
EDITAL N° 122/2019

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2019

LUIZ  CARLOS  GAUTO  DA SILVA,  Prefeito  Municipal  de  Tramandaí,  no  uso  de  suas 
atribuições legais,  torna público,  para conhecimento dos interessados,  que retifica  o  Edital  de Pregão 
Presencial  n°  118/2019, o  qual  tem  como  objeto  aquisição  de  móveis  planejados  (sob  medida) 
destinados ao novo Centro Municipal de Vigilância Sanitária, ALTERANDO a descrição do item 06 do 
do LOTE 01 do Anexo III do Edital e a Minuta de Contrato, sem alteração na data prevista para o certame.

Leia-se:

LOTE 01 – MÓVEIS SOB MEDIDA

Item Descrição do Produto. Unidade de 
Medida

Valor unitário 
estimado

Valor unitário 
cotado

01

MESA
RESUMO:  Mesa  de  escritório 
2,00+1,50  x  0,60  x  0,80  – 
engrossada c/  gaveta  ,CPU,  passa 
fio e tomada.
Em MDF madeirado de 18 mm.
Marca:

10 unidades R$ 2.176,66 R$

02

MESA
RESUMO: Mesa de escritório 4,00 x 
1,50 x 0,80  – engrossada c/ gaveta 
c/  passa  fioe  tomada  Em  MDF 
madeirado de 18 mm.
Marca:

01 unidades R$5.666,66 R$

03

ARMÁRIO - SOLICITAÇÃO: 
RESUMO: Armários de duas portas 
1,00  x  2,00  x  0,55  com  puxador 
perfil.  Em  MDF  madeirado  de  18 
mm.
Marca:

02 unidades R$ 2.130,00 R$ 

04

ARMÁRIO
RESUMO: Armários guarda volume 
com 1 porta de 0,45 x 0,60 x 0,55 
com  puxador  e  chave  Em  MDF 
madeirado 18 mm.
Marca:

18 unidades R$ 480,00 R$ 

05

ARQUIVO
RESUMO:  Arquivos  de  4  gavetas 
cada0,50 x 2,00 x 0,55 com puxador 
Em MDF madeirado 18 mm.
Marca:

06 unidades R$  1.446,00 R$ 

06

BALCÃO
RESUMO: Balcão de atendimento 
3,00 x 1,10 x 0,55 com gavetas e 
puxador  Em  MDF  Madeirado  18 
mm.
Marca:

01 unidades R$ 3.553,33 R$
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07

MESA 
RESUMO: Mesa cozinha 1,40x 0,90 
x 0,85 em MD Madeirado de 18 mm 
engrossada.
Marca:

01 unidades R$ 630,00 R$

08

BALCÃO
RESUMO: Balcão de pia de 1,50 x 
0,90 x 0,60 em MDF Madeirado de 
18 MM.
Marca:

01 unidades R$ 1.921,66 R$

13

ARMÁRIO
RESUMO: Aéreo de cozinha 2,20 x 
0,70 x 0,35 em MDF madeirado de 
18 mm com puxador.
Marca:

01 unidades R$ 1.480,00 R$

Valor total estimando: R$ 56.594,25 (cinquenta e seis mil, quinhentos e noventa e quatro reais e vinte e 
cinco centavos).

Valor total cotado: R$______________(__________________________________________________).

ANEXO VIII

PREGÃO PRESENCIAL N° 118/2019

MINUTA DE CONTRATO Nº             /2019

 "CONTRATO QUE FAZEM DE UM LADO 
O  MUNICÍPIO  DE  TRAMANDAÍ  E  DE 
OUTRO A EMPRESA ''

O  MUNICÍPIO  DE  TRAMANDAÍ,  pessoa  jurídica  de  direito 
público interno, criado pela Lei nº. 5.037, inscrito no CNPJ sob  nº  88771001/0001-80, neste ato 
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA, com poderes que lhe 
são  conferidos pelo art. 106 da Lei Orgânica do Município,  doravante denominado  simplesmente 
CONTRATANTE  e a empresa 

,doravante denominada simplesmente CONTRATADA.

Declaram  por este instrumento e na melhor forma de direito, 
ter justo e acertado  entre si o  presente  contrato,  mediante as cláusulas e  condições  a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do Objeto
                   

O objeto do presente contrato corporifica-se na aquisição de 
móveis planejados (sob medida) destinados ao novo Centro Municipal de Vigilância Sanitária, 
conforme descrito na Cláusula Terceira e demais considerações.

 – DA ENTREGA:

1 – O mobiliário deverá ser entregue em até 20 (vinte) dias após a emissão da Nota de Empenho, 
devendo todas as despesas com frete.

I – a entrega será junto ao Centro Municipal de Vigilância em Saúde, sito à Avenida Osvaldo Aranha 
nº 325,  neste Município, de segunda a sexta-feira, no horário das 09h às 12h e das 14h às 17h, livre 
das despesas de frete.

2 – A entrega será de responsabilidade do fornecedor, que deverá dispor de mão de obra necessária 
para a carga e descarga e montagem dos móveis no local.
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3 – A empresa  deverá  respeitar  o  prazo  de  entrega  conforme versa  o  item 1.  A empresa,  não 
respeitando o prazo estipulado, será passível de punição.

4 - A Nota Fiscal/Fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.

5 – O servidor Vitor Ilha da Silva será responsável pelo recebimento do mobiliário

Parágrafo 1°: O servidor Victor Ilha da Silva será responsável 
pela fiscalização do contrato,   conforme Portaria  n°        , 
datada de     .

Parágrafo 2°:  Faz parte integrante deste contrato o Processo 
de Licitação nº      /2019, na modalidade Pregão Presencial.

CLÁUSULA SEGUNDA: Do Fundamento Legal
                  

O  presente  contrato tem origem  em  licitação,  na modalidade  de 
Pregão e se fundamenta na  Lei  Federal  nº.10.520/02 e no Decreto Municipal nº 2.740/2004, com 
aplicação  subsidiária  da Lei  Federal  nº  8.666/93,   com  suas  alterações posteriores  e  Processo 
Administrativo n° 12065/2019.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do Preço e Forma de Pagamento

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os valores abaixo 
discriminados:

LOTE 01 – MÓVEIS SOB MEDIDA

Item Descrição do Produto. Unidade de 
Medida Valor unitário Valor Total

01

MESA
RESUMO:  Mesa  de  escritório 
2,00+1,50  x  0,60  x  0,80  – 
engrossada  c/  gaveta  ,CPU,  passa 
fio e tomada.
Em MDF madeirado de 18 mm.
Marca:

10 unidades R$ R$ 

02

MESA
RESUMO: Mesa de escritório 4,00 x 
1,50 x 0,80  – engrossada c/ gaveta 
c/  passa  fioe  tomada  Em  MDF 
madeirado de 18 mm.
Marca:

01 unidade R$ R$ 

03

ARMÁRIO - SOLICITAÇÃO: 
RESUMO: Armários de duas portas 
1,00  x  2,00  x  0,55  com  puxador 
perfil.  Em  MDF  madeirado  de  18 
mm.
Marca:

02 unidades R$ R$ 

04

ARMÁRIO
RESUMO: Armários guarda volume 
com 1 porta de 0,45 x 0,60 x 0,55 
com  puxador  e  chave  Em  MDF 
madeirado 18 mm.
Marca:

18 unidades R$ R$ 

05 ARQUIVO 06 unidades R$  R$ 
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RESUMO:  Arquivos  de  4  gavetas 
cada0,50 x 2,00 x 0,55 com puxador 
Em MDF madeirado 18 mm.
Marca:

06

BALCÃO
RESUMO:  Balcão  de  atendimento 
3,00  x  1,10  x  0,55  com gavetas  e 
puxador em MDF madeirado 18mm.
Marca: 

01 unidade R$ R$ 

07

MESA 
RESUMO: Mesa cozinha 1,40x 0,90 
x 0,85 em MD Madeirado de 18 mm 
engrossada.
Marca:

01 unidades R$ R$ 

08

BALCÃO
RESUMO: Balcão de pia de 1,50 x 
0,90 x 0,60 em MDF Madeirado de 
18 MM.
Marca:

01 unidade R$ R$ 

13

ARMÁRIO
RESUMO: Aéreo de cozinha 2,20 x 
0,70 x 0,35 em MDF madeirado de 
18 mm com puxador.
Marca:

01 unidade R$ R$

Valor total: R$ 

LOTE 02 - CADEIRAS

Item Descrição do Produto. Unidade de 
Medida Valor unitário Valor Total

09

CADEIRA
RESUMO:  Cadeira  de  cozinha  – 
madeira wood.
Marca:

04 unidades R$ R$

10

CADEIRA
RESUMO:  Cadeira  longarina  de  3 
lugares.
Marca:

06 unidades R$ R$ 

11

CADEIRA
RESUMO:  Cadeira  giratória  p/ 
escritório.
Marca:

20 unidades R$ R$

Valor total: R$ 

LOTE 03 – TAMPO DE GRANITO

Item Descrição do Produto. Unidade de 
Medida Valor unitário Valor Total

12

TAMPO DE GRANITO
RESUMO: Tampo de granito – cinza 
andorinha  de  1,54  x  0,62  com 
espelho  dos  três  lados  e  cuba 
quadrada de inox.
Marca:

01 unidade R$ R$

Valor total: R$ 

VALOR TOTAL: R$
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- DO PAGAMENTO:

1 - O pagamento será efetuado 10 (dez) dias após a entrega, mediante apresentação da nota fiscal  
devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Saúde.

2 -  A nota  fiscal/fatura  emitida  pelo  fornecedor  deverá  conter,  em local  de  fácil  visualização,  a 
indicação do nº do processo, nº do Pregão e da Nota de Empenho, a fim de se acelerar o trâmite de 
recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

CLÁUSULA QUARTA: Da Manutenção do Equilíbrio Econômico Financeiro

O presente contrato poderá ser alterado para restabelecer a relação 
que  as  partes  pactuaram  inicialmente  entre  os  encargos  da  Contratada  e  a  retribuição  da 
Administração  para  a  justa  remuneração  dos  produtos,  visando  à  manutenção  do  equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do contrato, conforme possibilita o art. 65, II, d), da Lei 8.666/93 e suas 
alterações posteriores.

CLÁUSULA QUINTA:  Do Prazo 

O prazo do Contrato será de 60 (sessenta) dias, tendo seu início a 
partir da assinatura do mesmo

CLÁUSULA SEXTA: Da Dotação Orçamentária

- Os recursos necessários para a execução da presente contratação correrão por conta das seguintes 
dotações orçamentárias:

110110.304.0004.2179 – Vigilância em Saúde Ambiental
3339039000000 – Outros Serviços de Terceiros -p RECUROS – 4760 REDEUZ. 5225-6
110110.304.0081.2151 – Manutenção da Vigilância Sanitária
3339039000000 Outros Serviços de terceiros p- RECURSO 4001 – REDUZIDO 5233-7

CLÁUSULA SÉTIMA: Da Fiscalização
         

O CONTRATANTE exercerá ampla fiscalização no material entregue, 
o que,  em hipótese alguma,  eximirá  a  CONTRATADA da responsabilidade  exclusiva  por  danos 
causados a terceiros por defeito e/ou alterações nos materiais adquiridos.

CLÁUSULA OITAVA: Das Penalidades

Pela inexecução total ou parcial do contrato, aplicar-se-ão as sanções 
de  que trata o art. 87, inc. I a IV, da Lei 8.666/93.

- A recusa pela contratada em entregar o objeto contratado acarretará a multa de 20% (vinte por  
cento) sobre o valor total da proposta;

- O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega acarretará a multa de 0,5 (meio por cento) ,  
por dia de atraso, limitado  ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor total do contrato.

- O não cumprimento de obrigação acessória sujeitará a contratada à multa de 10% (dez por cento)  
sobre o valor total da obrigação.

2. Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520,  de 17/07/2002, a contratada, sem prejuízo  
das  demais  cominações  legais  e  contratuais,  poderá  ficar,  pelo  prazo  de  até  05  (cinco)  anos, 
impedida  de  licitar  e  contratar  com  a  União,  Estados,  Distrito  Federal  ou  Municípios,  e 
descredenciada do Cadastro do Município, nos casos de:
a) não celebrar o contrato;
b) apresentação de documentação falsa para participação do certame;
c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;
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d) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 
e) comportamento inidôneo;
f) cometimento de fraude fiscal;
g) fraudar a execução do contrato;
h)  falhar na execução do contrato;
- Na aplicação das penalidades previstas, o Município considerará, motivadamente, a gravidade da 
falta,  seus  efeitos,  bem como  os  antecedentes  da  contratada,  podendo  deixar  de  aplicá-las,  se 
admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, “caput”, da Lei nº 8.666/93.

- As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

− Nenhum pagamento será efetuado, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira 
que for imposta à contratada em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA NONA: Da Rescisão (art.79,da Lei 8.666/93 e alterações da Lei nº. 8.883/94).

1 - Amigável,  por  acordo entre as partes,  reduzida a termo no processo da  licitação,  desde que  
haja conveniência para  a Administração.
2 - Determinada  por  ato unilateral e escrito da Administração, nos  casos  enumerados nos incisos I  
a XII e XVII do  artigo 78.
3 - Judicial, nos termos da  legislação.  

CLÁUSULA DÉCIMA:  Dos Privilégios do Município
        

A  CONTRATADA  reconhece  que  o  CONTRATANTE  compareceu 
nesse negócio como agente de interesse público,  motivo por que  admite   que  quaisquer  dúvidas 
na  interpretação  deste contrato sejam  dirimidas em favor do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Das Condições de Habilitação

A CONTRATADA é obrigada a manter, durante toda a execução do 
contrato, todas as condições de habilitação exigidas para a presente contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Casos Omissos
        

Os  casos  omissos no  presente  instrumento  serão resolvidos de 
conformidade com a Lei Federal 8.666/93,  arts. 54 e seguintes, com alterações da Lei nº. 8.883/94.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Do Foro 

As  partes contratantes elegem o foro da Comarca  de Tramandaí, 
para  a composição de qualquer lide  resultante  deste contrato,  renunciando a qualquer outro por 
mais privilegiado  que possa ser.

E, por estarem assim acordados e contratados, assinam o presente 
instrumento em 06 (seis) vias  de igual teor e forma, na presença das testemunhas signatárias.

Tramandaí, de 2019. 

LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA
Prefeito  Municipal

                                                    

Fiscal do Contrato                                        Contratada                                         Testemunhas:

                                                                                                                                …......................
…....................................
Victor Ilha da Silva                                                                                                   …......................
                                                                                                                                                   ml
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    Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital nº 118/2019.

  

                              GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 27 de junho de 2019.

LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA
Prefeito
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