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EDITAL DE CONVITE Nº 11/2022 – EXCLUSIVO ME E EPP 
 

Órgão: Secretaria Municipal da Saúde 
Processo Administrativo nº 3.560/2022 
Objeto: Aquisição de Móveis planejados para a Sede da Casa de Saúde da Criança 
e da Mulher 
Tipo de licitação: menor preço global 
Data e horário de abertura: 16/09/2022, às 9 horas 
Local para recebimento e abertura de propostas: sala de reuniões da prefeitura 
municipal de São Sepé/RS. 

 
O MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ torna público que realizará em dia, horário e 

local previsto no preâmbulo do presente Edital, LICITAÇÃO PÚBLICA na 
modalidade CONVITE, onde se reunirá a Comissão Permanente de Licitações, 
designada pela Portaria nº 20.426, de 02/05/2022, com a finalidade de receber e 
julgar propostas para Aquisição de Móveis planejados para a Sede da Casa de 
Saúde da Criança e da Mulher, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 
alterações, assim como pela Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 
147/2014, de acordo com as cláusulas a seguir elencadas: 

 
A presente licitação será exclusiva às beneficiárias da Lei Complementar nº 

123/2006, nos termos do seu art. 48, inciso I, alterado pela Lei Complementar nº 
147/2014. 

 
1 - OBJETO  
1.1 - O objeto do presente é a Aquisição de Móveis planejados para a Sede 

da Casa de Saúde da Criança e da Mulher, localizado na Rua Cícero Pires Brenner, 
822, conforme Termo de Referência o anexo I. 

 
1.2 - O Poder Público Municipal se reserva no direito de diminuir ou aumentar 

as quantidades da presente Licitação, conforme prevê a legislação. 
 

2 - DA HABILITAÇÃO - Envelope nº 1 
2.1 - A habilitação será encaminhada à Comissão Permanente de Licitação, 

em envelope de nº 1 numerado e fechado, contendo a identificação da licitante e 
menção ao número do Convite, contendo obrigatoriamente e devidamente 
autenticada em Cartório ou por Servidor Membro da Comissão Permanente de 
Licitações do Município, a seguinte documentação: 

 
2.1.2 - Os documentos emitidos pela Internet não necessitam de autenticação 

e sim de certificação junto ao emitente via web pela Comissão de Licitação. 
 
2.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
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 sociedade por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 

 
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
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2.3 - REGULARIDADE FISCAL E REGULARIDADE TRABALHISTA: 
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do 

Município, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividades; 

 
c) prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados 

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. RFB e quanto à Dívida Ativa da União 
administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. PGFN (Certidão 
Conjunta Negativa); 

 
d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou 

sede do licitante; 
 
e) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou 

sede do licitante; 
 
f) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS); 
 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943. 

 
2.4 - DO TRABALHO DO MENOR 
a) Declaração, conforme o modelo instituído pelo Decreto Federal nº 

4.358/2002, que atende ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição da 
República; 

 
2.5 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
a) Atestado de capacidade técnica da empresa, fornecido por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, de que executou, satisfatoriamente, contrato com 
objeto compatível com o ora licitado; 

 
c) Declaração de estar ciente e concorda com as condições contidas no edital 

e seus anexos e de que tomou conhecimento de todos os detalhes que se farão 
necessários à apresentação de sua proposta. 

 
2.6 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA: 
a) Certidão negativa de falência ou Recuperação Judicial expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 90 (noventa) dias 
da data designada para a apresentação do documento; 

 
2.7 - Os documentos constantes dos itens 2.1 a 2.6 poderão ser apresentados 

em original, por cópia autentica por tabelião ou por servidor do município. Sendo que 
os documentos dos itens 2.3 e 2.4 poderão ainda ser extraídos de sistemas 
informatizados (internet) ficando sujeitos a comprovação de sua veracidade pela 
administração.  
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2.7.1 - Caso venham participar deste Certame Empresas cadastradas junto 
ao Setor de Cadastro desta Prefeitura, para esta categoria de fornecimento de 
materiais, estas poderão apresentar no envelope de nº 1. Habilitação, cópia 
autenticada do CRC (Certificado de Registro Cadastral), bem como, negativas 
atualizadas, se for o caso. 

 
2.8 - A empresa que pretender utilizar os benefícios previstos nos art. 42 à 45 

da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, no 
envelope de habilitação, declaração, firmada por contador, de que se enquadra 
como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos 
previstos neste edital. 

 
2.9 - 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. 

 
3 - PROPOSTA FINANCEIRA - Envelope nº 2 
3.1 - O envelope nº 2 deverá conter: 
a) Proposta financeira devidamente digitada, datada e rubricada em todas as 

páginas e assinada na última, pelo representante legal da empresa, mencionando o 
preço global para execução dos serviços, objeto desta licitação, onde deverão estar 
incluídos todos os custos com material, mão de obra, inclusive o BDI, (impostos, 
taxas, contribuições sociais, lucro do empreendimento, etc.); 

 
3.1.1 - Quaisquer inserções 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; 

 
3.1.2 - Somente serão aceitas as propostas cujo preço ofertado não seja 

superior ao valor global de R$ 37.105,00 (trinta e sete mil e cento e cinco reais), 
estimado pelo Município. 

 
3.1.3 - O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da 

data aprazada para a entrega dos envelopes; 
 
3.2 - Quaisquer inserções 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. 

 
4 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL (ARTS. 86 87 e incisos da Lei 8.666/93) 
4.1 - multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso no início das obras, 

limitado esta a 30 (trinta) dias após o qual será considerada inexecução contratual; 
 
4.2 - multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, 

cumulada com pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar 
com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano; 

 
4.2 - 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 2 (dois) anos; 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ 

RIO GRANDE DO SUL 

www.saosepe.rs.gov.br 
 

Rua Plácido Chiquiti, nº 900 – Cx. Postal: 158 – CEP: 97340-000 4  
Fones: (55) 3233-1088, 3233-1535, 3233-1600, 3233-2281 e 3233-1919  

4.3 - As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do 
contrato. 

 
5 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
5.1 - O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, a ser pago 

em até 7 dias após entrega e instalação dos móveis, apresentação de nota fiscal e 
aceite do fiscal do contrato. 

 
5.1.1 - A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil 

visualização, a indicação do nº do Convite a fim de se acelerar o trâmite de 
recebimento do serviço e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

 
5.2 - Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da 

guia de recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS relativa aos 
empregados utilizados na prestação dos serviços; 

 
5.3 - Serão processadas as retenções previdenciárias, tributárias e fiscais 

nos termos da lei que regula a matéria; 
 
5.4 - Os preços permanecerão fixos e irreajustáveis durante a vigência do 

contrato. 
 
6 - DO JULGAMENTO 
6.1 - O julgamento iniciar-se-á com o recebimento dos envelopes de nº 1 e 2. 

por parte da Comissão de Licitação no dia, local e horário previstos no preâmbulo do 
presente Convite. 

 
6.2 - O julgamento das propostas será efetuado pelo tipo “Menor Preço 

Global”, selecionando a proposta mais vantajosa para a Administração, de acordo 
com as especificações do Convite; 

 
 6.3 - Como critério de desempate, terão como critério de desempate o 

disposto no § 2º do art. 3º e §2º do art. 45, nesta ordem, ambos da Lei nº 
8.666/1993. 

 
7 - DOS RECURSOS 
7.1 - Em todas as fases do presente processo caberá recurso ao licitante, na 

forma do art.109, da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
 
7.2 - As Licitantes participantes poderão encaminhar junto à documentação 

do envelope nº 1 desistência formal de interposição de recurso com referência a 
primeira fase deste certame, se habilitada for, para que se possa agilizar o referido 
processo. 

  
8 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
8.1 - Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer 

das disposições do presente Convite; 
 
8.2 - Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação da 

documentação e propostas ou quaisquer outros documentos; 
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8.3 - Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições 
das propostas ou quaisquer outros documentos; 

 
8.4 - Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar 

reclamações ou recursos, assinar atas e os contratos, os licitantes ou seus 
representantes credenciados e os membros da Comissão Julgadora; 

 
8.5 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a documentação, 

não serão admitidos à licitação os participantes retardatários; 
 
8.6 - Constituem anexos deste Processo dele fazendo parte integrante: 

memorial descritivo, projeto e minuta de contrato. 
 
8.7 -Informações serão prestadas aos interessados no horário da manhã das 

8h30min às 11h30min e na parte da tarde das 13h30min às 16h30min, na Prefeitura 
Municipal de São Sepé, no Escritório de Governo, na Gerência de Compras, 
Controle, Licitações e Contratos, localizada na Rua Plácido Chiquiti, 900, onde 
poderão ser obtidas cópias do presente processo ou pelo fone 55 3233-8135. 

 
8.8 - As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão 

à conta da seguinte dotação orçamentária: Órgão: 07 | Unidade: 07 | 
Atividade/Projeto/Operação Especial: 2.284 | Rubrica: 11358 | 
Desdobramento: 4.4.90.52.42 | Fonte Recurso: 0040 | Conta Contábil: 3671. 

 
8.9 – Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar 

reclamações ou recursos, assinar atas, as licitantes ou seus representantes com 
procuração autenticada em cartório e os membros da Comissão de Licitações; 

 
8.10 - Os Envelopes de nº 2 serão devolvidos às licitantes não habilitadas 

após o fim do prazo recursal de dois dias úteis; 
 
8.11 - O presente processo reger-se-á em todas as suas fases, pela Lei 

8.666/93 e suas alterações, ficando eleito o Foro do Município de São Sepé, para 
dirimir eventuais dúvidas que por ventura ainda persistirem sobre o mesmo; 

 
8.12 - Aviso do presente Edital será publicado na forma da legislação para 

conhecimento de todos os interessados, bem como remetido na forma de convite às 
empresas do ramo, ficando estendido, no entanto, a participação de demais 
interessados, desde que cadastrados até vinte e quatro horas, anterior a abertura 
das propostas. 

 
8.13 - Maiores informações, bem como cópias do presente Convite serão 

fornecidas em horário de expediente da Prefeitura, na Gerência de Licitações e 
Contratos ou pelo telefone 55 3233-8117. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal, em 8 de setembro de 2022. 

 
 

JOÃO LUIZ DOS SANTOS VARGAS 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
PUBLIQUE-SE: 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

Item Descrição Unid. Quant. 

01 

Sala Pediátrica. (Psicóloga) 
-Balcão suspenso com 4 gavetas 2 portas de correr para 
lavatório I .58xO.90xO.40 (LxAXP)altura com a pia 
-Mesa bancada 0.98 largura 0.55 profundidade 0,78 
altura 
-gaveteiro com rodizio e 4 gavetas 
0.40x0.40x0.65(LxAxP) 
MDF Amadeirado 18mm 

Unid. 1 

02 

Sala Triagem 
-Balcão suspenso com 4 gavetas 2 portas de correr para 
lavatório 
1.30xO.90x0.40 (LxAxP) (altura com a pia) 
-Balcão para balança e trocador com 3 portas de correr 
1.90xO.90xO.50(LxAxP) 
MDF Amadeirado 18mm 

Unid. 1 

03 

Sala consultório pediátrico 
-Balcão suspenso com 4 gavetas 2 portas de correr para 
lavatório 
1.30x0.90x.040(LxAxP)altura com a pia 
-Armário auxiliar 2 portas com prateleira 0.82x2, 10<0.40 
(LxAxP) 
-mesa bancada I .32xO.55xO.78(LxAxP) 
-gaveteiro com rodizio 4 gavetas 0.40x0.40xO.65(LxAxP) 
MDF Amadeirado 18mm 

Unid. 1 

04 

Sala de Vacinas 
-Balcão suspenso com 2 portas de giro para lavatório 
0.80x0.90x.040(LxAxP)altura com a pia 
-Armário auxiliar 2 portas com prateleira 0.82x2, 
10x0,40(LxAxP) 
-mesa bancada 1.17x0.55x0.78(LxAxP) 
-gaveteiro com rodizio 4 gavetas 0,04x0,40x0,65 (LxAxP) 
MDF Amadeirado 18mm 

Unid. 1 

05 

Copa Pediatria 
- Balcão para copa 2 portas 0.80xO.54xO.90(LxAxP) 
altura com a pia 
-Armário aéreo com 3 prateleiras 0,80x1,43x0,35 
(LxAxP) 
(MDF Amadeirado 18mm) 

Unid. 1 

06 

Recepção Pediatria 
-Balcão em L para recepção 1,20x1.20x1,10x0,50 
(LxLxAxP) 
-Sanca para iluminação 1,20x1,20 com iluminação em 
led 
-Painel com ripado com 2 perfis de led 0.80x2.65x0.03,6 
-Sanca para esconder tubulação de ar 0.80xO.70x3.20 
MDF Amadeirado 18mm) 

Unid. 1 
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07 

Recepção Casa da Saúde da Mulher 
-Balcão para recepção mdf madeirado 
medindo 1,45x1,10x0,55 (LxAxP) mdf aproximado a cor 
do lambri -balcão para recepção 2,15x0,80x0,45(LxAxP) 
-Sanca com painel para Iluminação 
-painel ripado para passagem de fios 0,80x2,40x0,03.6 
MDF Amadeirado 18mm) 

Unid. 1 

08 
Copa Saúde da mulher 
-Balcão parc bancada com 4 portas de giro 
1,50x0.90x0.54 (LxAxP) MDF Amadeirado 18mm) 

Unid. 1 

Valor Total dos itens de 01 a 08 = R$ 37.105,00 (trinta e sete mil e cento 
e cinco reais)  

Prazo de entrega 40 dias após a contratação. 
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ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO Nº ___/2022. 
 
Órgão: Secretaria Municipal da Saúde 
Ref.: Convite nº 11/2022 
Processo Administrativo nº 3.560/2022 
Homologado: 
 

O MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ, pessoa jurídica de direito público, sito na Rua 
Plácido Chiquiti, nº 900, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, ____________________, ______________________, portador 
da RG nº ____________, CPF nº. __________________, residente e domiciliado na 
Rua ________________, nº _________, nesta cidade, de ora em diante 
denominado simplesmente CONTRATANTE e ........................., com endereço na 
Rua ............................, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CPF sob o nº 
...................., RG nº.........................residente e domiciliado(a) na Rua ...................., a 
seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam o presente Contrato, nos 
termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais 
legislações pertinentes, assim como pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras 
dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

 
1 - DO OBJETO 
1.1 - Por este instrumento e na melhor forma de direito a CONTRATADA, 

.................................., vencedora da Carta Convite nº 11/2022, fabricação de Móveis 
planejados para a Sede da Casa de Saúde da Criança e da Mulher, localizado na 
Rua Cícero Pires Brenner, 822. 

 
1.1 - Os serviços de que trata o item 1.1 será realizado em conformidade com 

o Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma físico-financeiro, e de 
acordo com a proposta das fls..... que fica fazendo parte integrante deste processo. 

 
1.2 - Os serviços de que trata o item 1.1, será executada na forma de 

execução indireta no regime de empreitada por preço global, de acordo com os 
termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, bem como do contido no Edital nº 
Convite nº 11/2022. 

 
2 - DO VALOR DO CONTRATO 
2.1 - O preço global a ser pago pelo CONTRATANTE, referente à execução 

dos serviços contratados por meio deste instrumento é de R$......., constante da 
proposta vencedora da licitação, folhas ..............., aceito pelo CONTRATADO, 
entendido este como preço justo e suficiente para a total execução do presente 
objeto, que será pago em até 7 dias após entrega e instalação dos móveis, 
apresentação de nota fiscal e aceite do fiscal do contrato. 

 
3 - DOS PRAZOS  
3.1 - O prazo para a execução dos serviços será de 40 (quarenta) dias, 

contados a partir da data do contrato. 
 
4 -DOS RECURSOS FINANCEIROS  
4.1 - As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte 

Dotação Orçamentária: Órgão: 07 | Unidade: 07 | Atividade/Projeto/Operação 
Especial: 2.284 | Rubrica: 11358 | Desdobramento: 4.4.90.52.42 | Fonte 
Recurso: 0040 | Conta Contábil: 3671. 
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5 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
5.1 - Constituir-se-ão obrigações da CONTRATADA, além das demais 

previstas neste Contrato e dele decorrentes: 
 
5.2 - Prestar os serviços contratados com elevada qualidade e eficiência; 
 
5.2.1 - Realizar com seus próprios recursos todos os serviços relacionados 

com o objeto do Contrato, de acordo com as especificações nele determinadas; 
 
5.2.2. - Apresentar ao CONTRATANTE todas as informações necessárias à 

execução dos serviços contratados; 
 
5.2.3 - Reparar, corrigir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 

Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua 
execução; 

 
5.2.4 - Cumprir a legislação federal, estadual e municipal pertinente, e se 

responsabilizar pelos danos e encargos de quaisquer espécies decorrentes de 
ações ou omissões, culposas ou dolosas, que praticar; 

 
5.2.5 - Pagar e recolher todos os impostos e demais encargos fiscais em 

decorrência do objeto deste Contrato; 
 
5.2.6 - Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na Licitação; 
 
5.2.7 - Não subcontratar, ceder ou transferir a terceiros a execução do objeto, 

ainda que parcial, sendo nulo de pleno direito qualquer ato nesse sentido, além de 
constituir infração passível de penalidade, salvo em caso de autorização expressa 
do município; 

 
6 - CONSTITUIR-SE-ÃO OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE, ALÉM DAS 

DEMAIS PREVISTAS NESTE CONTRATO E DELE DECORRENTES: 
 
6.2.1. Fiscalizar, através da respectiva secretaria, se o objeto deste contrato 

está sendo cumprido a contento e, se não estiver, deverá fazer reclamação por 
escrito ou verbalmente, ao representante da CONTRATADA, sendo eles: 

a) Gestor: Gilvane Freitas Pereira; 
b) Fiscal: Liane Oliveira Rodrigues; 
 
6.2.2. Efetuar o pagamento à CONTRATADA respeitando o prazo 

estabelecido e as demais cláusulas contratuais; 
 
7 - DA RESCISÃO 
7.1 - O MUNICÍPIO poderá rescindir este contrato, independente de 

interpelação ou de procedimento judicial sempre que ocorrer uma das hipóteses 
previstas no Art. 78 da Lei 8.666/93. O contrato poderá ser rescindido ainda por:  

1. Reiterada desobediência da CONTRATADA aos preceitos estabelecidos; 
2. Negar-se a prestar os serviços na forma acordada, ou prestá-los com 

falhas/defeitos; 
3. No caso de verificar-se dolo, culpa, simulação ou fraude na execução do 

contrato;  
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8. DAS PENALIDADES 
8.1 - Os casos de inexecução contrato, erro de execução, execução 

imperfeita, processo sem aprovação pelos devidos órgãos, atraso injustificado e 
inadimplemento contratual, sujeitará a contratada às penalidades previstas no art. 87 
da Lei 8.666/93, das quais destacam-se: 

I - Advertência;  
 
II - Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato, por dia de 

atraso injustificado na execução do objeto, na sua entrega total ou de suas etapas, 
além dos prazos estipulados neste edital, observado o prazo máximo de 10 (dez) 
dias úteis;  

 
III - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado para o contrato, pela 

recusa injustificada da contratada em executá-lo;  
 
IV - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, por reincidência e 

imperfeição, quando já notificada pelo Município, sendo que a contratada terá um 
prazo de até 10 (dez) dias consecutivos para a efetiva adequação dos serviços. 
Após 2 (duas) reincidências e/ou após o prazo, poderão ser aplicados o previsto no;  

 
V - Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato por dia, 

relativo a entrega dos serviços em desacordo com o solicitado, não podendo 
ultrapassar a 10 (dez) dias consecutivos para a efetiva adequação;  

 
VI - Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de 

contratar com o Município, no prazo de até 2 (dois) anos;  
 
VII - Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, 

até que seja promovida a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de 
reconsideração da decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da 
abertura de vistas ao processo.  

 
9. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
9.1 - Executado o contrato, o seu objeto será recebido:  
I - Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e 

fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, dentro de 15 
(quinze) dias da comunicação escrita da contratada; 

 
II - Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 

competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso 
do prazo de observação, ou de vistoria que comprove a adequação do objeto aos 
termos contratuais e após a verificação de qualidade e quantidade do material e 
consequente aceitação.  

 
9.2 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil 

pela solidez e segurança da obra, nem a ético-profissional, pela perfeita execução 
do contrato. 

 
9.3 - A contratante rejeitará no todo ou em parte, obra ou serviço, se estiver 

em desacordo com o contrato. 
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10 - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 
10.1 - A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de 

rescisão administrativa, previstos no art. 77 da Lei Federal n° 8.666/93.  
 
11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
11.1 - Aplicam-se a este Contrato, no que couber, as disposições da Lei 

Federal 8.666/93 e suas alterações, assim como as demais leis que regulem a 
matéria.  

 
12 - DO FORO 
12.1 - É competente o Foro da Comarca de São Sepé, RS, para dirimir 

quaisquer litígios provenientes deste Contrato, com expressa renúncia a outro 
qualquer, por mais privilegiado que seja.  

 
12.2 - E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 

três vias de igual teor e forma, que lido e achado conforme, vai assinado pelas 
partes e por duas testemunhas.  

 
Gabinete do Prefeito Municipal, em ___ de ___________ de 2022. 

 
JOÃO LUIZ DOS SANTOS VARGAS 

PREFEITO MUNICIPAL 
CONTRATANTE 

 _____________________________ 
_____________________________ 

CONTRATADA 
 

 
TESTEMUNHAS: ______________________     ___________________________ 
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PROTOCOLO DE RECEBIMENTO 
 

ACUSO O RECEBIMENTO DO CONVITE Nº 11/2022, QUE TEM COMO OBJETO é 
a Aquisição de Móveis planejados para a Sede da Casa de Saúde da Criança e da 
Mulher, localizado na Rua Cícero Pires Brenner, 822. 
 

NOME: DATA: ASSINATURA: 
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MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

EDITAL DE CONVITE Nº 11/2022 – EXCLUSIVO ME E EPP 
 

O Prefeito de São Sepé, TORNA PÚBLICO, o Convite nº 11/2022 
referente à licitação na modalidade Convite, sendo objeto é a Aquisição de Móveis 
planejados para a Sede da Casa de Saúde da Criança e da Mulher, localizado na 
Rua Cícero Pires Brenner, 822.  

 
Data e horário limite para o recebimento da habilitação e propostas: às 

9 horas do dia 16/09/2022. Edital e informações na Gerência de Licitações e 
Contratos, pelo fone 55 3233-8117. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal, em 8 de setembro de 2022. 

 
 
 
 

JOÃO LUIZ DOS SANTOS VARGAS 
Prefeito Municipal 

 
 

Publique-se: 
 

Publicado no Mural Oficial, 

conforme Lei nº 3.303, de 20.4.2012. 

em ____/_____/2022. 

_______________ 
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