
EDITAL DE CONVITE Nº 002/2014, de 17 de março de 2014. 
 
 

Dispõe sobre a abertura de licitação, na modalidade convite, 
para a aquisição de tubos de concreto para drenagem. 
 

 
     GODOFREDO CLÁUDIO 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 8.666/93  de 21 de Junho de 1993 e suas 
alterações posteriores, torna público para conhecimento dos interessados que as 14:00 horas do dia 26 
de março de 2014, na sala do Departamento de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de Novo 
Xingu – RS, situada na Av. Emílio Knaak,1160 se reunirá a Comissão Permanente de Licitação, com a 
finalidade de receber documentação e propostas para a aquisição de tubos de concreto, conforme 
descrito no artigo 1º deste Edital. 
 
     Art. 1º - O objeto desta licitação refere-se à aquisição dos 
seguintes itens a saber: 
Item Descrição  Quantidade 
01 Tubos de concreto reforçado, pré-fabricado, com 60 

(sessenta) centímetros de diâmetro e um metro de 
comprimento. 
 

300 tubos 

02 Tubos de concreto reforçado, pré-fabricado, com 40 
(quarenta) centímetros de diâmetro e um metro de 
comprimento. 
 

300 tubos 

03 Tubos de concreto reforçado, pré-fabricado, com 30 (trinta) 
centímetros de diâmetro e um metro de comprimento. 
 

50 tubos 

04 Tubos de concreto reforçado, pré-fabricado, com 80 
(oitenta) centímetros de diâmetro e um metro de 
comprimento. 
 

400 tubos 

05 Tubos de concreto reforçado, pré-fabricado, com 1 (um) 
metro de diâmetro e um metro de comprimento. 
 

10 tubos 

 
Art. 2° - Os tubos serão adquiridos junto à empresa vencedora 

conforme a necessidade do município. 
      



Art. 3º - As propostas serão recebidas pela Comissão Permanente 
de Licitações, no dia, hora e local mencionados 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  002/2014 
Envelope nº 001 – Documentos para habilitação 
Proponente: (Nome completo da empresa) 
 
 
b) Prefeitura Municipal de Novo Xingu – RS. 
Edital de Convite nº 002/2014 
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 junto a Fazenda Municipal (se empresa 

localizada em Novo Xingu - RS); 
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$). 
 
     Art. 4º - No julgamento e classificação das propostas será levado 
em consideração o critério de menor preço global. 
      
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. 5º - O Município de Novo Xingu – RS, fará o pagamento à 
empresa vencedora até 30 (trinta) dias da data de entrega dos tubos. 
      
     Art. 6º - As despesas da presente licitação correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias. 
 

Art. 7º - 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. 8º - 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, pelo telefone: 54 3617 8051.  
     

     
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 17 de março de 2014. 
 
 
 
 

GODOFREDO CLÁUDIO WERKHAUSEN 
         Prefeito Municipal 

 
 
 
Registre-se e Publique-se 
 
 
                               MAICON MARTINELLI DURANTE 
                          Sec. Munic. De  Planejamento e Finanças 


