
EDITAL DE LICITAÇÃO - CONVITE N° 001/2015 

 
I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

  
Por determinação do Senhor, Paulo Roberto Ribeiro de Souza PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS, com a autoridade que lhe 
é atribuída pela Lei 8.666/93, tornamos público para conhecimento dos interessados que, às 14:30 

horas do dia 29 de Abril de 2015, no Departamento de Administração da Câmara Municipal de 

Vereadores de Monte Alegre dos Campos, serão abertas as propostas referentes a este CONVITE, de 
conformidade com as seguintes condições:  
 
II - OBJETO  

 
Contratação de Empresa para mobiliar a Câmara Municipal de Vereadores de Monte Alegre dos 

Campos, compreendendo: Persianas, Som, Eletrodomésticos, Cadeira, e móveis sob medida 

conforme croquis em anexo que fazem parte desta licitação.  

 
III - DAS SANÇÕES  
O inadimplemento dos prazos e condições deste Edital sujeitará a licitante às sanções administrativas 
previstas na Seção II do Capítulo IV da Lei Federal n.º 8.666/93.  
 
IV - DA HABILITAÇÃO  
 

Para habilitação serão necessários a apresentação dos seguintes documentos: 
 

 a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
 b) ato construtivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores, dispensado caso apresentado no credenciamento; 
 
c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

 
d) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se  houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de  atividades; 
 
 e) prova de regularidade com a Fazenda Federal, com a apresentação da certidão  Conjunta de 
Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, bem  como que complete a 
regularidade previdenciária; 
 
 f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, com a apresentação da respectiva  Certidão 

Negativa de débitos emitida pelo órgão estadual da sede da empresa; 
 
 g) prova de regularidade com afazenda Municipal, com a apresentação da respectiva  Certidão 
Negativa de débito emitida pelo órgão municipal da sede da Empresa; 
 
 h) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por tempo de serviço(FGTS),  através da 
apresentação do CRF; 
 
 i) prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através da apresentação da  Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 



 

 j) Certidão Negativa de Falência e Concordata emitida pelo Distribuídos da Comarca da  sede 
da Empresa, com emissão inferior a 30 dias; 
 
l) As empresas que mandarem a documentação por Correio deverão enviar junto o protocolo de 
recebimento assinado e carimbado. 

  
V- PROPOSTA-  A PROPOSTA DEVERÁ CONTER A OFERTA DO LICITANTE COM OS 
REQUISITOS MÍNIMOS: 
  

 a) A proposta deverá seguir OBRIGATÓRIAMENTE O MODELO EM ANEXO descrevendo 
individualmente o valor de todos os itens licitados,  bem como valor total GLOBAL da 
PROPOSTA, nos termos do presente edital e do croqui em  anexo; 
  
 b) O prazo da validade da proposta não pode ser inferior a 60 dias (sessenta dias); 
  
 c) A proposta devera ser apresentada em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas,  sendo 
a última datada e assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem 
rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter, ainda, razão  social da empresa, descrição completa 

do produto ofertado: marca, modelo, referências e demais dados técnicos, de preferência com folders 
para facilitar a conferência do  objeto, preço unitário líquido indicado em moeda nacional, onde 
deverão estar  incluídas todas as vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, 
 obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente  incidam sobre 
a operação ou, ainda, despesas com transporte e instalação dos móveis e  equipamentos, que 
correrão por conta da licitante vencedora; 

 
VI - CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO  
 

Para participarem da presente Carta Convite, os licitantes deverão apresentar no Departamento de 
Administração Geral da Camara, junto ao Setor de Compras, 02 (dois) envelopes, devidamente 
fechados, contendo no envelope nº 1 os documentos de "HABILITAÇÃO" e no envelope  nº 2 a 
"PROPOSTA". Os envelopes deverão conter na parte externa, os seguintes dizeres:  
 
ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO  

CONVITE Nº 0001/2015  

NOME DO PROPONENTE:  
 
ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA  

CONVITE Nº 0001/2015 
NOME DO PROPONENTE:  
 
 
OBS: OS ENVELOPES PODERÃO SER ENVIADOS VIA CORREIO PARA O SEGUINTE 

ENDEREÇO: 

 

Câmara Municipal de vereadores de Monte Alegre dos Campos: 

Rua José Boeira de Vargas, 945, centro, 

Monte Alegre dos Campos-RS 

CEP: 95236-000 

 

 



VII - CRITÉRIO PARA JULGAMENTO  

 
 a) O licitante deverá cotar o valor individual de todos os itens licitados, bem como  valor total
  GLOBAL da PROPOSTA; 
  
 b) Será julgada vencedora a proposta que contiver o menor valor total GLOBAL da PROPOSTA; 

 
VIII - FORNECIMENTO DE ELEMENTOS – INFORMAÇÕES E IMPUGNAÇÕES 
 

A Câmara Municipal de Vereadores de Monte Alegre dos Campos, através da Divisão de 
Compras e Licitações, fornecerá cópia do Edital, especificações do objeto a ser adquirido e demais 
elementos necessários, durante o horário normal de atendimento deste órgão licitante.  
 

  Quaisquer informações, impugnações ou dúvidas de ordem técnica sobre o objeto 

 licitado, bem como aquelas decorrentes de interpretação do edital, deverão ser  solicitadas a 
Câmara Municipal de Vereadores de Monte Alegre dos campos, em horário de  expediente, 
até o dia 24 de abril de 2015. 

  
 
IX - CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS  
 
Fica adotado para este certame, o critério de aceitabilidade de menor preço global.  

 
X - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 
O pagamento será efetuado da seguinte forma:  50 % (cinquenta por cento) na entrega dos móveis e 
utensílios, 25 % ( vinte e cinco por cento) até trinta dias após e o restante  em até 60(sessenta dias) 
dias após a entrega.  
 

XI - RECURSOS FINANCEIROS  
 
Os recursos financeiros serão atendidos pela dotação do orçamento vigente, classificadas e 
codificadas sob n.º: 
Órgão: 01- Câmara Municipal de Vereadores 
Unidade: 01 – Câmara Municipal de Vereadores 
 000002.1.002 4.4.9.0.52.00.00.00.00-Equipamento e Material Permanente....................R$ 120.000,00 
  

 
XII - DA RESCISÃO  
 
Para a rescisão do futuro contrato, aplica-se no que couber as disposições previstas nos artigos 77 a 80 
da Lei Federal nº 8.666/93.  
 
XIII - DO FORO  

 
Fica eleito o Foro da Comarca de Vacaria - RS, para dirimir todas as questões deste Convite, que não 
forem resolvidas por via administrativa ou por arbitramento, na forma do Código Civil.  
 
XIV - DISPOSIÇÕES GERAIS  
 



a) A Comissão Municipal de Licitação reserva-se o direito de rejeitar uma, várias ou todas as 

propostas, desclassificar aquelas que não estejam em conformidade com as exigências do 
presente Edital, dispensar formalidades omitidas, ou relevar irregularidades sanáveis.  
 

b) Não serão aceitas as propostas que não atenderem as condições gerais deste convite, inclusive 
nos croquis anexos, bem como aos dispositivos legais em vigor, pertinentes a matéria; 

 
c) Sendo necessário, e desde que não ocorra nenhuma contrariedade aos dispositivos legais, o 

Proponente poderá anexar folhas complementares ou material ilustrativo acerca do objeto 
licitado; 
 

d) Todos os bens licitados devem ser entregues montados e em perfeito funcionamento com 
garantia mínima de um ano. 

 

 
XV - DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
Para o conhecimento público, expede-se o presente edital, que é afixado no local de costume da 
Câmara Municipal de Vereadores de Monte Alegre dos Campos.  
 
 

Monte Alegre dos Campos, 13 de Abril de 2015. 
 
 
 
 

   __________________________________ 
     Paulo Roberto Ribeiro de Souza 

  PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ANEXO I 

 
 

MINUTA DO CONTRATO 

A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS, pessoa 
jurídica de direito público, CNPJ nº 04.228.981/0001-80, representado pelo Presidente, Sr. Paulo 

Roberto Ribeiro de Souza, brasileiro, casado, inscrito no CPF n. 781.565.800-87, residente e 
domiciliado em Monte Alegre dos Campos/RS, aqui denominado CONTRATANTE 

e..............................................de direito privado, inscrita no CNPJ ............................................., com 
sede na ..........................................., Bairro................................. Cidade de,............... ............................., 
inscrito no CRC/RS n. ....................., inscrito no CPF n. .............................................,aqui denominado 

CONTRATADO, têm justo e acertado o que segue: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

 O presente contrato tem por objeto a Contratação de Empresa para mobiliar a Câmara 

Municipal de Vereadores de Monte Alegre dos Campos, compreendendo: Persianas, Som, 

Eletrodomésticos, Cadeira, e móveis sob medida, conforme croquis em anexo que fazem parte desta 

licitação. 

. 
 
 CLÁUSULA SEGUNDA: A CONTRATADA, em relação ao objeto do presente contrato, 
deverá manter garantia mínima de 01 ano sem limite de utilização. 

 

 CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de 
R$.....................(.........................). 
 
 CLÁUSULA QUARTA: Será efetuado da seguinte forma: 50 % (cinquenta por cento) na 

entrega dos móveis e utensílios, 25 % ( vinte e cinco por cento) até trinta dias após e o restante  em até 
60(sessenta dias) dias após a entrega mediante apresentação da nota fiscal 
  
 CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato passa a vigorar na data de sua assinatura. 
 
 CLÁUSULA SEXTA: As despesas decorrentes do presente contrato correm por conta de 
dotação orçamentária própria. 

 
 CLÁUSULA SÉTIMA: Dos encargos da CONTRATANTE: a) exercer a fiscalização da 
execução do contrato através do setor responsável da Câmara Municipal de Vereadores de Monte 
Alegre dos Campos. 
 
 CLÁUSULA OITAVA: Caberão à CONTRATADA: 
a) Entregar o equipamento, objeto deste contrato, no prazo de 30 dias após assinatura do contrato; 
 



b) Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATANTE; 

 
c) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

d) Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo 
CONTRATANTE; 
e) Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por 
ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato. 
 

 

 CLÁUSULA NONA: Das obrigações sociais, comerciais e fiscais: 

§ 1º - À CONTRATADA caberá assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais 
resultantes da adjudicação desta licitação. 
§ 2º - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no Parágrafo 
Anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à CONTRATANTE, nem poderá onerar 
o objeto desta contratação, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer 
vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com a CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA: Pelo inadimplemento das obrigações, sejam na condição de 

participante do convite ou de contratante, as licitantes, de acordo com as infrações, estarão sujeitas às 
seguintes penalidades: 

a) Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de 

licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor do último 
lance ofertado; 

b) Manter comportamento inadequado durante o convite: afastamento do certame e 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;  

c) Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do 
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor 
do último lance ofertado; 

d) Executar o contrato com irregularidades passíveis de correção durante a execução e 
sem prejuízo ao resultado: advertência; 

e) Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 30 (trinta) dias, após os 
quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do 
contrato; 

f) Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor correspondente ao montante não 

adimplido do contrato; 

g) Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 15% sobre o valor atualizado do contrato; 

h) Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração 
de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 

Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 

 
 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O presente contrato poderá ser rescindido de pleno 

direito em qualquer dos casos elencados no artigo 78 da Lei nº 8.666/93, em especial nas seguintes 
situações: 



a) Pelo descumprimento ou cumprimento irregular ou parcial de qualquer cláusula contratual; 

b) Em caso de atraso injustificado da entrega do objeto; 
c) Pela paralisação sem justa causa ou anuência da CONTRATANTE na execução do contrato; 
d) Pelo desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores; 
e) Pelo cometimento reiterado de falta na sua execução, anotadas na forma do parágrafo 1º do art. 67 

da Lei nº 8.666/93; 
f) Pela decretação de falência ou instauração de insolvência civil da CONTRATADA; 

g) Pela dissolução da sociedade ou falecimento da CONTRATADA; 
h) Pela alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 

execução do contrato; 
 
i) Em razão de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificado e determinado 

pela máxima autoridade da esfera administrativa, ou seja, o Senhor Prefeito Municipal, exaradas 
no competente processo administrativo; 

j) Pela ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovados, impeditivos da 

execução do contrato. 
 
 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Rescindido o contrato por culpa exclusiva da 
CONTRATADA, sofrerá esta, além das consequências previstas no mesmo, mais as previstas em Lei 
ou regulamento. 
 
 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: As partes elegem o Foro da Comarca de Vacaria/RS 

para dirimir quaisquer dúvidas emergentes do presente contrato. 
 
 E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, 
de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 
 
                              Monte Alegre dos Campos, .... de ..................... de 2015. 
 

 
 

_________________________________ 
CONTRATANTE 

 
 

_________________________________ 
CONTRATADA 

 

 

 

TESTEMUNHA:  

 
 
 

___________________________________________________ 
 
 
 
___________________________________________________ 
 



 

 

 
 

CONVITE 

Nº : 0001 

Data de Emissão do Processo: 13 de Abril de 2015 

 

 

OBJETO DA LICITAÇÃO: 

 

 

Contratação de Empresa para mobiliar a Câmara Municipal de Vereadores de Monte Alegre dos 

Campos, compreendendo: Persianas, Som, Eletrodomésticos, Cadeira, e móveis sob medida 

conforme croquis em anexo que fazem parte desta licitação. 

 

 

Fornecedor: ... 

 

Endereço: ... 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE EDITAL E CONVITE 001/2015 

 

 

 

 

Declaramos que o fornecedor recebeu o CONVITE para participar da licitação supra descrita, 

a ser realizada às 14:30 horas do dia 29 de Abril 2015, na data de ___/___/___, habilitando-se para 

participar do Processo Licitatório acima especificado. 

 

        --------------------------------------- 

            Assinatura do Responsável 

      Empresa 



 

 

 

CONVITE 

Nº : 0001 

Data de Emissão do Processo: 13 de ABRIL de 2015 

 
DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO 

 
 

1. PARTICIPAÇÃO: 

 
A presente licitação reger-se-á pelas normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, podendo participar 

todas as pessoas físicas ou jurídicas estabelecidas no país, desde que satisfaçam as condições deste 
instrumento. 
 
A sessão pública para o recebimento dos envelopes de proposta comercial e de documentação dar-se-á 
às 14:30 horas do dia 29 de Abril de 2015 no protocolo desta instituição. 
 

 

2. OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

Contratação de Empresa para mobiliar a Câmara Municipal de Vereadores de Monte Alegre dos 

Campos. 

 

 
3. ITENS DO PROCESSO 

 

 
 

Declaramos para os fins da Lei n° 8.666/93, que foi publicado e afixado no mural oficial desta 
instituição, a partir das 14:30 horas do dia 13/04/2015, até às 14:30 horas do dia 29/04/2015. 
 
 

    Monte Alegre dos Campos, 13 de Abril de 2015. 
 
 
 
 
    ----------------------------------------- 
    Presidente Comissão de Licitações 

 

Quantidade Descrição 

01 Contratação de Empresa para mobiliar a Câmara Municipal de Vereadores de Monte 

Alegre dos Campos, compreendendo: Persianas, Som, Eletrodomésticos, Cadeira, e 

móveis sob medida conforme croquis em anexo que fazem parte desta licitação. 

 



 

 
 
 

CONVITE 

Nº : 0001 

Data de Emissão do Processo: 13 de Abril de 2015 

 

 

OBJETO DA LICITAÇÃO: 

 

 

Contratação de Empresa para mobiliar a Câmara Municipal de Vereadores de Monte Alegre dos 

Campos, compreendendo: Persianas, Som, Eletrodomésticos, Cadeira, e móveis sob medida 

conforme croquis em anexo que fazem parte desta licitação. 
 

 

Fornecedor: ... 

 

Endereço: ... 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE EDITAL E CONVITE 001/2015 

 

 

 

 

Declaramos que o fornecedor recebeu o CONVITE para participar da licitação supra descrita, 

a ser realizada às 14:30 horas do dia 29 de Abril 2015, na data de ___/___/___, habilitando-se para 

participar do Processo Licitatório acima especificado. 

 

        --------------------------------------- 

            Assinatura do Responsável 

      Empresa 



 

 
 
 

CONVITE 

Nº : 0001 

Data de Emissão do Processo: 13 de Abril de 2015 

 

 

OBJETO DA LICITAÇÃO: 

 

 

Contratação de Empresa para mobiliar a Câmara Municipal de Vereadores de Monte Alegre dos 

Campos, compreendendo: Persianas, Som, Eletrodomésticos, Cadeira, e móveis sob medida 

conforme croquis em anexo que fazem parte desta licitação. 
 

 

Fornecedor: ... 

 

Endereço: ... 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE EDITAL E CONVITE 001/2015 

 

 

 

 

Declaramos que o fornecedor recebeu o CONVITE para participar da licitação supra descrita, 

a ser realizada às 14:30 horas do dia 29 de Abril 2015, na data de ___/___/___, habilitando-se para 

participar do Processo Licitatório acima especificado. 

 

        --------------------------------------- 

            Assinatura do Responsável 

      Empresa 



 

 
 
 

CONVITE 

Nº : 0001 

Data de Emissão do Processo: 13 de Abril de 2015 

 

 

OBJETO DA LICITAÇÃO: 

 

 

Contratação de Empresa para mobiliar a Câmara Municipal de Vereadores de Monte Alegre dos 

Campos, compreendendo: Persianas, Som, Eletrodomésticos, Cadeira, e móveis sob medida 

conforme croquis em anexo que fazem parte desta licitação. 
 

 

Fornecedor: ... 

 

Endereço: ... 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE EDITAL E CONVITE 001/2015 

 

 

 

 

Declaramos que o fornecedor recebeu o CONVITE para participar da licitação supra descrita, 

a ser realizada às 14:30 horas do dia 29 de Abril 2015, na data de ___/___/___, habilitando-se para 

participar do Processo Licitatório acima especificado. 

 

        --------------------------------------- 

            Assinatura do Responsável 

      Empresa 



 

 


