os atos
necessarios ao born e fiel cumprimento deste mandato.

[CIDADEI UF], _ de de 2019.

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

DECLARA(:AO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARA(:AO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Processo Licitatorio n° 05/2019
Tomada de Pre<;:osn° 02/2019

A _(RAZAO SOCIAL)_, inscrita no CNPJ _(N° DO CNPJ)_, por intermedio do seu
representante legal abaixo-assinado, DECLARA sob as penalidades de lei, ser
__ [MICROEMPRESA 1 EMPRESA DE PEQUENO PORTE nos termos da legisla<;:aovigente.

[CIDADE/UF], _ de de 2019.

(nome/cargo/assinatura)
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ANEXOVI

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

CF/88

DECLARA(::AO ACE RCA DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7, XXXIII,

DACF/88

A _[RAZAO SOCIALJ_, inscrita no CNPJ _[N0 do CNPJJ_, por intermedio do seu

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

participayao no Processo Licitat6rio N° 05/2019 que, para fins do cumprimento do disposto no

inciso V do art. 27 da Lei n.o 8.666, de 21 dejunho de 1993, acrescido pel a Lei n.o 9.854, de 27

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

demais legislayao pertinente, nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso

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

quatorze anos.

[CIDADE/UF], __ de de 2019.

Nome: [Representante Legal]

Nome I Cargo I Assinatura
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ANEXOVII

MODELO DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
IMPEDITIVOS A PARTICIPACAO NA LICITACAO

(Razao Social da Empresa), estabelecida na (endere<;o completo), inscrita no CNPJ sob n.o ....... ,
neste ato representada pelo seu (representante/socio/procurador), no uso de suas atribui<;oes legais,
vern DECLARAR, para fins de participa<;ao na Tomada de Pre<;os nO02/2019, sob as penas da Lei,
que inexiste qualquer fato impeditivo it sua participa<;ao na licita<;ao citada, que nao foi declarada
inidonea e nao esti impedida de contratar com 0 Poder Publico de qualquer esfera, ou suspensa de
contratar com a Administra<;ao Publica, e que se compromete a comunicar ocorrencia de fatos
supervenientes. Era 0 que me incumbia declarar.

VacarialRS, de de 2019.

Norne do responsavellprocurador
Cargo do responsavellprocurador
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ANEXO VIII

MINUTA
CONTRATO N° XXl2019

Termo de Contrato de PRESTAl;AO DE
SERVIl;OS DE LIMPEZA, COPA E PORTARIA,
celebrado entre a CAMARA MUNICIPAL DE
VACARIA, e a empresa XXXX, referente ao
Processo Licitat6rio nO OS/2019, Tomada de Pre,(os
02/2019.

CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE VACARIA/RS, inscrita no CNPJ sob
nO90.544.05710001-44, com sede nesta cidade, na Rua Julio de Castilhos, nO1.302, Centro, adiante
denominada simplesmente de "CONTRATANTE", neste ato representada por seu Presidente, 0

Vereador XXXX.

CONTRATADA: (nome), inscrita no CNPJ sob 0 nO(xx), sediada em , na
Rua , nO , Bairro , CEP: , telefone: ., , adiante
denominada simplesmente de "CONTRATADA", representada neste ato por ( ), portador
do RG nO( ), inscrito no CPF sob 0 n° ( ).

o presente contrato tern seu respectivo fundamento e finalidade na consecu<;ao do
objeto contratado descrito abaixo, mediante Licita<;ao, na modalidade de Tomada de Pre<;os nO
02/2019, tipo Menor Pre<;oGlobal, nos termos da Lei Federal nO8.666/93 e suas altera<;oes, demais
legisla<;oes pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no Edital e pelas ch'msulas a seguir expressas,
definidoras dos direitos, obriga<;oes e responsabilidades das partes.

DOOBJETO

Chiusula I. Constitui objeto do presente Instrumento, a contrata<;:aode pessoa juridica
especializada na presta<;ao de servi<;os de limpeza, copa e portaria no predio da Camara Municipal
de Vacaria, consistindo em:

§1°. Equipe de 02 (dois) colaboradores para execu<;:aodo servi<;:ode limpeza, 01 (urn)
colaborador para 0 servi<;:ode copa, com regime de 40 horas semanais, de segunda a sexta-feira,
com intervalo minimo de 01 (uma) hora para almo<;o, escalonados de acordo com a necessidade da
Camara Municipal; e, 01 (urn) porteiro, com regime de 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira,
com intervalo minimo de 01 (uma) hora para almo<;o.

l!l
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DA VIGENCIA DO CONTRATO E DO PRAZO E DA RENOVA<;AO DO CONTRATO

Clausula II. 0 prazo do presente contrato sera de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado mediante acordo formal entre as partes, ate 0 limite permitido pela Lei 8.66611993 e
posteriores alterayoes.

§10. Este instrumento podera ser alterado na ocorrencia de quaisquer dos fatos
estipulados no Art. 65 da Lei nO8.666/93.

§2°. A cada renovayao de contrato, 0 valor devido sera atualizado monetariamente, de
acordo com a variayao pro-rata tempore do IGP-M, ou em outra periodicidade e indice que venha a
ser estabelecido pela legislayao pertinente.

DA FORMA E DOS REQUISITOS PARA A EXECU<;AO DOS SERVI<;OS

Clausula III. Os serviyos serao prestados como seque abaixo:

1. AREAS INTERNAS:

Os serviyos de limpeza, nas areas internas do predio da Camara Municipal de Vacaria,
deverao ser executados pela contratada, conforme especificado a seguir:

1.1. Servi~osde Limpeza Executados Diariamente

Os serviyos de limpeza que deverao ser executados diariamente pela contratada nas
areas internas do predio da Camara Municipal de Vacaria compreendem:

> remover, com pano umido, 0 p6 das persianas, peitoris, caixilhos das janelas,
aparelhos eletricos, extintores de incendio, etc.;

> remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza e aspirando p6;
> proceder it lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitarios com saneantes

domissanitarios quantas vezes forem necessarias;
> varrer, passar pano umido com detergente quando necessario nos pisos existentes;
> limpar com saneantes domissanitarios os pisos dos sanitarios, copas e outras areas

molhadas;
> abastecer os sanitarios com papel toalha, papel higienico e sabonete liquido;
> retirar 0 lixo no minimo duas vezes ao dia ou tantas vezes quantas forem necessarias,

acondicionando-o em sacos plasticos, removendo-o para local indicado pelo contratante;
> fazer a coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da

legislayao vigente;
> executar demais serviyos considerados necessarios it frequencia diaria.
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1.2. Servi~os de Limpeza Executados Semanalmente

Os servi'(os de limpeza que deverao ser executados semanalmente pel a contratada nas
areas internas do predio da Camara Municipal de Vacaria compreendem:

> limpar atras dos moveis, armarios e arquivos;
> limpar, com produtos adequados, divisorias e portas;
> limpar, com produto neutro, portas, barras e batentes pintados a oleo ou verniz

sintetico;
> limpar, com produto apropriado, as forra'(oes de carpete, e as de tecidos ou plasticos

de assentos e poltronas;
> limpar e polir todos os metais, como corrimoes, vaIvulas, registros, sifoes, fechaduras,

etc.;
> lavar com detergente, encerar e lustrar os pisos existentes sempre que necessario

(somente serao lustrados e encerados os pisos os quais tenham indica'(ao para este serviyo);
> limpar os espelhos com pano umedecido em alcool;
> retirar 0 po e residuos, com pano umido, dos quadros em geral;
> executar demais serviyos considerados necessarios a frequencia semanal.

1.3. Servi~os de Limpeza Executados Mensalmente

Os serviyos de limpeza que deverao ser executados mensalmente pela contratada nas
areas internas do predio da Camara Municipal de Vacaria compreendem:

> limpar vidrayas;
> limpar forros, paredes e rodapes;
> remover manchas de paredes;
> efetuar revisao minuciosa em todos os servi'(os prestados durante 0 meso

1.4. Servi~os de Limpeza Executados Semestralmente

Os serviyos de limpeza que deverao ser executados semestralmente pela contratada nas
areas internas do predio da Camara Municipal de Vacaria compreendem:

> limpar cortinas e persianas com produtos adequados;
> executar demais serviyos considerados necessarios a frequencia semestral.

2. AREAS EXTERNAS

Os serviyos de limpeza, nas areas externas do predio da Camara Municipal de Vacaria,
deverao ser executados pela contratada diariamente.

!I,• ,
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2.1. Servi~os de Limpeza Executados Diariamente

Os servi<;os de limpeza que deverao ser executados diariamente nas areas externas do
predio da Camara Municipal de Vacaria pela contratada compreendem:

> remover capachos e tapetes, efetuando sua limpeza;
> varrer e lavar quando necessario, calyadas escadas e rampas do acesso principal;
> retirar 0 lixo no minimo duas vezes ao dia e tantas vezes quantas forem necessarias,

acondicionando-o em sacos plasticos, removendo-o para 0 local indicado pela contratante;
> executar demais serviyos considerados necessarios a frequencia diaria.

3. SERVIc;OS DE COPA

3.1. Servi~os Executados Diariamente

> Conservar limpa e higienizada a copa e cozinha.
> Manter limpo 0 fogao, refrigerador e demais utensilios de copa e cozinha.
> Fazer cafe e chao
> Abastecer cafe e cha nas garrafas termicas.
> Abastecer as garrafas termicas com agua para chimarrao.
> Conservar limpos os panos utilizados na copa.

4. SERVIc;OS DE PORTARIA

4.1. Servi~os Executados Diariamente

> Atendimento ao publico, recepcionando autoridades, usuanos, fornecedores e
funcionarios, com urbanidade, zelando por consequencia, pela boa imagem da Camara Municipal
de Vacaria, utilizar sistema de videomonitoramento existente na Camara Municipal, identificar os
visitantes com cortesia e presteza, e desempenhar outras tarefas afins.

§1°. A criterio da Camara Municipal de Vacaria, a area de presta<;ao de servi<;opodera
ser reduzida ou aumentada, assim como alterado 0 numero de funcionarios ou honirio de trabalho.

§2°. Sempre que houver altera<;ao no numero de funciomirios ou horario de trabalho, a
pedido da Camara Municipal de Vacaria, 0 valor a ser pago pelos servi<;os prestados podera ser
proporcionalmente aumentado ou reduzido de acordo com 0 pre<;oconstante da proposta, respeitado
o limite de 25% (vinte e cinco por cento), estabelecido no § 10 do artigo 65 da Lei Federal nO
8.666/93.

§3°. Os profissionais deverao apresentar-se no local de trabalho convenientemente
uniformizados e identificados com cracha da CONTRATADA.

m
~
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§4°. Para a execuc;:ao dos servic;:osobjeto deste contrato, a CONTRATADA obriga-se a
fomecer todo ferramental e instrumentos aferidores necessarios a otimizac;:ao e maximizac;:ao da
execuc;:aodos mesmos, disponibilizando-os nos locais de trabalho da Camara Municipal de Vacaria.

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

Chiusula IV. A Camara Municipal de Vacaria pagara a CONTRATADA, como
remunerac;:aopelos servic;:osaqui avenc;:ados, a importancia mensal de R$ xxxxxxxxxx, totalizando 0
valor do contrato em R$ xxxxxxxxxxxx.

Clausula V. Mensalmente, a CONTRATADA devera extrair Nota Fiscal dos servic;:os
executados, devendo a mesma ser enviada ao setor de contabilidade, para 0 e-mail:
contabilidade l@camaravacaria.rs.gov.bI.~

Chiusula VI. Acompanhado da Nota Fiscal mensal, a CONTRATADA deveni
encaminhar para 0 e-mail: contabilidadel@camaravacaria.rs.gov.br. c6pia da SEFIP, da Folha de
Pagamento dos empregados contratados para a execuc;:ao dos servic;:os, do comprovante de
pagamento do INSS e do FGTS, do mes de competencia anterior a Nota fiscal.

Clausula VII. 0 pagamento sera feito contra Nota de Empenho, no 2° (segundo) dia util
do mes subsequente ao da prestac;:ao dos servic;:os,mediante a apresentac;:ao da Nota Fiscal de que
trata as clausulas V e VI, devendo correr a despesa a conta da dotac;:ao3.3.90.37.00.00.00 Locac;:ao
de Mao de Obra.

Clausula VIII. A CONTRATANTE efetuani as retenc;:oes legais, conforme legislac;:ao
vigente.

Clausula IX. A criterio da Camara Municipal de Vacaria, podera ser utilizado 0 valor
contratualmente devido para cobrir dividas de responsabilidade da CONTRATADA para com ele,
relativas a multas que the tenham sido aplicadas em decorrencia de irregular execuc;:aocontratual.

Clausula X. 0 prec;:oda presente avenc;:asera reajustado anualmente, desde a data da
assinatura do contrato, tomando-se por base a variac;:ao do IGP-M (indice Geral de Prec;:os de
Mercado), divulgado pel a Fundac;:aoGetulio Vargas (FGV).

DAS OBRIGA(:OES DA CONTRATADA

Clausula XI. A CONTRATADA obriga-se a fomecer:

Na execuc;:ao dos servic;:os de limpeza, a CONTRATADA utilizani por sua conta os
seguintes materiais e equipamentos:
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a) Materiais e Equipamentos:
Aspiradores de p6, enceradeiras, mangueiras, kits para limpeza de vidros, vas souras ,

rodos, panos, escovas, escadas, baldes e demais materiais equipamentos que se fizerem necessarios
a boa execuyao dos serviyos de limpeza;

OBS: OS PRODUTOS DE LIMPEZA SERAO FORNECIDOS PELA CAMARA
MUNICIPAL DE VACARIA.

b) na data do inicio da prestayao dos serviyos, objeto deste contrato, os profissionais
deverao apresentar-se devidamente uniformizados e identificados com cracha;

c) equipamentos de proteyao individual- EPIs, bern como fiscalizar seu uso;

Chiusula XII. Sao encargos da CONTRATADA:

a) prom over a substituiyao de empregado, quando solicitado pelo fiscal do contrato;

b) responsabilizar-se pelo pagamento de tudo 0 que legalmente the compete, tais como
salario, incluido 0 130 salario, as f6rias, as licenyas, os seguros de acidente de trabalho, vales-
transporte e refeiyao, a assistencia e previdencia social e os demais onus inerentes ou pr6prios da
relayao empregaticia, compreendidas, tambem, as obrigayoes fiscais e a responsabilidade civil para
com terceiros;

c) indenizar imediatamente danos ou preJUlzos eventualmente causados por seus
empregados as instalayoes, mobiliarios, maquinas e os demais pertences da Oimara Municipal de
Vacaria, ainda que involuntarios, incluidas as hip6teses de perda ou extravio;

d) executar os serviyos contratados, em qualquer das dependencias do predio do Camara
Municipal de Vacaria;

e) prestar os serviyos, objeto deste Contrato durante 0 horario normal de funcionamento
da Camara Municipal de Vacaria, ou em horario diferenciado, a criterio da Camara Municipal de
Vacaria;

f) manter, durante a execuyao do Contrato, em compatibilidade com as obrigayoes
assumidas, todas as condiyoes de habilitayao e qualificayao exigidas na licitayao;

g) prestar informayoes ou esclarecimentos, bern como apresentar documentos contabeis
ou financeiros, sempre que solicitado pela Camara Municipal de Vacaria;

h) entre gar na Secretaria da Camara Municipal de Vacaria, relayao dos empregados que
executarao os serviyos, objeto deste Contrato, contendo nome completo, endereyo residencial e
numero da Carteira de Identidade, os quais deverao apresentar-se uniformizados e portando cracha
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da CONTRATADA;

i) comunicar, imediatamente, a Secretaria da Camara Municipal de Vacaria os casos de
dispensa dos colaboradores constantes na relayao mencionada na alinea anterior;

j) controlar a efetividade do pessoal, em termos de entradas e saidas e, principalmente, 0

honirio de descanso;

k) fiscalizar 0 cumprimento das tarefas;

I) criteriosamente recrutar, selecionar e administrar os colaboradores com vistas ao
cumprimento do objeto contratado;

m) fornecer equipamentos de proteyao individual e zelar pelo seu uso nos termos da
legislayao vigente.

DAS OBRIGA<;OES DA CONTRATANTE

Clausula XIII. A Camara Municipal de Vacaria obriga-se a:

a) oferecer as condiyoes necessarias para a perfeita execuyao dos trabalhos;

b) permitir 0 livre aces so de material e equipamentos, bern como do pessoal
credenciado pela CONTRATADA em suas dependencias;

c) colocar a disposiyao da CONTRATADA 0 espayo adequado para a guarda dos
materiais utilizados nos serviyos;

d) efetuar os pagamentos devidos em funyao do presente Contrato estritamente de
acordo com 0 disposto neste instrumento.

DO GESTOR E DO FISCAL DE CONTRATO

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

Chiusula XV. Com vistas a preservar 0 interesse publico, fica designado(a) o(a)
servidor(a) C ...... ), para exercer a funyao de fiscal do presente Contrato, assegurada ao mesmo a
possibilidade de exercer ampla e permanente fiscalizayao, junto ao contratado, da plena execuyao
do objeto descrito, da clausula primeira.
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DA FISCALIZA<;AO

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

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

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

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

Clausula XX. A fiscalizayao da CAMARA em especial, devera verificar a qualidade
dos serviyos prestados, podendo exigir a substituiyao do profissional quando este nao atender os
termos do que foi proposto e contratado, sem que assista a CONTRATADA qualquer indenizac;ao
pelos custos dai decorrentes.

DAS SAN<;OES ADMINISTRATIVAS

Clausula XXI. Na vigencia do Contrato, as partes estarao sujeitas as seguintes sanyoes
administrati vas:

Clausula XXII. Para a CONTRATADA:

a) advertencia por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades para as
quais tenha concorrido;

b) aplicayao de multa de 10% (dez por cento) sobre 0 valor total da ultima Nota Fiscal
emitida, nos casos de:

I - quando os serviyos nao forem executados de acordo com as especificayoes da
proposta apresentada e do Contrato ou negligencia na execuyao do objeto contratado;

II - quando se negar a corrigir deficiencias ou se negar a refazer os serviyos solicitados
pela CONTRATANTE;

III - pela inexecuyao total ou parcial do que foi proposto e contratado;
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IV - pelo descumprimento de chiusula contratual ou norma de legislayao pertinente;

V - negativa de recebimento de comunicayoes ou intimayoes referentes ao contrato.

Clausula XXIII. Declarayao de impedido de licitar e contratar com a Uniao, Estados,
Distrito Federal ou Municipios, bern como, descredenciamento nos sistemas de cadastramento de
fomecedores a que se refere 0 inciso XIV do art. 4° da Lei nO10.520102, pelo prazo de ate 5 (cinco)
anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais comina90es legais, nos
casos do licitante deixar de entregar ou apresentar documenta9ao falsa exigida para 0 certame,
ensejar 0 retardamento da execuyao de seu objeto, nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execuyao do contrato, comportar-se de modo inid6neo ou cometer fraude fiscal.

Clausula XXIV. No caso de aplicayao de multa, a CONTRATADA sera notificada por
escrito da referida sanyao administrativa, tendo 0 prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento
da notifica9ao, para recolher a importancia junto a Camara Municipal de Vacaria, sendo necessario
a apresentayao do comprovante do recolhimento para a liberayao da Nota Fiscal.

Clausula XXV. As penalidades previstas nao serao aplicadas no caso de falta de
providencias, por parte da CONTRATANTE, na observancia de suas obriga90es, que diretamente
influam no cumprimento das obrigayoes assumidas pel a CONTRATADA, ou ainda, no caso de
forya maior devidamente comprovada.

Clausula XXVI. No caso de descumprimento contratual a CONTRATADA podera ser
imediatamente incluida no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administrayao Publica Estadual, nos termos da Lei n° 11.389/99, regulamentada pelo Decreto
Estadual n° 42.250103.

Clausula XXVII. Na aplica9ao destas sanyoes administrativas serao admitidos os
recursos previstos em lei, garantida a ampla defesa.

Clausula XXVIII. A CONTRATADA ficara, ainda, sujeita ao desconto das faltas
ocorridas, proporcional ao Montante calculado atraves da seguinte formula:

Formula: D = B*C

onde:

a) Valor do Montante Mensal a pagar por empregado = Valor Contratual Mensal a pagar
1n° de Empregados;

b) Valor Diario Montante Mensal a pagar por empregado = Valor Montante Mensal a
pagar p/empregado (a) 1 30 dias;
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c) Quantidade de dias de faltas ao trabalho pelos empregados da CONTRATADA no
mes;

d) Valor a descontar da CONTRATADA pelas faltas ocorridas no meso

Chiusula XXIX. Ao apresentar a Nota Fiscal dos servic;os executados, a
CONTRATADA deveni deduzir 0 valor do desconto de que trata a Clausula XXVIII.

Chiusula XXX. 0 demonstrativo com 0 nfunero de faltas ocorridas no mes anterior
sera, obrigatoriamente, anexado a Nota Fiscal apresentada para que possa ser verificada a sua
exatidao.

Clausula XXXI. 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)
ficara a Camara Municipal de Vacaria adstrita ao pagamento de multa de 0,1% sobre 0 valor da nota
fiscal em atraso ao meso

Clausula XXXII. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto
pendente de liquidac;ao qualquer obrigac;ao finance ira que the for imposta em virtude de penalidade
ou inadimplencia contratual.

Clausula XXXIII. 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 pel a CONTRATADA, ou ainda, no caso de
forc;amaior devidamente comprovada.

Clausula XXXIV. 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 nO
42.250103.

Clausula XXXV. Na aplicayao dessas sanyoes administrativas serao admitidos os
recursos previstos em lei, garantida a ampla defesa e 0 contradit6rio.

DA RESCISAo DO CONTRATO

Clausula XXXVI. 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;
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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 interpelayao judicial ou extrajudicial, sem
que assista a CONTRATADA direito a 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) por mutuo consenso, a qualquer tempo, recebendo a CONTRATADA, nesta hip6tese,
o valor dos serviyos que executar ate a data da ordem de paralisayao dos mesmos, excIuido 0
montante das multas a pagar;

e) pela CONTRATANTE, mediante aviso por escrito, com 30 (trinta) dias de
antecedencia, sem que seja compelido a explicar os motivos determinantes e, tambem, sem que seja
obrigado a responder por onus ou prejuizos resultantes, salvo 0 regularmente devido a
CONTRATADA, excIuido 0 montante das multas a pagar;

f) judicialmente, nos termo da legislayao.

DAS DISPOSI(:OES GERAIS

Clausula XXXVII. Durante a execuyao do Contrato, a CONTRATADA se obriga a
manter todas as condiyoes de habilitayao e qualificayao, exigidos no Processo Licitat6rio nO
05/2019, modalidade Tomada de Preyos nO02/2019.

Clausula XXXVIII. Aplicam-se, no que couber, as disposiyoes contidas em especial,
nos arts. 77, 78, 79, 80, 81, 87 e 88 da Lei Federal nO8.666/93.

Clausula XXXIX. Todas as comunicayoes relativas ao presente Contrato serao
consideradas como regularmente feitas se entregues ou enviadas por carta protocolada, telegrama,
fax ou e-mail, na sede das partes contratantes.

DO FORO

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

VacariaJRS, XX de XXXX de 2019.

CONTRATANTE CONTRATADA
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~Camara
~ Municipal de Vacaria

ANEXOIX

DECLARACAO DE RENUNCIA DO PRAZO DE RECURSO

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 nO 05/2019, modalidade Tomada de Pre90s nO 02/2019, DECLARA e toma
publico que renuncia ao prazo recursal, se estiver habilitada na fase de abertura do envelope 1-
Documenta9ao de Habilita9ao.

de de2019.

Representante Legal,
Empresa.

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