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CARTA CONVITE Nº 03/2016 

Julgamento menor preço 

 

Objeto: Aquisição de mobiliário para a 

sede do Consórcio sito à Rua Barão do Rio 

Branco nº 121, na cidade de Ijuí. 

  

JAIRO FERNANDES DO ESPÍRITO SANTO, Presidente do CISA – Consórcio 

Intermunicipal de Saúde do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas 

atribuições legais e de conformidade com as Leis nº. 8.666/93 e 8.883/94, torna público para 

conhecimento dos interessados que realizará Licitação na modalidade Carta Convite para 

aquisição de mobiliário para a nova sede do Consórcio, sito à Rua Barão do Rio Branco nº 121, 

na cidade de Ijui, sob o regime de menor preço por item e estará recebendo junto ao setor de 

protocolo, em envelopes separados, propostas e documentos, até as 11horas e 30min do dia 21 

de setembro de 2016, junto à sede do CISA, sito a Rua Barão do Rio Branco, nº 121, em 

Ijuí/RS, conforme disposições do presente edital. 

 

1 - DO OBJETO 
A presente Carta Convite visa a escolha da melhor proposta, sob julgamento do menor 

preço por item para o seguinte objeto: 

Aquisição de material conforme descrição e quantitativos a seguir relacionados: 

 

Item Quant. Unid. Descrição 

01 01 unid. Balcão tipo escrivaninha para recepção, dimensões LXAXP 

1320X1100X1400, conforme memorial descritivo anexado ao 

edital, item 1.1. 

02 01 unid. Mesa de escritório em formato de U, conforme memorial 

descritivo anexado ao edital, item 1.2. 

03 01 unid. Mesa de escritório, 40mm, tamburado, HDF, 180x80x78, com 3 

gavetas de cada lado, bétula. 

04 03 unid.  Cadeira cromada revestimento vinilico bege 

05 02 unid.  Cadeira cromada revestimento vinilico preto 

06 02 unid.  Cadeira cromada tecido azul 

07 01 unid.  Cadeira escritório diretor cromada, em vinílico preto. 

08 01 unid.  Mesa de apoio, cromada de tampo de vidro. 

09 01 unid.  Mesa para auditório em 100% MDF 36mm, amantea, medindo 

5,00 metros X 1,00 x 0,75 com borda de 2mm pvc, conforme 

normas da ABNT e NR12, conforme desenho constante do 

anexo deste edital. 

10 40 unid.   Cadeira fixa aproximação 4006 pé em S e braço tipo americano, 

tecido em polipropileno expandido na cor verde/preto.  
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12 01 unid. balcão pia para cozinha com seis gavetas e seis portas, 2,30 

comp. X 0,70 de altura X 0,55 profundidade, em MDF. 

13 01 unid. balcão pia para cozinha com seis gavetas e seis portas, 2,40 

Comp. X 0,70 de altura X 0,55 profundidade, em MDF. 

13 01 unid. Mesa em MDF branco, de 1,00 metro de largura por 2,30 de 

comprimento, por 78 CM de altura, com chapa de 18MM. 

 

2 - DAS SANÇÕES 

2.1 – O inadimplemento dos prazos e condições deste Edital sujeitará a licitante às 

sanções administrativas previstas na Seção II do Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93. 

3 – DA HABILITAÇÃO 

3.1 - Para fins de participação no processo de licitação os interessados deverão 

apresentar, até às 11h30min., do dia 21 de Setembro de 2016, os seguintes documentos: 

3.1.1 - Habilitação Jurídica e  

I – Cópia do contrato social da empresa; 

II – Cópia do Cartão CNPJ; 

3.1.2 - Regularidade Fiscal 

I - Certidão negativa para com a Fazenda Federal; 

II – Certidão negativa para com a Fazenda Estadual; 

III - Certidão negativa para com a Fazenda Municipal, sendo esta do domicilio ou 

sede do licitante; 

IV – Certidão negativa de débitos trabalhistas; 

3.2 - A documentação ora apresentada deverá ser em original ou cópias 

autenticadas.  
3.3 - Não serão habilitados os licitantes que apresentarem a documentação em 

desacordo com o solicitado neste edital. 

 

4 – DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS 
Os documentos de habilitação e as propostas serão recebidos pela Comissão de 

Licitações no dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em envelopes distintos, lacrados, 

não transparentes, identificados respectivamente como de nº 01 e nº 02, para que se sugere a 

seguinte inscrição: 

AO CONSÓRCIO CISA DE IJUÍ/RS 

CARTA CONVITE Nº 03/2016 

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA LICITANTE) 

 

AO CONSÓRCIO CISA DE IJUÍ/RS 

CARTA CONVITE Nº 03/2016 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA LICITANTE) 

 

4.1- O envelope nº 01 deverá conter: 

a) Documentação descrita no item 3; 

4.2 - O envelope nº 02 deverá conter: 
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a) Proposta financeira nos termos do presente edital; 

b) O prazo de validade da proposta será de no mínimo 30 (trinta) dias a contar da 

abertura das propostas; 

c) A proposta descrita com nome da licitante, identificando os itens, valor unitário e 

total, sem emendas e rasuras. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, 

todas as despesas e custos, como, encargos sociais, taxas, impostos de qualquer natureza e 

todas as despesas; 

 

5 – DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO 

5.1 – A abertura dos envelopes de habilitação e propostas ocorrerá  as 14 horas 

do dia 21 de setembro de 2016, na sala de reunião da Comissão de Licitações. O 

julgamento será realizado pela Comissão Julgadora levando em consideração o menor preço 

por item. 

5.2 - Esta licitação será processada e julgada com a observância do previsto nos art. 43 

e 44, seus incisos e parágrafos da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores. 

5.3 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, após obedecido ao disposto no 

art. III, parágrafo II, da Lei Federal 8.666/93, será utilizado o sorteio, em ato público, com a 

convocação prévia de todos os licitantes. 

 

6 - DOS RECURSOS 

6.1 - Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos 

incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei Federal 8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94. 

6.2 – Os recursos administrativos deverão ser solicitados por escrito e protocolados 

junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. 

 

7 - DO CONTRATO E SUAS ALTERAÇÕES 

7.1 – Após a homologação da licitação fica o(a) proponente vencedor(a) obrigado(a) a 

assinar o contrato até 05 (cinco) dias sob pena de decair no direito a contratação. 

7.2 - O termo inicial do contrato terá vigência por 30 (trinta) dias. 

7.3 – O contrato poderá ser prorrogado por igual(is) período(s) se acordado entre as 

partes. 

 

8 - DO PRAZO DE INÍCIO 

8.1 - Após assinatura do contrato o(a) proponente vencedor(a) deverá iniciar o 

contrato de fornecimento dos materiais licitados. 

 

9 – CRITÉRIOS DE REAJUSTE 

9.1 – O valor do contrato não sofrerá reajuste dentro do prazo de validade do contrato. 

 

10 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1 - Os pagamentos serão realizados em até 15 (quinze) dias após a entrega dos 

materiais junto a autoridade licitante. 

 

11 – DAS DOTAÇÕES 
A presente despesa correrá por conta das dotações orçamentárias próprias. 

 

12 – ATRIBUIÇÕES DA COMISSSÃO DE LICITAÇÃO 
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12.1 - Caberá a comissão Permanente de Licitação: 

12.1.1 - Receber os envelopes de “Documentação” e “Proposta” na forma estabelecida 

neste edital; 

12.1.2 - Proceder à abertura dos envelopes contendo a “Documentação”, que será 

rubricada por todos os presentes, folha por folha; 

12.1.3 - Examinar a documentação nos termos deste edital, rejeitando a apresentada de 

maneira deficiente ou incompleta. Neste caso, o envelope de nº 2 “Proposta”, fechado e 

rubricado por todos os presentes, será devolvido ao interessado após a homologação do 

julgamento final da concorrência objeto deste edital; 

12.1.4 - Uma vez abertos os envelopes da “Documentação”, após terem sido julgados 

habilitados ou inabilitados os concorrentes, na mesma sessão pública, a Comissão Permanente 

abrirá prazo recursal, conforme determina a Lei, aos proponentes. Os envelopes contendo as 

“Propostas” dos participantes permanecerão fechados e rubricados pela comissão de licitações 

e pelos participantes para guarda em local seguro; 

12.1.5 - Lavrar atas circunstanciadas das sessões da licitação, que serão assinadas 

pelos membros da Comissão Permanente e por todos os licitantes presentes, independente de 

terem ou não sido julgados habilitados; 

12.1.6 - A Comissão de Licitações abrirá prazo para recursos administrativos 

conforme determina a Lei ou os proponentes assinarão termo de renúncia de recurso 

administrativo; 

12.1.7 - A Comissão Permanente em qualquer fase da licitação poderá promover 

diligência, visando esclarecer ou completar a instrução do processo; 

12.1.8 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, 

baseada nas ofertas dos demais licitantes. 

 

13 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 - Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender quaisquer das 

disposições do presente edital. 

13.2 - Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação de 

documentação e propostas exigidas no edital e não apresentadas na reunião de recebimento. 

13.3 - A Comissão de Licitação reserva-se no direito de fornecer cadastro para 

participar desta Carta Convite somente aos licitantes que se submeterem a uma previa 

avaliação. 

13.4 - Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das 

propostas ou quaisquer outros documentos. 

13.5 - 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. 

13.6 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação, não serão 

admitidos participantes retardatários. 

13.7 - A inabilitação do licitante em qualquer das fases do procedimento licitatório 

importa preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes. 

13.8 – Os documentos retirados dos envelopes para o julgamento da habilitação serão 

rubricados pela comissão permanente e pelos representantes ou procuradores das empresas 

licitantes. O procedimento será repetido quando da abertura das propostas. 
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13.9 – Ao Presidente do CISA e sua Diretoria fica assegurado o direito de no interesse 

do Consórcio revogar ou anular a presente licitação conforme lhe faculta o artigo 49, da Lei 

Federal nº 8.666/93. 

13.10 - Quaisquer dúvidas oriundas do presente Edital poderão ser dirimidos 

diretamente no CISA, sito na Rua Barão do Rio Branco, nº 121, em Ijuí/RS, ou junto ao Foro 

da Comarca de Ijuí/RS. 

13.11 - Maiores informações serão prestadas aos interessados no horário das 

08h30min. às 11h30min. e das 13h30min., às 17h30min., junto a sede do CISA, Telefone: (55) 

3331-7900. 

 

14 – ANEXOS DO EDITAL: 
 Minuta de Contrato, Termo de Renúncia, Declarção  

 

 

 

Ijuí/RS, 08 de Setembro de 2016. 

            

 

 

JAIRO FERNANDES DO ESPÍRITO SANTO 

PRESIDENTE DO CISA 
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ANEXO I 

 

 

 MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 

  PARA COMPRA DE MOBILIÁRIO PARA A SEDE DO CONSÓRCIO 

Contrato nº ___/______ 

 

 

Contrato celebrado entre o CISA – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 

SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, Pessoa Jurídica de 

Direito Público, de natureza autárquica, CNPJ nº 02.231.696/0001-92, com sede na Avenida 

David José Martins, nº 489, em Ijuí/RS, neste ato representado por seu Presidente, Sr. Jairo 

Francisco do Espírito Santo, brasileiro, casado, Prefeito de São Valério do Sul, CIC nº 

_______, doravante denominado de CONSÓRCIO/CONTRATANTE, e do outro lado a 

empresa ______________, CNPJ nº _____________________, com endereço na Rua/Av.: 

_________, na cidade de ___________________/_____, por seu representante legal Sr. 

_______________________, CIC nº n° (______), residente e domiciliado na Rua/Av.: 

______________, em __________/___, doravante denominado(a) CONTRATADO(A), para a 

execução do objeto descrito na Cláusula Primeira do Edital - Do Objeto. 

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do 

objeto contratado, descrito abaixo, constante da Carta Convite n° 03/2016, regendo-se pela 

Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, assim como pelas 

condições do convite referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, 

definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente contrato tem como objeto a aquisição de móveis  especificados no 

Anexo I deste contrato, consistindo em mobiliário para adequação da nova sede do 

Consórcio, sito à Rua Barão do Rio Branco, nº 121 na cidade de Ijui. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 

O preço para o presente ajuste é de R$ _______ (____), constante da proposta 

vencedora da licitação, aceito pelo(a) CONTRATADO(A), entendido este como preço justo e 

suficiente para a total execução do presente objeto. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECURSO FINANCEIRO 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações 

orçamentárias próprias. 

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

O valor do contrato não sofrerá reajuste. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

Os pagamentos serão realizados em até 15 dias da data da entrega dos produtos, 

conforme ordem de compras. 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O prazo de vigência do presente contrato será de até 30 (trinta)  podendo ser 

prorrogado por igual(is) período(s), sucessivas vezes, se acordado entre as partes, até o limite 

disposto no artigo 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS 

O prazo para entrega dos materiais solicitados será de até 10 dias da data da 

autorização, sob pena de aplicação multa de acordo com a Lei de Licitações. 

CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

Somente serão realizados os pagamentos, após a devida liquidação da despesa, 

conferindo previamente se os objetos estão de acordo com o presente contrato e o edital. 

CLÁUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

Entregando os materiais licitados de acordo com a proposta homologada pela 

autoridade contratante, e estando de acordo com o previsto no edital de licitação e nas cláusulas 

contratuais e, ainda, observada a legislação em vigor, serão recebidos pela CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

1. Dos Direitos 
1.1. da CONTRATANTE: receber o objeto deste contrato nas condições avençadas; e 

1.2. do(a) CONTRATADO(A): 

a) perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados; e 

2. Das Obrigações 
2.1. da CONTRATANTE: 

a) efetuar o pagamento ajustado; e 

b) dar a(o) CONTRATADO(A) as condições necessárias à regular execução do 

contrato. 

2.2. do(a) CONTRATADO(A): 

a) entregar os materiais licitados na forma ajustada; 

b) 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; 

c) apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que 

comprovem estar cumprindo a legislação em vigor; 

d) repor ou efetuar a substituição, às suas expensas, no total ou em parte, os materiais 

em que se verificarem vícios ou defeitos, independentemente das penalidades aplicáveis ou 

cabíveis; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 

O(A) CONTRATADO(A) reconhece os direitos da Administração, em caso de 

rescisão administrativa, previstos no art. 77 da Lei Federal n° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

Este contrato poderá ser rescindido de acordo com art. 79, Lei Federal n° 8.666/93. 

Parágrafo único - A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes 

da contratação, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como na assunção 

do objeto do contrato pela CONTRATANTE na forma que a mesma determinar. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

O(A) CONTRATADO(A) sujeita-se às seguintes penalidades: 

a) advertência, por escrito, no caso de pequenas irregularidades; 

b) multas sobre o valor total atualizado do contrato: 

- de 3 % pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação 

pertinente; 
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- de 10 % nos casos de inexecução total ou parcial, execução imperfeita ou em 

desacordo com as especificações e negligência na execução do objeto contratado; e 

c) suspensão do direito de contratar com o Poder Público. 

d) declaração de inidoneidade nos casos de prática de atos ilícitos visando frustrar a 

licitação ou a execução do contrato, devendo ser publicado em jornal de circulação regional. 

Parágrafo único - A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo 

ultrapassar a 30% do valor atualizado do contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos 

que venham a ser causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Fica eleito o Foro da Comarca de Ijuí/RS para dirimir dúvidas ou questões oriundas do 

presente contrato. 

E por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Contrato em duas vias, 

de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

 

Ijuí/RS, ___ de __________ de _______. 

 

 

  
 CONTRATANTE                            CONTRATADA 
 

 

 

 

Testemunhas 

 

_____________________________    _____________________________ 
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ANEXO II 

 

 

 

CARTA CONVITE Nº 03/2016 
 

 

 

 

 

TERMO DE RENÚNCIA 
 

 

 

À Comissão de Licitações do CISA – Ijuí/RS. 

 

 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação acima, por seu representante 

credenciado, declara na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de 

junho de 1993, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitações, que julgou os 

documentos de habilitação e as propostas de preços, renunciando assim, expressamente, ao 

direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência com o curso do 

procedimento licitatório. 

 

 

 

_______________________, ____ de ___________ de 201__. 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO III 

 

 

 

CARTA CONVITE Nº 03/2016 
 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE ou EXCETO 

 NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ 

 

 

___________________________________________(nome da empresa), inscrita no  

CNPJ sob nº _______________, por intermédio de seu representante legal, 

Sr.(a)______________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

_________________  Órgão expedidor _______  e do C.P.F nº ________________, 

DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da 

Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (     ) 

(assinalar com “x” a ressalva acima, caso verdadeira) 

 

 

 

(Local e data) __________________, ____ de __________________ de 200__. 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

(representante legal ) 
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ANEXO IV 
 
 
CARTA CONVITE Nº 03/2016  
 
 
À Comissão de Licitações  
 
   DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE  
 
 
A empresa ......................................................................, inscrita no CGC/CNPJ sob nº 
___._____.______/______-____, através de seu Responsável Legal, declara, sob as 
penas da lei, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a 
Administração Pública.  
 
 Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.  
 
  ________________, em ______ de __________________ de 2016.  
 
 
  __________________________  
  Representante Legal 
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