
Camara Municipal de Nova Venecia

       Estado do Esp(rito Santo

EDITAL ESPECIAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N.o 001/2017

A CAMARA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA/ES, por

meio da Comissao Especial de Licitagao, designada pela

Portaria no 1.894/2017 torna publico aos interessados que,

no prazo de cinco dias, a contar da divulgagao deste Edital,

promove CHAMAMENTO PUBLICO para selegao de

doagao, pura, sem encargos ou condigao, de enfeites de natal

para decoragao de local publicos, qual seja, praga frontal da

Camara, para as comemoragoes Natalinas do ano de 2017

no Municipio de Nova Venecia, cuj as inscrigoes poderao ser

realizadas mediante remessa de proposta para sua Comissao

Especial de Licitagao, no Protocolo Geral da Camara

Municipal de Nova Venecia, sito Avenida Vitoria, 23,

Centro, Nova Venecia/ES, CEP 29.830-000, obedecidas as

especificagoes e normas constantes do presente Edital, as

disposigoes da Lei no 8.666/93, os principios que regem a

Administragao Publica e demais disposigoes legais

pertinentes.

CONSIDERANDO as festividades natalinas da cidade;

CONSIDERANDO a necessidade de valorizar a decoragao natalina como forma de

cultura a ser preservada e incentivar o espirito de Natal, que antecede as comemoragoes

natalinas;

CONSIDERANDO a finalidade de tornar a cidade mais bela, alegre e atraente para as

festividades natalinas;

CONSIDERANDO a competencia comum da Uniao, Estados e Municipios em

proporcionar o acesso a cultura;

CONSIDERANDO nosso compromisso com os Principios Constitucionais que regem a

Administragao Publica, a CAMARA DE NOVA VENECIA torna publico este EDITAL

DE CHAMAMENTO PUBLICO que tem por objeto a
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natalinos, mediante doagao para decoragao de local publico, para as comemoragoes

Natalinas do ano de 2017.

1. OBJETO

 1.1. Constitui objeto deste Edital o CHAMAMENTO PUBLICO de pessoas fisicas ou

juridicas, doravante denominadas simplesmente INTERESSADAS, para selegao de

 propostas de enfeites natalinos consistente numa arvore de natal, mediante doagao de, no

minimo, 36 (trinta e seis) unidades de PISCA 160 LAMPADAS LED (REDE) 8F 127v

COMPRIMENTO 2MX 1,1, cujo prego unitario esta estimado em R$ 44,99 (quarenta e

quatro reais e noventa e nove centavos), totalizando R$ 1.619,64 (mil seiscentos e

dezenove reais e sessenta e quatro centavos) e 30 UNIDADES DE PISCA 200

LAMPADAS LED (CASCATA) A2 8F 127v COMPRIMENTO DO FIO 4,2 m, cujo

prego unitario esta estimado em R$ 44,99 (quarenta e quatro reais e noventa e nove

centavos), totalizando R$ 1.349,70 (mil trezentos e quarenta e nove reais e setenta

centavos) para decoragao de local publico, situado na praga em frente ao predio da Camara

Municipal de Nova Venecia/ES para as comemoragoes Natalinas do ano de 2017,

destinado a promogao cultural, conforme especificagoes constantes do presente edital. A

doagao podera ser do valor total dos enfeites necessarios, qual seja, R$ 2.969,34 (dois mil

novecentos e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos).

1.2 Em contrapartida, o INTERESSADO podera divulgar sua marca na arvore de natal

que sera instalada com os enfeites ou valores doados, ate a passagem do Natal.

1.3 JUSTIFICATIVA O objeto desta propositura tem a finalidade de reviver as tradigoes

do Natal, difundindo o espirito de fraternidade, respeito e amor ao proximo, incentivando

a cultura popular e tornando a cidade mais bela para as festividades natalinas.

2. PROCEDIMENTO

2.1 As empresas interessadas em se credenciar deverao atender os criterios estabelecidos

neste Edital e manifestar interesse ate o dia 28/11/2017 as ll:OOh.

\
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2.2 As interessadas apresentarao dois envelopes, sendo o Envelope no 01 a Proposta de

Doagao e o Envelope no 02 a Documentagao.

 2.2.1. O Envelope no 01 devera conter:

2.2.1.1. Se o interessado for Pessoa Fisica, copia do documento de identidade e CPF;

 2.2.1.2. Se o interessado for Pessoa Juridica, copia do Estatuto ou contrato social em vigor,

 devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades

por agoes, acompanhado de documentos comprobatorios da eleigao de seus

 administradores, bem como copia do documento de identidade e CPF do seu representante

legal;

2.2.1.3. Inscrigao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato

formal de designagao da diretoria em exercicio, bem como copia simples do documento

de identidade e CPF do seu representante legal;

2.2.1.4. Decreto de autorizagao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido pelo

orgao competente, quando a atividade assim o exigir;

2.2.1.5. Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

2.2.2. O Envelope no 02 devera conter:

2.2.2.1 A manifestagao de interesse e proposta formal dar-se-a por Carta de Intengao

assinada pelo responsavel legal pela empresa, conforme modelo no Anexo II.

3. CONDIQOES PARA PARTICIPA~AO

3.1. Poderao participar do Chamamento Publico:

 3.1.1. Pessoas fisicas e juridicas que estiverem habilitadas na forma disposta no presente

Edital;

3.2. A apresentagao de proposta, pela INTERESSADA, implica a aceitagao de todas as

condigoes estabelecidas neste Edital de Chamamento Publico, nao podendo ser alegado o

desconhecimento sob qualquer hipotese.
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3.3. As empresas interessadas sao responsaveis pela fidelidade e legitimidade das

informagoes prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

3.4. A participagao das empresas implica em aceitagao de todos os termos deste Edital

3.6. O Credenciamento obedecera as disposigoes estabelecidas na legislagao em vigor e

no presente Edital.

4. COMPETEM AS INTERESSADAS CREDENCIADAS:

4.1. Fornecer os enfeites natalinos de acordo com a tomada de prego anexa e consoante as

normas da A.B.N.T, ou, optando pela dagao em pecunia, entregar o valor, em especie ou

cheque, em ate dois dias apos a homologagao do presente chamamento publico;

4.2 Caso queira, a INTERESSADA podera apresentar projeto de arvore de natal, o qual

sera avaliado pela comissao, com base nos criterios definidos neste edital.

5. COMPETE A CAMARA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA

5.1. A Camara Municipal de Nova Venecia providenciara todos os materiais necessarios

para colocagao dos ornamentos natalinos, sendo responsavel por quaisquer danos que

possam ser causados a terceiros por ma colocagao ou instalagao.

5.2. A Camara Municipal de Nova Venecia indicara o local disponivel para alocagao da

placa, banner ou qualquer outro instrumento para indicar o nome da vencedora do presente

chamamento publico.

6. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1. A Comissao fara o julgamento e classificag.ao das propostas, de acordo com:

A) Atendimento dos itens estabelecidos na tomada de prego anexa, ou a proposta de

doagao da quantia de R$ 2.969,34 (dois mil novecentos e sessenta e nove reais e trinta e

quatro centavos) ou valor ou quantidade superior;

B) Originalidade e criatividade de eventual projeto entreg
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C) Impacto Visual da decoragao diurna e noturna.

 7. DA ABERTURA DOS ENVELOPES

7.1. As 08:30 horas do dia 29 de novembro de 2017, em reuniao publica, na sala da

 Comissao de Licitagao, a Comissao de Julgamento, especialmente designada para este fim

procedera a abertura do envelope de no 01, distribuindo-os para apreciagao e analise

reciproca dos representantes das rNTERESSADAS presentes, que os rubricarao,

juntamente com os demais membros da Comissao.

7.2. A Comissao avaliara primeiramente os documentos pertinentes a habilitagao dos

INTERESSADOS, inabilitando automaticamente as INTERESSADAS cujas propostas

nao observem as condigoes do item 2.2.1.

7.3 Havendo a renuncia recursal, a Comissao Especial de Licitagao analisara os criterios

de aceitagao das propostas, com a abertura do envelope no 02, desclassificando

automaticamente as INTERESSADAS cujas propostas, que nao observem as condigoes

deste Edital, classificando as propostas de acordo com os criterios do item 6.

7.3. Na hipotese de empate entre duas ou mais propostas, a escolha sera definida por

sorteio publico a ser realizado em ato continuo ao reconhecimento do empate.

8. DA PUBLICACAO DO RESULTADO

8.1. O resultado do presente certame sera divulgado no atrio da Camara Municipal de

Nova Venecia/ES.

9. IMPUGNAQOES AO EDITAL
9.1. Ficara impedido de impugnar os termos deste Edital de Chamamento Publico, perante

a administragao, o proponente que nao o fizer ate o segundo dia util que anteceder a

abertura dos envelopes no 1 (proposta).
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9.2. A impugnagao devera ser entregue no Protocolo Geral da Camara Municipal de Nova

Venecia.

9.3. A Comissao Especial de Licitagao, apos receber a impugnagao instruira o processo e

o encaminhara a decisao pela autoridade competente.

9.4. A decisao sobre a impugnagao sera divulgada no atrio da Camara Municipal de Nova

Venecia/ES e ao representante da INTERESSADA, indicado na proposta, atraves de e-

mail ou comunicagao pessoal certificada no processo e, caso procedente a impugnagao, o

Edital sera retificado e republicado com a devolugao do prazo original.

10. RECURSOS 10.1. Serao admitidos recursos observados os procedimentos delimitados

pela Lei no 8.666/93.

11. DA FORMALIZAQAO DO TERMO DE DOACAO

11.1. Uma vez homologado o resultado do presente certame, observadas as condigoes

fixadas neste Edital, sera publicado o resultado da classificatorio.

12. DA REVOGA<:AO E ANULAQAO

12.1. O Municipio se reserva o direito de anular ou revogar este Edital de Chamamento

Publico por ilegalidade ou conveniencia administrativa, respectivamente. mediante

despacho fundamentado, de oficio ou mediante provocagao de terceiros, sem que as

INTERESSADAS caiba indenizagao de qualquer natureza.

13. DAS DISPOSIQOES FINAIS

13.1. O presente Edital de Chamamento Publico e todos os seus Anexos de I a III, sao

integrantes entre si, de forma que qualquer detalhe ou condigao que se mencione em um

documento e se omita em outro, sera considerado especi

efeitos.
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13.2 A apresentagao de proposta nesse certame leva ao entendimento de que a

INTERESSADA: a) Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital e seus

Anexos, que os comparou entre si, e obteve expressamente pelo Fundo Social de

Solidariedade informagoes necessarias, antes de apresenta-la; b) Conhece todas as

especificagoes e condigoes de execugao do objeto do Edital; c) Considerou que os

elementos deste Edital permitiram a elaboragao de uma proposta totalmente satisfatoria.

13.3 A Comissao de Julgamento, no interesse da Administragao, podera relevar omissoes

de natureza formal. desde que nao reste infringido o principio da vinculagao ao presente

edital.

13.4. As normas disciplinadoras deste chamamento publico serao sempre interpretadas em

favor da ampliagao da disputa entre os proponentes, desde que nao comprometam o

interesse da Administragao.

13.5. A rNTERESSADA e responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagoes

prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase deste chamamento publico,

sendo que a falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informagoes nele

contidas implicara a imediata desclassificagao de quem o tiver apresentado, ou, caso tenha

sido o vencedor, no cancelamento da doagao, sem prejuizo das demais sangoes cabiveis.

ANTONI

VICE-PRESIDENTE DA C

PRESIDENTE

/
\

IQAO AO
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ANEXO I MODELO DE PROCURAQAO

Pelo presente instrumento particular de procuragao, (nominar e qualificar a interessada

 proponente), nomeia e constitui seu bastante procurador o Sr.(a) (nominar e qualificar o(a)

procurador(a)), ao qual confere poderes para representa-la no Chamamento Publico no

001/2017, podendo para tanto entregar documentos e propostas relativas ao mencionado

Chamamento Publico, fazer registros em ata, assinar as atas resultantes dos trabalhos e

demais documentos, receber avisos ou informagoes, enfim, praticar todos os atos inerentes

ao referido processo de Chamamento Publico.

Local e data

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL (com firma reconhecida)

8
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ANEXO II MODELO DE CARTA DE INTENQAO

 inscrito no CPF/CNPJ  venho a presenga

desta Comissao Especial de Licitagao, manifestar meu interesse em participar do processo

de selegao de doador, referente ao objeto do Chamamento Publico no 001/2017, destinado

a selegao de propostas de enfeites natalinos, mediante doagao, para decoragao de local

publico, qual sej a, praga em frente ao predio da Camara Municipal de Nova Venecia, para

as comemoragoes Natalinas do ano de 2017 no Municipio de Nova Venecia,

comprometendo-me a cumprir com todas as obrigagoes estabelecidas no referido edital.

Apresento, portanto, minha disponibilidade de doar: Declaro, que me responsabilizo por

todas as despesas inerentes a entrega dos materiais/produtos ou dos valores da proposta, e

a entregar no prazo de ate 02 (dois) dias uteis da data da homologagao, na diretoria geral.

Neste ato indico o Sr

(nacionalidade),
Documento de Identidade no

o no

(nome completo),

(estado civil), (profissao), portador do

, emitido pelo _            e inscrito no CPF sob

, com poderes expressos e legais para assinar o Termo de Doagao, bem

como receber comunicagoes e/ou contatos da Comissao de Julgamento. Esta proposta tera

validade de 90 (noventaJ dias contados a partir da data de abertura do ultimo envelope do

Chamamento Publico no 001/2017.

NOME/ASSINATURA LOCAL/DATA
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ANEXO III TOMADA DE PRE~O

10
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TOMADA DE PREQO

                                                                                                  

 Qtd.
----

Unidade :- DescrigaodoProduto
i.127v1comprimento 2mx1,1ede) 8F

  Pre9o Unitario
~-9 ~

-.  Pre9o Total
-. 4

  30  Pisca 200 lampadas led (cascata) A2
L8F 127v  comprimento do fio 4,2m

 R$ 44,99  R$ 1.349,70
-, . 9,34

i           TOTAL

L

DATA: ;Lz\   DE   ~i..iir;.      DE2017.

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

FORMA DE PAGAMENTO 30 DIAS


