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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2016 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016 

 

1 - PREÂMBULO  

1.1 O MUNICÍPIO DE NOVO XINGU- RS, por intermédio da Secretaria Municipal de 

Planejamento e Finanças, mediante seu Pregoeiro designado pela portaria nº 052/2016, torna 

público, para conhecimento dos interessados, que, encontra-se aberta licitação na modalidade 

de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, nos termos da Lei Federal nº 

10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 14/2007, com aplicação subsidiária da 

Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e condições previstas no Edital e seus 

anexos.  

1.2 A realização do Pregão será no dia 27 de Outubro de 2016 às 9 horas, na Sala da 

Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, localizada na Avenida Emilio Knaak, 1160, 

Centro do município de Novo Xingu – RS. 

1.3 A comissão de licitação receberá os documentos de credenciamento e envelopes 

contendo as propostas financeiras e a documentação de habilitação a partir das 8horas e 

30minutos até as9 horas, após este horário dar-se-á por encerrado o ato de recebimento 

dedocumentação. 

 

2- DO OBJETO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

2.1. Constitui objeto da presente licitação a Contratação de leiloeiro oficial, no 

exercício regular de sua profissão, para preparar, organizar, e conduzir leilões públicos 

destinados à alienação de bens móveis inservíveis de propriedade da Prefeitura Municipal 

de Novo Xingu – RS, conforme descrições e especificações do Anexo I, do presente edital. 

 

3 - DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas que atenderem a todas as 

exigências estabelecidas neste Edital, e: 

3.1.1 não estejam suspensas de licitar ou impedidas de contratar com a Administração 

Pública em todas as esferas; 

 3.1.2 que não estejam sob processo de falência ou concordata, concurso de credores, 

dissolução, liquidação judicial ou extrajudicial (declaração do órgão competente); 

 3.1.3 nenhum representante poderá representar mais de uma empresa licitante; 

3.2 - DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE 

3.2.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 72 da Lei 

Complementar 123/2006, e Lei Complementar 147/2014, devido à necessidade de 

identificação pela Pregoeira e pela Equipe de apoio, deverão comprovar o enquadramento 

como "ME" ou "EPP". 

3.2.2. O credenciamento do licitante como microempresa (ME) ou empresa de 

pequeno porte (EPP) somente será procedido pela Equipe de Apoio, se o interessado 

comprovar tal situação jurídica. 



2 

3.2.3. A não comprovação de enquadramento da empresa como "ME" ou "EPP", 

significa renúncia expressa e consciente, desobrigando o Pregoeiro, de estender a ela os 

benefícios da Lei Complementar 123/2006 e 147/2014 aplacáveis ao presente certame. 

3.2.4. A responsabilidade pela declaração de enquadramento como microempresa ou 

empresa de pequeno porte é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as 

consequências legais que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo. 

3.2.5. Nos termos dos artigos da Lei Complementar nº. 123/06, após a classificação 

final dos preços propostos, como critério de desempate, será dada preferência à contratação 

para as microempresas e empresas de pequeno porte, desde que o menor preço ofertado não 

seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte. 

3.2.6. O empate mencionado no item 3.2.5, será verificado na situação em que a 

proposta apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte seja igual ou até 5% 

(cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, ocasião na qual se procederá da 

seguinte forma: 

3.2.7. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, de acordo 

com o disposto no subitem 3.2.5, poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos após o encerramento 

dos lances, sob pena de preclusão, apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 

vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

3.2.8 Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 

forma do subitem 3.2.5, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 

situação definida no subitem 3.2.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 

direito. 

3.2.9 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar 

melhor oferta. 

3.2.10 Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o 

objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, na 

própria sessão pública, após verificação da documentação de habilitação. 

3.2.11 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeitos de habilitação, conforme item 8 deste Edital, sob 

pena de inabilitação, ainda que essa apresente alguma restrição. 

3.2.12 Havendo alguma restrição na documentação para comprovação da regularidade 

fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da declaração de vencedor do 

certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, devendo a empresa 

interessada apresentar as respectivas certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão 

negativa. 

3.2.13 A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 3.2.12, 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas deste Edital, 

sendo facultado à Administração convocar para nova sessão pública os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 

 

4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 
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4.1. O licitante, para credenciamento, deverá apresentar-se junto ao Pregoeiro, 

diretamente ou através de seu representante que, devidamente identificado e credenciado por 

meio legal, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse do 

representado. 

4.2. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

a) se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente, deverá ser 

apresentada cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 

registrado; em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado de documento de eleição de seus administradores; no caso de sociedade civil, 

inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício; em se tratando 

de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, decreto de autorização, no 

qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 

decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 

b)se representante legal, deverá apresentar: 

b.1) instrumento público ou particular de procuração, em que conste o nome da 

empresa outorgante, bem como das pessoas com poderes para a outorga de procuração, e, 

também, o nome do outorgado, constando ainda, a indicação de amplos poderes para dar 

lance(s) em licitação pública, recorrer, desistir de recursos e prática dos demais ato inerentes 

ao certame; ou 

b.2) termo de credenciamento (conforme modelo no ANEXO III deste edital) 

outorgado pelos representantes legais do licitante, comprovando a existência dos necessários 

poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao 

certame. Em ambos os casos (b.1 ou b.2), deverá ser acompanhado do ato de investidura do 

outorgante como dirigente da empresa. 

c) se empresa individual, o registro comercial, devidamente registrado. 

d) cartão de inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídica (CNPJ); 

4.2.1. É obrigatória a apresentação de documento de identidade para conferência pelo 

pregoeiro. 

4.3. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva 

assinar o credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma delas 

invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório. 

4.4 Declaração do licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação constantes no item 8 do edital, conforme ANEXO II, a qual deverá ser apresentada 

por fora do envelope nº 01 Proposta, juntamente com a Carta de Credenciamento. 

 4.5. A presença do licitante ou representante legal é obrigatória, para exercer os 

direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a presença da 

licitante ou de seu representante em todas as sessões públicas referentes à licitação. 

 

 

 

 

 

 

A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada por fora do envelope da 
proposta: Contrato Social ou Declaração de Firma Individual; Cartão do CNPJ, Procuração ou 
Termo de Credenciamento do ANEXO III e a Declaração constante no ANEXO II . 
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5 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

5.1. Os interessados deverão entregar, no dia e local, fixados no preâmbulo deste 

Edital e no horário estipulado no Item 05, para a realização desta licitação, os seus envelopes 

contendo a Proposta de Preços (Envelope nº 1) e os Documentos de Habilitação (Envelope nº 

2) devidamente fechados e indevassáveis, rubricados no seu fecho, contendo em sua parte 

externa os seguintes dizeres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – DA REALIZAÇÃO DO CERTAME E DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS 

ENVELOPES: 

6.1. No dia 27 de Outubro de 2016 às 9 horas, na presença das licitantes e demais 

pessoas presentes à Sessão Pública do Pregão, o Pregoeiro, inicialmente, receberá os 

envelopes nº 01 - PROPOSTA DE PREÇO e nº 02 – DOCUMENTOS para procedimento do 

certame. 

6.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será 

aceita a participação de nenhum licitante retardatário. 

6.3 O Pregoeiro realizará o credenciamento dos interessados, os quais deverão 

comprovar por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances 

verbais e para a prática dos demais atos do certame. 

6.4 Toda a documentação será apensada ao processo licitatório sendo elaborada a ata 

de realização dos trabalhos com a descrição do certame. 

 

7 – DA PROPOSTA DE PREÇO: 

7.1. A proposta deverá ser apresentada, datilografada ou impressa por meio 

eletrônico preferencialmente em folhas da empresa, sequencialmente numeradas e 

rubricadas, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, redigidas em linguagem clara, sendo a 

última datada e assinada pelo representante legal da empresa, podendo seguir-se o 

modelo de proposta do ANEXO I deste edital, e deverá conter: 

a) razão social completa da empresa, endereço atualizado, CNPJ, telefone/fax/e-mail 

(se houver), e-mail e nome da pessoa indicada para contatos; ou Nome Completo do 

Leiloeiro, CPF, endereço, telefone, e-mail. 

À Prefeitura Municipal de Novo Xingu 
Processo Administrativo N° 026/2016 
Pregão Presencial N° 016/2016 
Envelope n° 1 – PROPOSTA 
Nome do Proponente: 

Prefeitura Municipal de Novo Xingu 
Processo Administrativo N° 026/2016 
Pregão Presencial N° 016/2016 
Envelope n° 2 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
Nome do Proponente: 
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Os lances serão recebidos sucessivamente, na proporção nunca inferior a 0,5% sobre o 
valor do item apurado após cada lance. 

b) prazo de que a proposta vigorará pelo mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, 

contados da data-limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º, da Lei nº 

8.666/93 e art. 6º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002. 

7.2. A proposta deverá ser feita em percentual a ser auferido sobre o valor total da 

arrematação, sendo admitido somente 2 casas decimais. No referido percentual deverão estar 

incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, 

obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam 

sobre a operação; ou, ainda, despesas com transporte, frete ou terceiros, que correrão por 

conta do licitante vencedor. 

7.3. A proposta será julgada pelo menor preço, apurado após a etapa dos lances e de 

acordo com as especificações dos serviços. 

 

8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

8.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da 

oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior 

àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a 

proclamação do vencedor. 

8.2. Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem 

anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecerem 

novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas 

escritas. 

8.3. No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos 

itens anteriores serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e 

sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de 

maior preço, até a proclamação do vencedor. 

8.4 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado 

sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances. 

8.5 A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a 

palavra ao licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo admitida à disputa para toda a 

ordem de classificação. 

8.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

8.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente 

desistente às penalidades constantes no item 14 - DAS PENALIDADES deste Edital. 

8.8 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 

implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço 

apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

8.9 Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta 

escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo, o Pregoeiro, 

negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

8.10 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo 

Pregoeiro, os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
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8.11. Encerradaa etapa competitiva e ordenada às ofertas, de acordo com o menor 

preço apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, 

comparando-o com os valores consignados em Planilha de Custos, decidindo, motivadamente, 

a respeito. 

8.12 A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. 

Será declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações 

deste edital, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário.  

8.13. Serão desclassificadas: 

a) as propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; as 

que contiverem opções de preços alternativos; as que forem omissas em pontos essenciais, de 

modo a ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como 

as que não atenderem aos requisitos do ITEM 7; 

b) as propostas que apresentarem preços manifestamente inexequíveis; 

c) as propostas que não apresentem as especificações exigidas. 

8.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas 

no edital. 

8.15. Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem 

prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais 

apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para habilitação 

e dos recursos interpostos. 

8.16. A Sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e 

quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao 

Departamento de Compras e Licitações deste Município, conforme subitem 14.1 deste Edital. 

8.17. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data 

para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes 

presentes. 

 

9 - DA HABILITAÇÃO: 

9.1.Para fins de habilitação neste Pregão, o licitante deverá apresentar dentro do 

ENVELOPE Nº 02, os documentos de habilitação a seguir. 

9.1.1. Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser 

substituída pelo seu Certificado de Registro Cadastral, desde que seu objetivo social comporte 

o objeto licitado e o registro cadastral esteja dentro do prazo de validade e a documentação 

solicitada para a presente licitação conste nos Cadastro de Fornecedores do Município.  

9.1.2. Também serão aceitos Certificados de Registro de Fornecedores emitidos pelo 

Governo Federal ou pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul. 

9.1.3. As empresas cadastradas ou não-cadastradas deverão fazer prova dos seguintes 

documentos, em vigor na data da abertura da Sessão Pública do Pregão: 

9.2. Da habilitação jurídica 

a) Cédula de identidade dos diretores ou proprietário; 

b) Declaração de Firma Individual, no caso de empresa individual; 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 

se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores. 
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d)Decreto de autorização, devidamente publicado, 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; 

OBS: Os documentos das letras “a”, “b” e “c” que já foram apresentados por conta do 

credenciamento não serão exigidos no envelope de documentação. 

 9.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista 

a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, à Dívida Ativa 

da União e Seguridade Social – INSS emitida pela Receita federal do Brasil;  

b) Certidão negativa de débito para com a Fazenda Estadual;  

c) Certidão Negativa de débitos para com a Fazenda Municipal do domicílio da sede da 

licitante;  

d) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) perante o Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço;  

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista em cumprimento a Lei nº 12.440/2011, 

emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho (http://www.tst.jus.br/certidao).  

f) Declaração de que não está descumprindo o disposto no art. 7°, inciso XXXIII, da 

Constituição Federal, assinada pelo representante legal da licitante, conforme ANEXO IV.  

O envelope de documentação deste pregão que não for aberto ficará em poder do 

pregoeiro pelo prazo de 10 (dez) dias, a partir da homologação da licitação, devendo o 

licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização 

do envelope. 

9.4 Qualificação Técnica 

a) Certidão de registro de Leiloeiro Oficial, emitida pela Junta Comercial do Estado do 

Rio Grande do Sul. 

b) Atestado, certidão ou declaração de capacidade técnica, fornecido por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado que comprove ter o licitante efetuado, de forma 

satisfatória, leilão público. 

 

9.5 Habilitação Pessoa Física 

 
a) Cópia da prova de inscrição no cadastro de pessoas físicas (CPF); 

b) Cópia de Documento de identificação com foto; 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, sendo a 

última do domicílio ou sede do licitante; 

d) Prova de Registro na Junta Comercial do Estado sede do licitante; 

e) Declaração, sob as penas da lei, de que inexistem fatos impeditivos da sua habilitação. 

f) Declaração que atende ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da Constituição 

Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n.° 4.358-02 (modelo anexo); 

g) Atestado, certidão ou declaração de capacidade técnica fornecido por pessoas jurídicas 

de direito público ou privado que comprove ter o licitante efetuado, de forma satisfatória, leilão 

público. 

h) Certidão de registro de Leiloeiro Oficial, emitida pela Junta Comercial do Estado do 

Rio Grande do Sul. 

 

O envelope de documentação deste pregão que não for aberto ficará em poder do 

pregoeiro pelo prazo de 10 (dez) dias, a partir da homologação da licitação, devendo o 
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licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização 

do envelope. 

Obs.:Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, poderão 

ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou 

servidor da Prefeitura de Novo Xingu ou ainda publicação em órgão da imprensa oficial, 

ficando aqueles obtidos por meio da Internet dispensados de autenticação e sujeitos a sua 

verificação. 

 

10 - DA ADJUDICAÇÃO: 

10.1. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a 

licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de 

classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a 

respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar 

diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

10.2. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará a 

vencedora, proporcionando, a seguir, a oportunidade aos licitantes para que manifestem a 

intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação, imediata e 

motivada, importará na decadência do direito de recurso por parte do licitante. Constará na ata 

da Sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todas os 

demais licitantes ficaram intimados para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do 

recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, após o término do prazo da recorrente, 

proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo. 

10.3. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante detentor 

da melhor proposta será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

 

11 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

11.1. Tendo o licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na Sessão 

Pública do Pregão, terá ele o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões de 

recurso. 

11.2. Os demais licitantes, já intimados na Sessão Pública supracitada, terão o prazo 

de 03 (três) dias úteis para apresentarem as contra-razões, que começará a correr do término 

do prazo da recorrente. 

11.3. A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são 

pressupostos de admissibilidade dos recursos. 

11.4. As razões e contra-razões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, ao 

Pregoeiro, no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital. 

11.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência 

do direito de recurso. 

11.6. Não serão aceitos como recursos as alegações e memoriais que não se 

relacionem às razões indicadas pelo licitante na sessão pública; 

 11.7 O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo e o seu 

acolhimento importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 

 

12 – DA EXECUÇÃO E RESPONSABILIDADE 
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12.1Realizar o objeto licitado conforme especificações deste edital, Anexo I e 

emconsonância com a proposta apresentada; 

12.2 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 

asobrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

12.3 Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidadesapontadas 

pelo CONTRATANTE; 

12.4 Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou aterceiros, 

provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato. 

12.5 Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisqueroutros 

acréscimos legais, que correrão por conta e exclusiva do Contratado. 

 12.6 O Processo de Leilão deverá seguir rigorosamente os critérios definidos pelaLei 

8.666/93 e alterações. 

 

13– DOS HONORÁRIOS: 

13.1. O percentual a ser repassado para o leiloeiro vencedor é de inteira 

responsabilidade do arrematante-comprador, sendo pago diretamente ao leiloeiro, sem 

qualquer interferência ou ônus para o Município. 

13.2Os honorários do Leiloeiro serão em percentual sobre o valor da arrematação e o 

seu pagamento se dará pelo próprio arrematante no momento, logo após a confirmação de 

vencedor do lote. 

13.3 Do valor recebido pelo Leiloeiro, ficará o mesmo responsável pelo recolhimento 

de todos os impostos e encargos obrigatórios por Lei. 

 

14 – DAS PENALIDADES: 

14.1.O não-cumprimento de obrigação acessória sujeitará o fornecedor à multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor total da obrigação. 

14.2 Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002, o licitante, sem prejuízo 

das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco)anos, 

impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e 

descredenciado do Cadastro do Município, nos casos de: 

a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 

b) apresentação de documentação falsa para participação no certame; 

c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;  

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. 

14.3 Na aplicação das penalidades prevista no Edital, o Município considerará, 

motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou 

contratado, 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. 

14.4 As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 
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14.5 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual. 

 

15 - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: 

 15.1 Decairá do direito de impugnação dos termos do edital de Pregão, perante o 

Departamento de Compras e Licitações, aquele que não se manifestar até 02 (dois) dias úteis 

antes da data de abertura da sessão do pregão, apontando as falhas e irregularidade que o 

viciaram; 

 15.2 A apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem anterior, não 

a caracterizará como recurso, recebendo tratamento como mera informação; 

 

16 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

16.1Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas 

decorrentes de interpretação do Edital, deverão ser suscitadas por escrito, ao Município de 

Novo Xingu, no Departamento de Compras e Licitações, sito na Av. Emilio Knaak, 1160, 

pelo telefone/fax 54.3616.8051, ou pelo e-mail: compras@novoxingu.rs.gov.br, no horário de 

expediente, preferencialmente, com antecedência mínima de 02 (dois) dias da data marcada 

para recebimento dos envelopes. 

16.2Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente 

Pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Departamento de Compras e 

Licitações. 

16.3 Ocorrendo à decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão 

transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequentes 

aos ora fixados. 

16.4Para agilização dos trabalhos, solicita-se que os licitantes façam constar em 

sua documentação o endereço e os números de fax, telefone e e-mail. 

16.5 O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por 

conveniência do Município de Novo Xingu, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da 

Lei nº 8666/93, sobre o valor inicial contratado. 

16.6 Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo 

justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

16.7 A Administração poderá revogar a licitação por interesse público, devendo anulá-

la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei 

Federal nº 8666/93). 

16.8 São anexos deste Edital: 

Anexo I – Termo de Referência; 

Anexo II– Modelo de Proposta; 

Anexo III– Declaração de Atendimento as Condições de Habilitação; 

Anexo IV– Modelo de Credenciamento; 

Anexo V–Declaração de Cumprimento ao Artigo 7º, XXXIII da Constituição 

Federal. 

 Anexo VI – Declaração de Enquadramento de Microempresa 

 AnexoVII – Minuta do Contrato 
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 16.10. Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca Constantina- 

RS, para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato decorrente, com 

expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

 

Novo Xingu – RS 14 de Outubro de 2016 

 

 

 

 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este edital se encontra examinado e 
aprovado por esta Assessoria Jurídica. 

 
 Em ___-___-______. 
 
 

________________________ 
Carlinhos Camargo 

OAB RS 46640 

Assessor Jurídico 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2016 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016 

 

ANEXO I -TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 – OBJETO 

Contratação de leiloeiro oficial, no exercício regular de sua profissão, para preparar, 

organizar, e conduzir leilões públicos destinados à alienação de bens móveis inservíveis de 

propriedade da Prefeitura Municipal de Novo Xingu – RS,conforme condições estabelecidas 

no edital e seus anexos. 

 

1.1 Descrição do Objeto 

 

Item Quant/Und Descrição/Serviços 

01 01 _____% (______) sobre o valor arrematado dos bens a ser pago 

diretamente pelo arrematante do(s) bem(ns). 

 

 

2 – JUSTIFICATIVA 

Deve-se ao fato desta Prefeitura não possuir em seu quadro de pessoal servidores 

especializados no serviço de condução de leilão, conforme recomendações do Decreto n.º 

21981/32. 

 

3 – ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS 

3.1 Os serviços serão efetuados nas seguintes condições: 

3.1.1 Conduzir as atividades necessárias à realização do leilão, assim como elaborar 

previamente o edital, expondo na melhor forma a descrição dos bens a serem leiloados. 

3.1.2 Administrar e custear todos os assistentes, auxiliares e outros recursos humanos 

necessários à boa condução dos procedimentos de leilões. 

3.1.3 Adotar todas as demais providências e suprir todos os custos necessários à regularização 

e boa condução de leilões a presidir. 

3.1.4 Divulgar o leilão através de publicações em meios eletrônicos, internet de demais meios 

necessários para divulgação do evento com fotos na Internet; fax, e-mail para os compradores 

e panfletagem nas cidades de sua escolha. 

3.1.5Realizar vistoria dos bens, com apresentação de laudo, no caso de bens móveis. 

3.1.6 Elaborar a documentação referente à arrematação a ser fornecida aos arrematantes eao 

Município. 

3.1.7 Apresentar as respectivas prestações de contas, tais como: Ata de Leilão, Edital e 

publicações legais, Mapa Geral do Leilão, Quadro de Percentualcomparativo, Notas de 

Leilão, comprovação de divulgação, devendo fornecer toda estadocumentação à Prefeitura no 

prazo de até07 (sete) dias úteis. 

3.2 O processo de leilão deverá seguir rigorosamente os critérios definidos pela Lei 8.666/93 

e alterações. 

3.3 O leilão deverá ser realizado no Parque de Máquinas da Secretaria de Obras da Prefeitura 

Municipal de Novo Xingu – RS 
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3.4 A (s) data (s) do (s) Leilão (ões) serão definidas pela Administração Municipal em comum 

acordocom o Leiloeiro vencedor da presente Licitação, no momento da assinatura do contrato, 

o qual deverá ocorrer dentro do prazo de até 60 dias após a contratação. 

 

4–PROPOSTA DE PREÇOS 

4.1 Os honorários do Leiloeiro serão em percentual sobre o valor da arrematação e oseu 

pagamento se dará pelo próprio arrematante no momento, logo após a confirmação 

devencedor do lote, o Leilão somente terá andamento após o pagamento do lote arrematado. 

4.2 O valor recebido pelo Leiloeiro ficará o mesmo responsável pelo recolhimentode todos os 

impostos e encargos obrigatórios por Lei. 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2016 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016 

 

 

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA 

 
AO 

MUNICÍPIO DE NOVO XINGU – RS 

 

 

Razão Social: 

CNPJ:        Telefone: 

Cidade/UF:        Fax: 

Endereço:       E-mail: 

 

Apresentamos nossa proposta referente ao Pregão Presencial nº 016/2016, cujo objeto 

tratada Contratação de leiloeiro oficial, no exercício regular de sua profissão, para 

preparar, organizar, e conduzir leilões públicos destinados à alienação de bens móveis 

inservíveis de propriedade da Prefeitura Municipal de Novo Xingu – RS. 

 

 

Valor proposto: ____ % (____) sobre o valor arrematado dos bens, a ser pagodiretamente 

pelo arrematante do(s) bem(s). 

 

 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

 

Prazo e Local dos Serviços: Os serviços serão realizados conforme prazo previsto no termo 

de referência. 

 

A licitante declara, expressamente, que os preços contidos na proposta acima 

incluemtodos os custos e despesas, tais como, impostos, pagamentos de funcionários, 

encargostrabalhistas, previdenciários e comerciais, materiais, insumos, emolumentos, seguros, 

taxas,fretes, deslocamentos de pessoal e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a 

incidirsobre o custo direto ou indireto, inclusive as decorrentes da garantia, sem qualquer 

encargofinanceiro e/ou quaisquer ônus adicionais para o Município de Novo Xingu – RS. 

 

 

Cidade dia, mês e ano. 

 

 

_________________________________________ 

(nome ou razão social licitante) 

(nome completo de seu representante legal) 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2016 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016 

 

 

 

ANEXO II  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO, DE QUE NÃO ESTÁ TEMPORARIAMENTE SUSPENSA DE 

PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIDA DE CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO E DE QUE NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA PARA 

LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 

 

  Declaro/amos, sob as penas da Lei, que 

..................................................................………. (nome da licitante), CNPJ nº 

.........................................................., cumpre plenamente os requisitos de habilitação da 

licitação Município de Novo Xingu/RS, Pregão Presencial nº 016/2016. Declaramos também 

não estar temporariamente suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com a 

Administração, bem como não ter sido declarada inidônea para licitar e contratar com a 

Administração Pública. 

 

 

.................................., ............ de ............................ de 2015 

 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do representante legal da licitante 

Nome do representante legal da licitante 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser entregue FORA do envelope nº 01. 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2016 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016 

 

 

ANEXO III 

 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO  

 

 

 

 Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) __________, 

portador(a) da cédula de identidade nº __________ e do CPF nº __________, a participar da 

licitação instaurada pelo Município de __________, na modalidade de Pregão, sob o nº 

016/2016, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para 

pronunciar-se em nome da empresa ____________________, CNPJ nº 

____________________, bem como formular propostas e praticar todos os demais atos 

inerentes ao certame. 

 

 Local e data. 

 

 

 __________________________________ 

 Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa (firma reconhecida) 

 Nome do dirigente da empresa 

 

 

 

 

Obs.: 1. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva 

assinar o credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins 

deste procedimento licitatório. 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2016 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016 

 

 

ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

 

 

Declaro/amos, sob as penas da Lei, que _______________________________________ 

(nome da licitante), CNPJ nº ________________________, não desenvolve trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre com pessoas menores de dezoito anos, nem desenvolve qualquer 

trabalho com menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze 

anos, em cumprimento do disposto no artigo 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal. 

 

 

Novo Xingu, ______ de __________________ de 2016. 

 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do representante legal da licitante 

Nome do representante legal da licitante 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2016 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016 

 

ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE (PARA FINS DE BENEFÍCIO DAS DISPOSIÇÕES DO 

CAPÍTULO V DA LEI COMPLEMENTAR N.º 123/06) OU COMO COOPERATIVA 

(NOS TERMOS DO ART. 34 DA LEI N.º 11.488/07) 

 

   DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO  

 

 

 A empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ nº 

__________________________, por intermédio de seu responsável (contador ou técnico 

contábil)________________________, CPF nº ____________________, declara, para fins de 

participação na licitação na modalidade Pregão Presencial nº 016/2016, que: 

 

() é considerada microempresa, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 

123/06; 

 

( ) é considerada empresa de pequeno porte, conforme inciso II do artigo 3º da Lei 

Complementar n.º 123/06; 

 

(  ) é cooperativa, tendo auferido no calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 

2.400.000,00 (tendo assim, direito aos benefícios previstos no Capítulo V da Lei 

Complementar n.º 123/06) 

 

Declara que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da 

Lei Complementar n° 123/06. 

 

Local e data: ___________________________________________ 

 

 

 

_____________________________________ 

Nome do profissional contábil: 

Nº de seu registro junto ao CRC: 

CARIMBO COM CNPJ DA EMPRESA 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2016 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016 

 

 

ANEXO VI 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE NOVO XINGU – RS E A EMPRESA 

_______________, CUJO OBJETO É A 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEILOEIRO 

OFICIAL PARA PREPARAR, ORGANIZAR E 

CONDUZIR LEILÃO PÚBLICO. 

 

 

 

Contrato que entre si celebram, de um lado, o Município de Novo Xingu, pessoa 

jurídica de direito público interno, CNPJ nº 04.207.526/0001-06, sito na Avenida Emilio 

Knaak, 1160, na cidade de Novo Xingu/RS, neste ato representado pelo seu Prefeito 

Municipal, Sr. GODOFREDO CLÁUDIO WERKHAUSEN, brasileiro, casado, portador 

do CPF nº 489.300.080-20, residente e domiciliado na Rua 25 de Julho, cidade de Novo 

Xingu – RS, doravante denominado apenas CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa 

xxx, inscrita no CNPJ Nº xxx, com sede na rua xxx, Bairro xxx, no município de xxx, 

doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr.xxx, brasileiro, 

solteiro, comerciante, residente e domiciliado na rua xxx, cidade de xxx, portador do CPF nº 

xxx, cédula de identidade n.ºxxx, estabelecem o presente CONTRATO DE 

FORNECIMENTO, em conformidade com a Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02 e condições 

estabelecidas no Pregão Presencial nº 016/2016, constante do Processo nº026/2016 e 

consoante as cláusulas e condições que se enunciam a seguir: 

 

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

1.1 Constitui objeto deste contrato a Contratação de leiloeiro oficial, no exercício regular 

de sua profissão, para preparar, organizar, e conduzir leilões públicos destinados à 

alienação de bens móveis inservíveis de propriedade da Prefeitura Municipal de Novo 

Xingu – RS 

 

CLAUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA 

2.1 O prazo de validade do presente contrato é até 31/12/2016, a contar de sua assinatura, 

podendo ser renovado conforme legislação vigente. 

2.2 Os serviços poderão ser iniciados dentro do prazo de 01 (um) dia corrido, a contar do dia 

imediatamente posterior à data da assinatura deste Contrato. 

 

PARÁGAFO ÚNICO: 
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Durante o prazo de vigência do Contrato poderão ser realizados outros leilões e 

o(a)contratado(a) deverá cumprir com a mesma proposta na qual foi vencedora na disputa 

naLicitação originária deste Contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO 

3.1 Os honorários do leiloeiro serão em percentual sobre o valor da arrematação e oseu 

pagamento se dará pelo próprio arrematante após a confirmação de vencedor do lote. 

3.2 Do valor recebido pelo leiloeiroficará o mesmo responsável pelo recolhimento detodos os 

impostos e encargos obrigatórios por Lei. 

3.3O município não terá nenhuma despesa com pagamento do contratado, o qual terá seus 

serviços pagos pelos arrematantes através da comissão de ___% (__________), sobre o valor 

de cada bem arrematado. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA: DAS RESPONSABILIDADES 

4.1 Do Contratante: 

a) Realizar as publicações do leilão, conforme determina a Lei 8.666/93,assim como arcar 

com os custos destas; 

b) Organizar os bens a serem leiloados, com a ajuda do Contratado, de modo quefacilite a 

visitação pelos interessados; 

c) Fornecer todos os dados necessários ao devido pagamento dos bens, quandosolicitado. 

 

4.2 Do Contratado: 

a) Prestar serviço com a máxima eficiência e qualidade, ficando responsável pelamontagem 

do edital, juntamente à Prefeitura, e divulgação deste, sem custo adicional(inserção de fotos 

via Internet, contatos via e-mail para possíveis compradores, panfletagem, etc); 

b) Realizar vistoria dos bens, com apresentação de laudo, no caso de bens móveis 

c) Após a realização do leilão, o leiloeiro deverá elaborar a documentação referenteà 

arrematação, que deverá ser fornecida à Prefeitura, para as formalidades pertinentes,e, então, 

aos arrematantes. 

d) O Contratado será responsável pela montagem e elaboração de “Relatório doLeilão”, no 

prazo de até 7 dias úteis após a sessão, contendo, no mínimo, os seguintes documentos:Ata de 

Leilão, Edital e publicações legais, Mapa Geral do Leilão, Quadro de Percentualcomparativo, 

Notas de Leilão, comprovação de divulgação, devendo fornecer toda estadocumentação à 

Comissão de Leilão. 

e) O processo de leilão deverá seguir rigorosamente os critérios definidos pela Lei 8.666/93 e 

alterações. 

 

CLÁUSULAQUINTA: DA FISCALIZAÇÃO 

5.1 - A fiscalização quanto a prestação dos serviços ficará a cargo da Secretaria de 

Administração. 

5.2Cabe à fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido 

estipuladaqualquer penalidade contratual. A fiscalização informará ao setor competente 

quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e, em caso de 

multa, a indicação do seu valor. 
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CLÁUSULA SEXTA: DAS PENALIDADES E MULTA 

6.1 Pelo inadimplemento das obrigações do contratado os licitantes, conforme a infração, 

estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

a) Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução esem 

prejuízo ao resultado: advertência; 

b) Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar) ou inexecução docontrato: 

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa 

de 1% (um por cento) sobre o valor dos bens a serem leiloados, os quais passaram por 

processo de avaliação por comissão designada; 

6.2 A aplicação das multas, independerá de qualquer interpelação Administrativa, „notificação 

ou protesto judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado 

causa. 

6.3As importâncias relativas as multas serão descontadas dos recebimentos a que a 

CONTRATADA tiver direito, competindo-lhe no caso de insuficiência ou inexistência de 

crédito, pagá-las na Tesouraria da Prefeitura, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

notificação. 

6.4 As multas e demais penalidades aqui prescritas serão aplicadas sem prejuízo das sanções 

cíveis ou penais cabíveis ou de processo Administrativo. 

6.5 Da pena de multa caberá recurso interposto junto ao Prefeito Municipal, obedecendo ao 

prazo da notificação, o qual deverá ser entregue na Secretaria de Administração. 

6.6 A reincidência da firma na prática de atos sujeitos à notificação de multas, dará motivo a 

declaração de inidoneidade impedimento de licitar com o MUNICÍPIO pelo período de 02 

(dois) anos. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DOS CASOS DE RESCISÃO 

7.1 O MUNICÍPIO poderá declarar rescindido o presente contrato, por motivo de: 

a) A CONTRATADA não cumprir as disposições contratuais, 

b) Subcontratação total ou parcial de fornecimento; 

c) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

homologadas pelo Prefeito Municipal. 

7.2 A rescisão poderá ser feita por acordo entre as partes, ou judicial nos termos da legislação 

pertinente. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

8.1 O contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência do Município de Novo Xingu, 

dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8666/93, sobre o valor inicial 

contratado. 

8.2 O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Prefeitura, ou por acordo, na 

forma da Lei. 

8.3 As alterações serão processadas através de termo aditivo, nos limites permitidos em lei. 

 

CLÁUSULA NONA: DA INADIMPLÊNCIA 

9.1 Aplica-se no caso de inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos 

sociais, fiscais e comerciais e dispostos no Art. 71 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO 

10.1 Elegem as partes, independentemente de qualquer outro por mais privilegiado que for, o 

Foro da Comarca de Constantina/RS para dirimir qualquer dúvida ou questão do presente 

contrato. 

 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de 

igual teor e forma, o qual, lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas 

testemunhas. 

 

Novo Xingu - RS, de 2016. 

 

 

 

GODOFREDO CLÁUDIO WERKHAUSEN 

PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

 

 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

EMPRESA CONTRATADA 

CONTRATADA 

 

 

 

 Testemunhas: 

_____________________________                                 ______________________________ 


