
EDITAL DE CONVITE Nº. 001/2014, de 14 de janeiro de 
2014. 

 
 
 

Dispõe sobre a abertura de licitação, na modalidade convite, 
para a aquisição de sementes de cobertura vegetal e pastagens. 

 
 
 
     GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN , Prefeito 
Municipal de Novo Xingu - RS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica Municipal e de conformidade com a Lei Federal n.º 8.666,  de 21 de Junho de 1993 e suas 
alterações posteriores, torna público para conhecimento dos interessados que as 10:00 horas do dia 23 
de janeiro de 2014, na sala do Departamento de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de 
Novo Xingu – RS, situada na Av. Emilio Knaak, 1160, se reunirá a Comissão Permanente de 
Licitação, com a finalidade de receber documentação e propostas para a aquisição de sementes para 
cobertura vegetal, descritas no art. 1º deste Edital. 
 
     Art. 1º - O objeto desta licitação refere-se a aquisição de 
sementes de cobertura vegetal e pastagens para serem distribuídas aos agricultores, através da 
Secretaria Municipal da Agricultura e Pecuária,  compreendendo os seguintes itens a saber: 
 

Item Descrição Un Quantidade 
1.0 Semente de Aveia Preta em sacas de 30 kg Kg 30.000 
2.0 Semente de Ervilhaca  Kg 500 
3.0 Semente de Nabo Forrageiro Kg 7.000 

               4.0 Trigo duplo propósito em sacas de 40 kg        Kg 4.000 

 
Parágrafo Primeiro – As sementes descritas no caput deste 

artigo deverão ser fiscalizadas, cujo comprovante deverá ser entregue juntamente com as mesmas. 
 
Parágrafo Segundo – Em caso de má germinação, tendo como 

causa a qualidade das sementes, o(a) vencedor(a) deverá reparar os prejuízos causados sob pena da 
possibilidade de ser acionado(a) judicialmente pela Prefeitura Municipal. 
 
     Art. 2º - As propostas serão recebidas pela Comissão Permanente 
de Licitações, no dia, hora e local mencionado no preâmbulo acima, em dois envelopes distintos, 
fechados contendo em sua parte externa e frontal a seguinte descrição: 

 
a) Prefeitura Municipal de Novo Xingu – RS. 
Edital de Convite nº  001/2014 
Envelope nº 001 – Documentos para habilitação 
Proponente: (Nome completo da empresa) 
 
 



b) Prefeitura Municipal de Novo Xingu – RS. 
Edital de Convite nº 001/2014 
Envelope nº 002 – Proposta Financeira 
Proponente: (Nome completo da empresa) 
 
O envelope nº 01 deverá conter: 
 
a) Prova de regularidade junto ao INSS; 
b) Prova de regularidade junto ao FGTS; 
c) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal;  
d) Cartão CNPJ, atualizado. 
e) Certidão negativa de débitos trabalhistas 
 
O envelope nº 02 deverá conter: 
 
a) Proposta Financeira devidamente datada e assinada pelo 

representante da empresa, contendo os valores de cada item relacionado, em algarismos (R$). 
 
Parágrafo Único – Em caso de Produtor Rural, o envelope nº 01 

deverá conter apenas a comprovação de inscrição junto à fazenda estadual e os documentos pessoais 
do Produtor (Carteira de Identidade e CPF). 
 
     Art. 3º - No julgamento e classificação das propostas será levado 
em consideração o critério de menor preço por item. 
 
     Parágrafo Único - Em caso de empate entre duas ou mais 
propostas financeiras adotar-se-á o critério do parágrafo 2º do artigo 45 da Lei 8.666/93. 

 
     Art. 4º - O Município de Novo Xingu – RS, fará o pagamento à 
empresa vencedora, até 30 (trinta) dias após a entrega das sementes. 
 
     Parágrafo Único – As sementes deverão ser entregues junto à 
Prefeitura Municipal após a solicitação da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. Caso a 
empresa não entregue o produto o município está liberado para aquisição de outro fornecedor e a 
contratada poderá ser suspensa de contratar com a Administração Municipal por um período de até 
dois anos. 
 
     Art. 5º - As despesas da presente licitação correrão por conta da 
dotação orçamentária da Secretária Municipal de Agricultura e Pecuária. 
  
     Art. 6º - As empresas participantes deverão observar, além dos 
critérios estabelecidos nos artigos anteriores, o disposto nas alíneas abaixo: 

a)  Não serão consideradas as propostas que deixarem  de atender 
as quaisquer das disposições do presente edital. 

b) Não será admitido, por qualquer motivo, modificação ou 
substituição das propostas ou quaisquer outros documentos. 



c) Terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, 
reclamações ou recursos, assinar atas e contratos, os Licitantes, representantes legais das empresas 
participantes e os membros da Comissão de Licitação. 

d) Uma vez iniciada a abertura dos envelopes, não serão 
admitidos à licitação dos participantes retardatários. 

e) A Administração Municipal poderá revogar a Licitação por 
interesse público, devendo anula-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem obrigação de 
indenizar. 

 
Art. 7º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Informações complementares poderão ser obtidas no endereço 

indicado para o recebimento das propostas, em horário de expediente, ou pelo telefone 54 3617 8051. 
     

    GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 
XINGU - RS, em 14 de janeiro de 2014. 
 
 
 
 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN  
Prefeito Municipal  

 
 
Registre-se e Publique-se 
 
 
 
 
MAICON MARTINELLI DURANTE 
      Sec. Mun. de Planej. e Finanças 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SEMENTES 

 

   Pelo presente instrumento particular, que fazem entre si, de um lado o município 

de Novo Xingu – RS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 

04.207.256/0001-06, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. GODOFREDO 

CLAUDIO WERKHAUSEN , doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro 

lado a empresa.............................................................., inscrita no CNPJ sob nº 

.................................................., com sede a ..............................................................., neste ato 

representada .........................................., doravante denominada simplesmente CONTRATADA, 

mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 

PRIMEIRA – do objeto – O presente contrato objetiva o fornecimento das sementes de cobertura 

vegetal e/ou pastagens, abaixo descriminadas, para município de Novo Xingu – RS, de acordo com o 

Edital de Convite nº 001/2014, que é parte integrante do presente contrato, a serem distribuídas aos 

Agricultores pelo Programa Troca-troca: 

Item Descrição Um Quantidade 
    
    
    

    
 

1.1 As sementes descritas nesta cláusula deverão ser fiscalizadas, cujo comprovante deverá ser 

entregue juntamente com as mesmas. 
 

1.2 Em caso de má germinação, tendo como causa a qualidade das sementes, a CONTRATADA 

deverá reparar os prejuízos causados sob pena da possibilidade de ser acionada judicialmente pela 

Prefeitura Municipal. 
 

 
SEGUNDA – do valor e da forma de pagamento – O valor a ser pago para cada kg de sementes 

adquiridas, será igual ao da proposta vencedora do edital de convite nº 001/2014, devendo a 

CONTRATANTE efetuar o pagamento em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos. 
 

TERCEIRA – do prazo – O presente contrato terá validade até que pendure o consumo das 

quantidades licitadas no Edital de Convite nº 001/2014, com prazo limite de 06 (seis) meses. 
 



QUARTA – da rescisão – Poderá ser rescindido o contrato, em caso de descumprimento das cláusulas 

acima, além dos previstos na Lei de Licitações e, especialmente, o que consta no Edital de Convite nº 

001/2014. 
 

QUINTA – do prazo de entrega das sementes – As sementes deverão ser entregues em, no máximo, 

15 (quinze) dias após a Solicitação da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, sob pena da 

CONTRATADA ser penalizada com a suspensão do seu direito de contratar com o município por um 

período de até 02 (dois) anos, conforme prevê a Lei Federal 8.666/93. 
 

SEXTA – da dotação orçamentária – As despesas oriundas da assinatura do presente contrato 

correrão por conta da dotação orçamentária da Secretaria de Agricultura e Pecuária. 
 

SÉTIMA – da Legislação – Rege-se o presente contrato pela Lei Federal 8.666/93 e alterações. 
 

    As partes em comum acordo elegem o foro da Comarca de Constantina 

para dirimir eventuais litígios decorrentes da presente contratação. 

 

    Novo Xingu, .... dias do mês de ......................... de 2014. 

 

 

 _______________________________  ______________________________ 
                 EMPRESA CONTRATADA      MUNICÍPIO 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
1) ______________________________    2) __________________________________ 


