
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL 

Estado do Rio Grande do Sul 
 

 

 EDITAL N.° 1029 de 22 de dezembro de 2021 
 
 

CARTA CONVITE N.° 02/2021 
Tipo: Menor preço global 

 
 

                      “Contratação empresa para confecção de móveis 
planejados para Pronto Atendimento- Secretaria da Saúde que 
especifica”. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei n° 
8.666/93 e suas alterações, tornam público, para o conhecimento dos interessados, que às 09h30min do dia 06 de dezembro 
de 2021, a Comissão Permanente de Licitação se reunirá com a finalidade de receber propostas para contratação de empresa 
para confecção de móveis planejados para Pronto Atendimento na Secretaria da Saúde. 

 
Poderão participar as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado, cadastradas ou não, desde que convidadas 

pelo Órgão Licitador, que o estenderá aos demais que manifestar sua intenção de participar no prazo de 24 horas antes da 
hora aprazada para o recebimento dos envelopes de documentos e proposta. 

 
1– DO OBJETO: 
 
1.1 - Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para confecção de móveis planejados para 

Pronto Atendimento na Secretaria da Saúde conforme especificação descrita abaixo: 
 

 

Especificação do produto 

Média 
Item 

Quantidade FARMÁCIA 

01 

01 

Conjunto de Móveis confeccionados sob medida 

em MDF 18 mm, com revestimento laminado 

melamínico BP, com fundos em MDF 6 mm 

laminado nas duas faces encaixado no móvel 

através de cava, composto por: 

 Armário alto com quatro portas e cinco 

prateleiras internas, com puxadores em 

alumínio anodizado, ferragens 

confeccionadas em inox com 

amortecimento de alta qualidade, 

prateleiras com sistema de montagem 

invisível uniblock (VB), nas medidas: 1600 

x 2700 x 520 mm; 

Armário aberto para acomodar medicamentos, 

com prateleiras reforçadas, em formato de L 

(conforme projeto), nas medidas: 4600 x 4058 x 

2700 x 300 mm. 

17.350,00 

02 

01 

Conjunto de Móveis confeccionados sob medida em 

MDF 18 mm na cor branca, com revestimento laminado 

melamínico BP, com fundos em MDF 6 mm laminado 

nas duas faces encaixado no móvel através de cava, 

composto por: 

 Armário baixo credenza com duas portas e 

nicho central, com uma prateleira internas em 

7.900,00 



cada lado, com puxadores em alumínio 

anodizado, ferragens confeccionadas em inox 

com amortecimento de alta qualidade, 

prateleiras com sistema de montagem invisível 

uniblock (VB), nas medidas: 1200 x 750 x 470 

mm; 

 Armário arquivo para pastas suspensas, com 

quatro gavetas altas com trilhos telescópicos 

largos de alta qualidade confeccionados em 

inox, com amortecimento, puxador modelo 

perfil de alumínio anodizado, com 

acabamento com tampas laterais, (conforme 

projeto), nas medidas: 470 x 1350 x 470 mm.  

Estação de trabalho em formato de L, com tampo em 

MDF 25 mm maciço, com armário misto lateral 

extensível, com tampo rebaixado em 120 mm, uma 

porta de giro e um gaveteiro com duas gavetas e um 

gavetão para pastas suspensas, medidas do balcão: 900 

x 630 x 450 mm (extensível até 1,40M), Mesa frontal reta 

nas medidas: 1700 x 750 x 700 mm. 

03 

01 

Conjunto de Móveis confeccionados sob medida em 

MDF 18 mm na cor branca, com revestimento laminado 

melamínico BP, com fundos em MDF 15 mm laminado 

nas duas faces encaixado no móvel através de cava, 

composto por: 

 Armário alto com três portas de correr baixas, 

com dezoito nichos superiores com reforços 

centrais, balcão com puxadores em alumínio 

anodizado e prateleira central interna, trilhos 

superiores e inferiores em alumínio com 

amortecimento, prateleiras com sistema de 

montagem invisível uniblock (VB), nas 

medidas: 2400 x 2200 x 400 mm; 

Estação de trabalho dupla reta, com tampo em MDF 25 

mm maciço, com gaveteiro lateral com quatro gavetas, 

com trilhos telescópicos, nas medidas do balcão: 2400 x 

750 x 500 mm  

9.700,00 

  SALA URGÊNCIA E OBSERVAÇÃO  

04 

01 

Conjunto de Móveis confeccionados sob medida em MDF 18 

mm na cor branca, com revestimento laminado melamínico BP, 

com fundos em MDF 15 mm laminado nas duas faces encaixado 

no móvel através de cava, composto por: 

 Armário alto com três portas de correr baixas, com 

quatorze nichos superiores com reforços centrais, 

balcão com puxadores em alumínio anodizado e 

prateleira central interna, trilhos superiores e 

inferiores em alumínio com amortecimento, 

prateleiras com sistema de montagem invisível 

uniblock (VB), nas medidas: 2700 x 1420 x 2200 x 500 

mm; 

 Armário em formato de L com 14 nichos abertos, 

com prateleiras com reforços, fundo em MDF 15 mm, 

nas medidas: 825 x 928 x 2200 x 300 mm; 

 Armário aéreo aberto, com quatro nichos, com fundo 

em MDF 15 mm, todo em MDF 25 mm maciço, com 

fixação invisível de alta qualidade, nas medidas: 1795 

x 600 x 300 mm; 

17.990,00 



 Bancada dupla para manipulação de medicamentos, 

com tampo em granito na cor cinza ocre, pés em 

MDF maciço 25 mm, com reforços para acomodar o 

tampo em granito, saias frontal interna e externa em 

MDF 18 mm, nas medidas: 1795 x 950 x 500 mm; 

 Balcão para higiene de mãos, com duas portas de 

giro, puxador modelo perfil de alumínio anodizado 

com tampas laterais para acabamento, dobradiças 

confeccionadas em inox com amortecimento, com 

prateleira central interna, com sistema de montagem 

invisível uniblock (VB), com tampo em granito, cuba 

em inox e torneira inclusos, nas medidas: 950 x 700 x 

450 mm.  

 Bancada de trabalho reta, com tampo em granito na 

cor cinza ocre, pés em MDF 25 mm maciço, com uma 

gaveta lateral, gaveta com trilhos telescópicos e 

puxador modelo perfil de alumínio anodizado com 

tampas laterais para acabamento, nas medidas: 1100 

x 750 x 400 mm.   

Nicho duplo aberto para equipamentos,  com fundo em MDF 15 

mm, todo  em MDF 25 mm maciço, com fixação invisível de alta 

qualidade, nas medidas: 2200 x 450 x 300 mm; 

 

            1.2- Atestado de visita fornecido pela secretaria responsável, de que os responsáveis legais da empresa 

visitaram os locais a serem executados os serviços, conforme memorial descritivo anexo ao presente edital. A visita deverá ser 

realizada até (03) três dias antes da abertura da licitação se assim a empresa achar necessário.  
            2 – DO LOCAL, PRAZO E FORMA DE ENTREGA 
 

                    2.1 – Após o recebimento dos empenhos, o licitante vencedor terá o máximo de 60 (sessenta) dias para entrega total 
dos móveis sem ônus adicional para o Município, devendo estes ser entregues e devidamente montados n Pronto Atendimento 
sito a Rua Mostardeiro- Centro- Capivari do Sul. 
                   2.2 – A entrega dos móveis deverá ser de segunda a sexta, das 08h00min às 11h00min e das 13h30min às 16h00min. 
                   2.3 - O recebimento definitivo será efetuado após completa conferência dos materiais entregues, caso estes não sejam 
compatíveis com o solicitado, serão rejeitados e devolvidos ao licitante vencedor devendo o mesmo apresentar materiais de acordo 
com o solicitado no Edital, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de o licitante ser declarado inidôneo pelo Município. 
                

  3 –  FORMA DE PAGAMENTO 
 

3.1 – O pagamento será realizado em 05 (cinco) dias úteis após a entrega, mediante apresentação da nota fiscal ou 
fatura que conste especificadamente a quantidade recebida na ocasião. 

3.2 – Para a efetivação do pagamento, a fatura ou nota fiscal deverá conter a assinatura do servidor encarregado 
pelo recebimento atestando a entrega. 

3.3 – O pagamento será efetuado por depósito bancário, em conta corrente indicada de titularidade da 
CONTRATADA, ficando as tarifas bancárias, se houver, por conta do fornecedor. 

 
4 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1 – As despesas decorrentes da execução da presente correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: 
                         

4158/ 4382 
 
5 – DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS 
5.1 - Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidas pela Comissão de Licitação no dia, 

hora e local mencionados no preâmbulo, em dois envelopes distintos, e identificados, respectivamente como de N° 01 e N° 02, 
para o que se sugere a seguinte inscrição: 

 
AO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DO SUL 
EDITAL CONVITE N° ----/2021 
ENVELOPE N° 01 – DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE: (nome completo da empresa) 
 
AO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DO SUL 
EDITAL CONVITE N° ----/2021 
ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA  
PROPONENTE: (nome completo da empresa) 
 
5.2 – PARA A HABILITAÇÃO O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR NO ENVELOPE N° 01: 
 
5.2.1 - Documentação relativa à regularidade fiscal que se consistirá em: 



a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 
b) Certidão de Regularidade Fiscal do Estado da sede / matriz; 
c) Certidão de Regularidade Fiscal do Município de domicilio ou Sede do Licitante; 
d) Certidão conjunta de Regularidade Fiscal da Receita Federal e da Divida Ativa da União; 
e) Certidão de Regularidade de Situação relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas- CNDT. 
g) Certidão negativa falência. 

 
5.2.2 – Documentação relativa à regularidade econômico-financeira: 
a) Registro na Junta Comercial, em caso de empresa individual; 
b) Ato constitutivo em vigor, ata da Assembléia Geral Extraordinária referente ao atual Capital Social, registrado e 

atualizado em Assembléia Geral Ordinária referente a atual administração, para sociedades por ações; 
c) Estatuto Social, Contrato Social ou Consolidação do Contrato Social e posteriores alterações contratuais, 

devidamente registradas na Junta Comercial, para a sociedade por cotas de responsabilidade limitada ou ilimitada; 
d) Prova de inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício; 
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento do País, e ato de 

registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim exigir; 
f) Em se tratando de micro empresa ou empresa de pequeno porte, estas deverão apresentar declaração assinada 

pelo contador da empresa que comprove sua condição, a não apresentação deste documento se entenderá como que a 
empresa não seja micro empresa ou empresa de pequeno porte, para efeitos de habilitação e julgamento de proposta. 

. 5.2.4 – A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender o item 5.2.1, que 
possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, terá sua habilitação condicionada à apresentação de 
nova documentação, que comprove a sua regularidade em dois dias úteis, a contar da data em que for declarada como 
vencedora do certame. 

a) o benefício acima citado não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa, da 
apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 

b) a não regularização da documentação no prazo fixado, implicará na decadência do direito à contratação, sem 
prejuízo das penalidades previstas neste edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

5.2.5 – Os documentos poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada por tabelião ou por funcionário do 
Município ou publicação em órgão de imprensa oficial. Sendo que os documentos, salvo aqueles emitidos pelo órgão 
competente através da Internet, que estarão sujeitos a conferência de sua autenticidade no decorrer do certame. 

5.2.6 - Se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta de credenciamento, outorgando com 
poderes ao representante para decidir a respeito dos atos constantes da presente licitação. 

5.2.7 – Comprovação de que a Empresa não foi declarada inidônea para contratar com o serviço público, nos termos 
do Anexo IV. 

5.2.8 – A empresa licitante que optar por não enviar representante para assistir a abertura da Licitação deverá 
encaminhar por escrito junto ao envelope “N° 01” da habilitação, a Declaração de Recusa do prazo recursal relativo à fase de 
habilitação, conforme Anexo V. 

5.2.9 – Declaração que a Licitante não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menores de 16 anos, ressalvando o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, conforme Anexo VI. 

5.2.10 – Em se tratando de micro empresa ou empresa de pequeno porte, estas deverão apresentar declaração de 
que ocupam a referida condição, devidamente assinada e carimbada pelo contador da Empresa. A não apresentação deste 
documento se entenderá como que a empresa não seja micro empresa ou empresa de pequeno porte 

5.2.11 – Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser substituída pelo seu Certificado de 
Registro Cadastral, desde que seu objetivo social comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade. 

 
5.3 – O ENVELOPE N° 02 DEVE CONTER: 
5.3.1 - As Propostas serão apresentadas em formulário próprio do licitante, assinada pelo licitante ou representante 

legal. A assinatura deverá vir acompanhada de identificação do assinante. A proposta deverá incluir: Orçamento discriminado 
em preços unitários, globais por itens e global geral, expresso em moeda corrente nacional, devendo o preço incluir todas as 
despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais e de pessoal, que deverá ser assinado por responsável técnico legalmente 
habilitado e identificado com o número de registro no órgão competente. 

 

Observação: Quaisquer alterações na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no 
edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório. 

 
6 – DO JULGAMENTO 
 
61 – Esta licitação é do tipo menor preço global e o julgamento será realizado pela Comissão Julgadora, levando em 

consideração o menor preço por item para aquisição do objeto. 
6.2 – Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 e 44 e seus incisos e 

parágrafos da Lei n° 8.666/93. 
 
7 – CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 
7.1 – Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as microempresas, as empresas 

de pequeno porte e as cooperativas. 
7.1.1 – Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e pela 

empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de 
menor valor. 

7.1.2 – A situação de empate somente será verificada depois de ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo 
decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso interposto. 

7.2 – Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 



a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta de menor valor, poderá 
apresentar, no prazo de 02 (dois) dias, nova proposta, por escrito, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, 
situação em que será declarada vencedora do certame. 

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea anterior, não 
apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, 
empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, a apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista 
na alínea a deste item. 

c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativas com propostas iguais, 
será realizado sorteio para estabelecer a ordem em serão convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma das 
alíneas anteriores. 

7.3 - Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências constantes neste 
edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor. 

7.4 - O disposto nos itens acima, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver 
sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. 

7.5.  As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato público, com a convocação 
prévia de todos os licitantes. 

 
8. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 
 
8.1 Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este edital, bem como 

com preços superestimados ou inexeqüíveis. 
 
9 - DOS RECURSOS 
 
9.1 - Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos incisos, alíneas e parágrafos 

do art. 109 da Lei n.º 8.666/93. 
 
10 – DAS PENALIDADES 
 
10.1 - multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta há 15 dias, após o qual será considerada 

inexecução contratual. 
10.2 - multas de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de suspensão 

do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um ano); 
10.3  multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de suspensão 

do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois anos). 
 
Observação: As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato. 
 
11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
11.1- A empresa que quiser impugnar o edital deverá ser feito no balcão da Prefeitura- setor de protocolos, não sendo 

admitido qualquer outro modo. 
11.2 - Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das disposições do presente edital. 
11.3 - Em nenhuma hipótese serão aceitos quaisquer documentos ou propostas fora do prazo e local estabelecidos 

neste edital. 
11.4 - Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou quaisquer outros 

documentos. 
11.5 - Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos, assinar atas e 

contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e os membros da Comissão Julgadora. 
 
Observação: Não serão lançadas em ata consignações que versarem sobre matéria objeto de recurso próprio, como 

por exemplo, sobre os documentos de habilitação e proposta financeira (art. 109, inciso I, a e b, da Lei N.°8.666-93). 
 

11.5- Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a                                                                                                                                                                                                                      
habilitação, não serão admitidos à licitação os participantes retardatários. 

11.6 - Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital: Anexo I- Carta de Credenciamento; Anexo II - 
Declaração de Idoneidade; Anexo III- Declaração de Recusa ao Direito de Interpor Recurso; Anexo IV - Declaração de não 
empregar menores; Anexo V – Proposta Financeira; Anexo VI- Minuta do contrato; Anexo VII- Protocolo recebimento Edital; 
Anexo VIII- Atestado de visita. 

Informações serão prestadas aos interessados no horário das 8:30 às 11:30 e das 14:00 às 17:30 horas, na Prefeitura 
Municipal de Capivari do Sul, na Secretaria da Administração, localizada na Av. Adrião Monteiro, n° 2330, Capivari do Sul/RS, 
ou pelo telefone: (51) 3685 1181 

                                                                           
 

                                                                            Capivari do Sul, 22 de novembro de 2021. 
                   
 
                                                             ___________________________________ 
                                                                   LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS 

       Prefeito Municipal 
 

     
 
___________________ 
RODRIGO BOEIRA FRAGA 
 Procurador Jurídico 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL 

Estado do Rio Grande do Sul 
 

ANEXO I 
 

 
CARTA CREDENCIAL 

 
 
 

 
 
O abaixo-assinado, na qualidade de responsável legal da Empresa 

................................................................................................................................................., vem pela presente, informar que o 
Sr........................................................................................, inscrito no RG sob o n° ......................................................, é a pessoa 
designada para acompanhar os trabalhos de abertura dos envelopes “A” e “B”, da referida licitação, podendo para tal, assumir 
todas as responsabilidades advindas desse evento, tais como rubricar propostas e documentos, apresentar reclamações, 
impugnações, recursos e assinar atas, inclusive renunciar ao direito de recurso ou reivindicá-lo. 

 
Outrossim, ciente de que o requerimento de interposição de recurso, ocasionando a paralisação da 

licitação obriga a sua efetivação, sob pena de multa por prejuízos decorrentes, em 300 UFM’s (trezentas unidades Fiscal do 
Município). 

 
 
 
 
 
 
 
 
   Atenciosamente, 
 

 
        _______________,_______de_________________de____ 

 
 
 

                                                      ________________________________________________ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL 

Estado do Rio Grande do Sul 
 
 
 

ANEXO II 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 

 

 

 
Declaro, sob as penas da lei, para fins desta licitação, que a empresa 

__________________________________________ não foi inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos 
termos do inciso IV, do Art. 87 da Lei 8.666/93, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente a entrega dos 
documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto a capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e 
econômica - financeira). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Atenciosamente, 
 

 
 
____________,_______de________________de____ 
 
 
 
_________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL 

Estado do Rio Grande do Sul 
 
 
 

ANEXO III 
 

 
DECLARAÇÃO DE RECUSA AO DIREITO DE INTERPOR RECURSO NA FASE DE HABILITAÇÃO 

 
 
 
 

A empresa __________________________________________________________________ por seu representante legal, abaixo 
assinado, ciente das prerrogativas referentes ao direito de recurso previsto na Lei 8.666/93 e suas alterações, DECLARA NÃO 
TER INTERESSE DE FAZER USO DO REFERIDO DIREITO, desta forma, renunciando e autorizando a Comissão Permanente de 
Licitações a prosseguir a segunda fase deste processo licitatório, com a abertura dos respectivos envelopes. 

 
   

 
 
 
 
 
 
__________,_______de_________________de__ 
 
 
 
 
_____________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL 

Estado do Rio Grande do Sul 
 
 
 
 

ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE EMPREGO DE MENORES DE IDADE 
 
 
 
 
 

A empresa ________________________________________________________________, inscrita no CNPJ nº 
__________________________, por intermediário de seu representante legal o(a) Senhor(a) 
_______________________________________________, portador da carteira de identidade nº____________ e CPF nº 
_____________________, declara para o fim do disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 
pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e não emprega menor de dezesseis anos, salvo os maiores de 14 anos na condição de aprendiz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Atenciosamente, 
 

 
 
______________,_______de_________________de__ 
 
 
 
 
_____________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                        
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL 

Estado do Rio Grande do Sul 
 

 
 
 

ANEXO V 
 

PROPOSTA FINANCEIRA 
 
FORNECEDOR:  

ENDEREÇO:     FONE/FAX: 

CONTATO:                    

ENDEREÇO ELETRÔNICO:                                                              

CIDADE:      CEP:    ESTADO:                 

CNPJ:         

BANCO:     AGÊNCIA:   CONTA: 

 
 

 

Especificação do produto 

Marca 

  

Item 

Quantidade FARMÁCIA 

Valor unitário 
R$ 

Valor total 
R$ 

01 

01 

Conjunto de Móveis confeccionados sob 

medida em MDF 18 mm, com revestimento 

laminado melamínico BP, com fundos em MDF 

6 mm laminado nas duas faces encaixado no 

móvel através de cava, composto por: 

 Armário alto com quatro portas e 

cinco prateleiras internas, com 

puxadores em alumínio anodizado, 

ferragens confeccionadas em inox 

com amortecimento de alta 

qualidade, prateleiras com sistema de 

montagem invisível uniblock (VB), nas 

medidas: 1600 x 2700 x 520 mm; 

Armário aberto para acomodar medicamentos, 

com prateleiras reforçadas, em formato de L 

(conforme projeto), nas medidas: 4600 x 4058 

x 2700 x 300 mm. 

 

  

02 

01 

Conjunto de Móveis confeccionados sob medida em 

MDF 18 mm na cor branca, com revestimento 

laminado melamínico BP, com fundos em MDF 6 

mm laminado nas duas faces encaixado no móvel 

através de cava, composto por: 

 Armário baixo credenza com duas portas 

e nicho central, com uma prateleira 

internas em cada lado, com puxadores em 

alumínio anodizado, ferragens 

confeccionadas em inox com 

amortecimento de alta qualidade, 

prateleiras com sistema de montagem 

invisível uniblock (VB), nas medidas: 1200 

 

  

 

 



x 750 x 470 mm; 

 Armário arquivo para pastas suspensas, 

com quatro gavetas altas com trilhos 

telescópicos largos de alta qualidade 

confeccionados em inox, com 

amortecimento, puxador modelo perfil de 

alumínio anodizado, com acabamento 

com tampas laterais, (conforme projeto), 

nas medidas: 470 x 1350 x 470 mm.  

Estação de trabalho em formato de L, com tampo 

em MDF 25 mm maciço, com armário misto lateral 

extensível, com tampo rebaixado em 120 mm, uma 

porta de giro e um gaveteiro com duas gavetas e 

um gavetão para pastas suspensas, medidas do 

balcão: 900 x 630 x 450 mm (extensível até 1,40M), 

Mesa frontal reta nas medidas: 1700 x 750 x 700 

mm. 

03 

01 

Conjunto de Móveis confeccionados sob medida em 

MDF 18 mm na cor branca, com revestimento 

laminado melamínico BP, com fundos em MDF 15 

mm laminado nas duas faces encaixado no móvel 

através de cava, composto por: 

 Armário alto com três portas de correr 

baixas, com dezoito nichos superiores 

com reforços centrais, balcão com 

puxadores em alumínio anodizado e 

prateleira central interna, trilhos 

superiores e inferiores em alumínio com 

amortecimento, prateleiras com sistema 

de montagem invisível uniblock (VB), nas 

medidas: 2400 x 2200 x 400 mm; 

Estação de trabalho dupla reta, com tampo em MDF 

25 mm maciço, com gaveteiro lateral com quatro 

gavetas, com trilhos telescópicos, nas medidas do 

balcão: 2400 x 750 x 500 mm  

 

  

  SALA URGÊNCIA E OBSERVAÇÃO    

04 

01 

Conjunto de Móveis confeccionados sob medida em MDF 

18 mm na cor branca, com revestimento laminado 

melamínico BP, com fundos em MDF 15 mm laminado nas 

duas faces encaixado no móvel através de cava, composto 

por: 

 Armário alto com três portas de correr baixas, 

com quatorze nichos superiores com reforços 

centrais, balcão com puxadores em alumínio 

anodizado e prateleira central interna, trilhos 

superiores e inferiores em alumínio com 

amortecimento, prateleiras com sistema de 

montagem invisível uniblock (VB), nas medidas: 

2700 x 1420 x 2200 x 500 mm; 

 Armário em formato de L com 14 nichos 

abertos, com prateleiras com reforços, fundo em 

MDF 15 mm, nas medidas: 825 x 928 x 2200 x 

300 mm; 

 Armário aéreo aberto, com quatro nichos, com 

fundo em MDF 15 mm, todo em MDF 25 mm 

maciço, com fixação invisível de alta qualidade, 

nas medidas: 1795 x 600 x 300 mm; 

 

  



 Bancada dupla para manipulação de 

medicamentos, com tampo em granito na cor 

cinza ocre, pés em MDF maciço 25 mm, com 

reforços para acomodar o tampo em granito, 

saias frontal interna e externa em MDF 18 mm, 

nas medidas: 1795 x 950 x 500 mm; 

 Balcão para higiene de mãos, com duas portas 

de giro, puxador modelo perfil de alumínio 

anodizado com tampas laterais para 

acabamento, dobradiças confeccionadas em 

inox com amortecimento, com prateleira central 

interna, com sistema de montagem invisível 

uniblock (VB), com tampo em granito, cuba em 

inox e torneira inclusos, nas medidas: 950 x 700 

x 450 mm.  

 Bancada de trabalho reta, com tampo em 

granito na cor cinza ocre, pés em MDF 25 mm 

maciço, com uma gaveta lateral, gaveta com 

trilhos telescópicos e puxador modelo perfil de 

alumínio anodizado com tampas laterais para 

acabamento, nas medidas: 1100 x 750 x 400 

mm.   

Nicho duplo aberto para equipamentos,  com fundo em 

MDF 15 mm, todo  em MDF 25 mm maciço, com fixação 

invisível de alta qualidade, nas medidas: 2200 x 450 x 300 

mm; 

 
 
 
 
Declaro que estou ciente e de acordo com as condições do Edital e seus anexos. 
 
 
 

                                                                                                                 ___________,/________/___________ 
 
 
Carimbo da Empresa e Assinatura do representante legal da empresa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL 

Estado do Rio Grande do Sul 
                                                                             

 
ANEXO VI 

 
 

 
CONTRATO Nº ...... CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA ESCOLAS   

  
       O presente contrato segue as determinações da Lei 8.666/93 e as condições constantes no Edital nº 1029/21 e Processo 
Licitatório na modalidade de Carta Convite nº 02/2021, do qual é instrumento vinculado em suas regras e condições e tem como 
partes: 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAPIVARI DO SUL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.610.503/0001-41, com sede na Av. Adrião 
Monteiro, nº 2330, cidade de Capivari do Sul – RS, neste ato  representado por seu Prefeito Municipal LEANDRO MONTEIRO 
DOS SANTOS. 
 
CONTRATADA:  
 
 
As partes contratantes, de comum acordo estabelecem entre si este contrato, sujeitando-se às normas da Lei Federal n° 8.666/93, 
com as seguintes cláusulas e condições: 
  
CLÁUSULA 1 – OBJETO 
              1.1- O objeto da presente do contrato é a  empresa especializada para CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA CONFECÇÃO 
DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA PRONTO ATENDIMENTO- SECRETARIA DA SAÚDE, conforme tabela abaixo: 
 
            
CLÁUSULA 2 – DO PREÇO  
               2.1- Os serviços definidos terão preço teto máximo de R$ ....... 
 
CLÁUSULA 3– DA FORMA, DO PRAZO DA ENTREGA: 
                  3.1- Após a cientificação do termo de adjudicação o vencedor terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos após 
a entrega do empenho para entrega total dos mobiliários. 
                3.2- A empresa deverá executar o projeto conforme descrição constante no Edital.  

 
CLÁUSULA 4 – DA FORMA DE PAGAMENTO: 
                   4.1– O pagamento será realizado em 05 dias úteis após a entrega de nota fiscal ou fatura que conste especificamente 
o serviço prestado. 

                          4.2– O pagamento será efetuado por depósito bancário, em conta corrente indicada de titularidade da CONTRATADA, 

ficando as tarifas bancárias, se houver, por conta do fornecedor. 
                    
 
CLÁUSULA 5 – DOS ENCARGOS CONTRATUAIS 

5.1 - A CONTRATADA é responsável por todas as providências e obrigações referentes à legislação específica de 
acidentes de trabalho quando de ocorrências em que forem vítimas os seus funcionários, no desempenho dos serviços ou em 
conexão com eles. 

5.2 - A CONTRATADA, como única e exclusiva responsável pela execução dos serviços objeto do presente 
contrato, responde civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, 
prepostos ou terceiros, no exercício de suas atividades, vier, direta ou indiretamente, causar ou provocar à Contratante ou a 
terceiros. 
CLÁUSULA 6 – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

6.1. DOS DIREITOS: 
6.1.1. Do CONTRATANTE: ter a prestação de serviço contratada segundo forma e condições ajustada. 
6.1.2. Da CONTRATADA: Perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionado. 
10.2 – DAS OBRIGAÇÕES: 
10.2.1 – DO CONTRATANTE: 
a) efetuar o pagamento do valor ajustado; 
b) fiscalizar os serviços de forma regular durante a execução do serviço prestado, comunicando a CONTRATADA 

qualquer irregularidade, para que possa saná-la. 
6.2.2 – DA CONTRATADA: 
a) Prestar serviço na forma ajustada; 
b) atender os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente 

contato, quando houver; 



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

d) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulares sobre medicina e Segurança do Trabalho, obrigando seus 
empregados a trabalhar com equipamentos individuais exigidos em legislação em vigor. 

 
 CLÁUSULA 7 – DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 

7.1 – A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, previstos no 
art. 77 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
CLAUSULA 8 – DAS PENALIDADES 

 
8.1 - multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta há 15 dias, após o qual será considerada 

inexecução contratual. 
8.2 - multas de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de suspensão do 

direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um ano); 
8.3  multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de suspensão 

do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois anos). 
Observação: As multas serão calculadas sobre o montante integral (valor total) do contrato. As penalidades não 

serão executadas somente em caso de justificativa das negligências, apresentada no prazo de 1 (um) dia e devidamente aceitas 
pelo Município. 
                      8.4 - As penalidades previstas nesta Cláusula serão aplicadas sem prejuízos das comunicações estabelecidas na Lei 
Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. 
 
CLÁUSULA 9 – RESCISÃO DO CONTRATO 

9.1 – O presente contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos: 
a) por ato unilateral e escrito do MUNICÍPIO, nos casos previstos no art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas 

alterações posteriores, no que couber. 
b) amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante aviso por escrito, com 10 (dez) dias de antecedência, sem 

que sejam obrigados a responder por ônus ou prejuízos resultantes. 
c) judicialmente, nos termos da legislação vigente. 
9.2 - A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos 

causados ao CONTRATANTE. 
9.3 - Considera-se rescindido, automaticamente, o contrato nas hipóteses de declaração de idoneidade e 

suspensão do direito de contratar prevista na cláusula 9.1. 
 
CLAUSULA 10 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
4.1 – As despesas decorrentes da execução da presente correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: 
                         

4158/ 4382 
 

CLÁUSULA 11- VINCULAÇÃO AO EDITAL 
                 11.1. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os 
seus termos, as condições expressas no Edital, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA 12 – DA PUBLICAÇÃO 

12.1 O presente contrato será publicado, por extrato, na imprensa oficial do Município, até o 5° (quinto) dia útil do 
mês seguinte ao de sua assinatura. 

CLÁUSULA 13– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

                   13.1 - Aplica-se, no que couberem os art. 77, 78, 79, 80, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93, para todos os efeitos 
legais. 
                   13.2 - Durante toda a execução do Contrato, a CONTRATADA se obriga a manter todas as condições de habilitação 
exigidas neste instrumento. 

 
CLÁUSULA 14 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1 – Somente poderão assinar documentos, apresentar reclamações, acordar ou alterar, em quaisquer 
condições, os representantes signatários deste termo, por si ou através de instrumento de procuração na forma da Lei, que deverá 
ficar fazendo parte integrante do processo licitatório que gerou este contrato. 

14.2 – Será competente para dirimir controvérsias o Foro de Palmares do Sul, não podendo ser indicado outro, por 
mais privilegiado que possa ser. 

Este contrato é firmado em 3 (três) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas instrumentais na 
forma da legislação em vigor, para que surta seus jurídicos e reais efeitos.  

 
                        Capivari do Sul, de 2021. 

                                                                                         
                                                                                  ______________________ 

LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 

Contratante 
 

___________________________________ 
Contratado 

 
Visto Procurador Jurídico   



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL 

Estado do Rio Grande do Sul 
 

 
 

ANEXO VII 

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DO EDITAL 

 
 
 

EDITAL N° 1029/21 
 

CARTA-CONVITE N.º 02/2021 
 
 
 

 

Pelo presente convidamos sua empresa a participar do processo Licitatório modalidade Carta-Convite n° 02/2021, cujo 

objetivo visa a Aquisição de móveis planejados para Pronto Atendimento- Secretaria da Saúde. 

 Informamos que a data da abertura dos envelopes de Habilitação e Proposta dar-se-á no dia 06 de dezembro de 2021, 

às 09h30min, na sala de reuniões da sede da Prefeitura Municipal de Capivari do Sul, localizada na Av. Adrião Monteiro, n° 2330, 

Capivari do Sul. 

 
  
                                 Recebi(emos) cópia do Edital deste Convite em ....... / ........ / 2021. 
 
 

 
 
 

ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA 
 

 
 
 
 
Observação.: Favor preencher o formulário acima e enviá-lo, por E-MAIL, para marciaelain@gmail.com  
 
A/C Depto. de Licitações. 
 
Fone: (51) 3685 1181 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:marciaelain@gmail.com


       
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL 

Estado do Rio Grande do Sul 
 

 
 

ANEXO VIII 
 
 
 

ATESTADO DE VISITA 
 
 

                       Declaro, sob as penas da Lei, para fins de Carta Convite nº 02/2021 que o Sr.......... responsável pela empresa 
.................................  CNPJ Nº ..........................................., esteve em visita ao local que será executado o serviço, objeto desta 
licitação, e declara estar ciente dos problemas a serem enfrentados durante a sua execução. 
 
 

                                                   Capivari do sul,  
 
 
 
 
 

 
_____________________________ 

Bruno Aguiar 
Engenheiro Civil 

CREA//RS 201224 
 

 

 
 
 


