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EDITAL DE CONVITE  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 

EDITAL DE CONVITE N.º 001/2018 
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL 

 

Licitação exclusiva às beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

Edital de convite para a contratação de empresa para 

a prestação de serviços (fornecimento de peças e 

mão de obra) da retroescavadeira JCB 3C.  

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO XINGU, no uso de suas atribuições legais e 
de conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e com a Lei Comple-
mentar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas respectivas alterações, torna 
público, para o conhecimento dos interessados, que às 08:30 horas, do dia 03 do 
mês de abril do ano de 2018, na sala do setor de Compras e Licitações, situada na 
Avenida Emílio Knaak, 1160, se reunirá a Comissão Permanente de Licitações, de-
signada pela Portaria n° 008/2018, com a finalidade de receber os documentos de 
habilitação e as propostas para contratação de empresa para a prestação de servi-
ços de conserto da Retroescavadeira JCB, em regime de empreitada por preço glo-
bal. 

Poderão participar as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado que te-
nham sido convidadas pelo Município, bem como aquelas inscritas no cadastro de 
fornecedores de Novo Xingu, ou que vierem se cadastrar e manifestarem a sua in-
tenção de participar no prazo de até 24 h antes do horário aprazado para o recebi-
mento dos envelopes de habilitação e proposta. 
A presente licitação será exclusiva às beneficiárias da Lei Complementar nº 
123/2006, nos termos do seu art. 48, inciso I, alterado pela Lei Complementar nº 
147/2014. 

 

1. OBJETO 

Constitui objeto do presente Edital, a prestação dos serviços de conserto (com for-
necimento de peças e mão de obra) da retroescavadeira JCB 3C, a serem executa-
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dos em regime de empreitada por preço global, conforme especificações técnicas 
do projeto básico, consoante descrições constante no anexo I deste edital. 

 
2. CONDICOES DE PARTICIPACÃO 
 
2.1. A presente licitação destina-se EXCLUSIVAMENTE à participação de MI-
CROEMPRESA – ME e EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, qualificadas co-
mo tais nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006. 
 
2.2. Poderão participar da presente licitação toda e qualquer pessoa jurídica enqua-
drada nos termos do art. 3º Lei Complementar nº 123/2006 e que atenda todas as 
exigências do presente Edital e seus anexos, correndo por sua conta todos os cus-
tos com a elaboração e apresentação da proposta; 
 
2.3. Somente será admitida a participação neste certame, de pessoas jurídicas en-
quadradas nos termos do art. 3º Lei Complementar nº 123/2006, que comprovem 
com documentos de registros ou autorizações legais, que explorem ramo de ativida-
de compatível com o objeto desta licitação; 
 
2.4. Não será admitida a participação na presente licitação de empresas que não se 
enquadrem nos termos do art. 3º Lei Complementar nº 123/2006 e se encontrem em 
uma ou mais das seguintes situações: 
a) empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão ou 
entidade da Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual ou Munici-
pal; 
b) empresas impedidas de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal; 
c) empresas com falências decretadas ou em recuperação judicial; 
d) empresas das quais participe, seja a que título for servidor público municipal. 

 

3. RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS 

Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidos pela Co-
missão de Licitação no dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em 02 (dois) 
envelopes distintos, fechados, e identificados, respectivamente como de n° 1 e n° 2, 
para o que sugere-se a seguinte inscrição: 

 

AO MUNICÍPIO DE NOVO XINGU/RS 

EDITAL DE CONVITE N.º 01/2018 

ENVELOPE N.º 01 – HABILITAÇÃO (DOCUMENTAÇÃO) 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

___________________________________________ 
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AO MUNICÍPIO DE NOVO XINGU/RS 

EDITAL DE CONVITE N.º 01/2018 

ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

 

3.1 Cada envelope deverá conter a documentação e as informações necessárias ao 
processamento e julgamento regular da presente licitação, pertinentes as fases de 
habilitação e de proposta, observando, respectivamente, as determinações constan-
tes nos itens 4 e 5 do presente edital. 

 

4. HABILITAÇÃO 

 

4.1 Para a habilitação, o licitante deverá apresentar no envelope nº 01: 

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompa-
nhado de documentos de eleição de seus administradores; 

b) prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União ad-
ministrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjun-
ta Negativa); 

c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do 
licitante; 

d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do 
licitante; 

e) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, me-
diante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consoli-
dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943 (CNDT); 

 g) certidão negativa de falência ou de recuperação judicial expedida pelo distribui-
dor da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data da 
apresentação do documento; 

 h) declaração, conforme o modelo instituído pelo Decreto Federal n° 4.358/2002, 
que atende ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República. (mo-
delo anexo II); 
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i) declaração atualizada firmada por contador ou representante legal                                                                                                                                          
de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, ou a Certi-
dão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pe-
queno Porte fornecida pela Junta Comercial da sede do licitante, com data não su-
perior a 90 (noventa) dias anteriores à data fixada para o início da Sessão Pública, 
ou qualquer outro documento oficial que comprove que se enquadra como mi-
croempresa ou empresa de pequeno porte. (modelo anexo III); 

j) declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (modelo Anexo IV). 

 

4.2 A microempresa e a empresa de pequeno porte, que possuir restrição em qual-
quer dos documentos de regularidade fiscal, terá sua habilitação condicionada à 
apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 
5(cinco) dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do cer-
tame. 

 

4.3 O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa e a 
empresa de pequeno porte da apresentação de todos os documentos, no envelope 
nº 01, ainda que apresentem alguma restrição. 

 

4.4  O prazo de que trata o item 4.2 poderá ser prorrogado uma única vez, 
por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo inte-
ressado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

 

4.5       A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 4.2, im-
plicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades pre-
vistas no item 12.1.3, sendo facultado à Administração convocar os licitantes rema-
nescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação. 

 

4.6 Os documentos constantes no item 4.1 poderão ser apresentados em 
original, por cópia autenticada por tabelião ou por funcionário do Município, ou, ain-
da, publicados em órgão de imprensa oficial. Os documentos emitidos em meio ele-
trônico, com o uso de certificação digital, serão tidos como originais, estando sua 
validade condicionada a verificação de autenticidade pela Administração. 

 

4.7 Se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta de 
credenciamento, outorgando poderes ao representante para decidir a respeito dos 
atos relativos à presente licitação ( modelo anexo V). 
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5.  PROPOSTA 

 

5.1 O envelope n.º 02 deverá conter: 

a) proposta financeira com planilha de quantitativos e custos unitários, rubricadas 
em todas as páginas e assinada na última, pelo representante legal da empresa, 
mencionando o preço global para a execução dos serviços, objeto desta licitação, 
onde deverão constar todos os custos com material, mão de obra, inclusive o BDI – 
Benefícios e Despesas Indiretas (impostos, taxas, contribuições sociais, lucro etc.) ( 
modelo anexo VI). 

a1) o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data apra-
zada para a entrega dos envelopes. 

a2) quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, 
sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta 
no que não for conflitante com o instrumento convocatório. 

 
6. JULGAMENTO 
 
6.1 Esta licitação é do tipo menor preço e o julgamento será realizado pela 
Comissão Julgadora, levando em consideração o menor preço global para a execu-
ção do serviço licitado. 
 
6.2 Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos 
artigos 43 e 44 e seus incisos e parágrafos da Lei n.º 8.666//1993. 
 
 
7. CRITÉRIO DE DESEMPATE 
 
7. 1 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto 
no parágrafo 2º do art. 3º da Lei 8.666/93, far-se-á sorteio na mesma sessão de jul-
gamento ou em outra sessão para a qual todos os licitantes habilitados serão convo-
cados. 

 

7.2 A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal 
da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julga-
mento definitivo do recurso interposto. 

 

8.  CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 
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8.1 Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade 
com este edital, bem como com preços unitários e/ou global superestimados ou ine-
xequíveis. 

 

8.2 Consideram-se superestimadas as propostas cujo preço global e/ou valores uni-
tários excedam o limite de 5%(cinco por cento) do valor estimado pelo Município, 
conforme planilha de quantitativos e custos unitários, anexo I deste edital. 

 

9. RECURSOS 

 

9.1 Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas 
nos incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei nº 8.666/1993. 

 

9.2 O prazo para interposição de recurso relativo as decisões da Comissão de Lici-
tação, ao julgamento da habilitação e da proposta, será de 2(dois) dias úteis, a con-
tar da intimação da decisão objeto do recurso. 

 

9.3 Os recursos, que serão dirigidos à Comissão de Licitação, deverão ser protoco-
lados, dentro do prazo previsto no item 9.2, no Setor Compras e Licitações, durante 
o horário de expediente, que se inicia às 7:30h e se encerra às 17h, sem prejuízo do 
protocolo do original obedecido o prazo do item 9.2. 

 

9.4 Havendo a interposição tempestiva de recurso, os demais licitantes serão comu-
nicados para que, querendo, apresentem contrarrazões, no prazo de 2(dois) dias 
úteis e na forma prevista no item 9.3. 

 

9.5 Não serão aceitos recursos ou contrarrazões apresentados fora do prazo ou en-
viados por e-mail ou por qualquer outro meio além do previsto no item 9.3. 

 

9.6 Decorrido o prazo para a apresentação das razões e contrarrazões de re-
curso, a Comissão de Licitação poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-los ao Prefeito, acompanha-
do dos autos da licitação, do relatório dos fatos objeto do recurso e das razões da 
sua decisão. 
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9.7 A decisão do Prefeito, a ser proferida nos 5(cinco) dias úteis subsequentes 
ao recebimento do relatório e das razões de decidir da Comissão de Licitação, é ir-
recorrível. 

 

9.8 Os prazos previstos nos itens 9.6 e 9.7 poderão ser prorrogados, a critério 
da Administração, sempre que for necessário para o adequado julgamento do recur-
sos, como, por exemplo, para a realização de diligências. A prorrogação deverá ser 
devidamente justificada nos autos da licitação. 

 

10. PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA E DE VIGÊNCIA DO CON-
TRATO  

 

10.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 5 (cin-
co) dias, convocará o vencedor para assinar o contrato, sob pena de decair do direi-
to à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas no item 12.1.3 deste edi-
tal. 

 

10.2 Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração 
convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatu-
ra do contrato, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado, ou então revogará a licitação. 

 

10.3 O prazo de que trata o item 10.1 poderá ser prorrogado uma vez, pelo 
mesmo período, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do 
respectivo prazo. 

 

10.4  O prazo de vigência do contrato será de 30(trinta) dias, prorrogáveis por 
mais 30 dias.  

 

11. GARANTIA 

 

11.1 A licitante vencedora deverá dar à contratante garantia das peças e serviços, 
pelo prazo mínimo de 90 dias, contados a partir do recebimento definitivo do bem 
por parte do município. 
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11.2 Eventuais deslocamentos, fretes, mão de obra, peças, para prestação de assis-
tência técnica por parte da contratada, no período da garantia, serão sem qualquer 
ônus ao município.  

 

12. PENALIDADES 
 
12.1 A CONTRATADA, sujeitar-se-á, em caso de inadimplência de suas obri-
gações, sem prejuízo de responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanções ad-
ministrativas: 
12.1.1 multa de 0,5%(zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso, limitado es-
ta a 20 (vinte) dias, após o qual será considerado inexecução contratual; 
12.1.2 multa de 15%(quinze por cento) no caso de inexecução parcial do contra-
to, cu-mulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de con-
tratar com a Administração pelo prazo de um ano. 
12.1.3 multa de 25%(vinte e cinco por cento) no caso de inexecução total do 
contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento 
de contratar com a Administração pelo prazo de 02(dois) anos.  
12.1.4  identificados documentos ou informações falsas na instrução do procedi-
mento licitatório, será aplicada a pena de declaração de inidoneidade pelo prazo de 
dois anos. 
 
12.2 as multas serão calculadas sobre o valor total do contrato. 
 
 
13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
13.1  O pagamento será efetuado contra empenho, após a entrega total do ser-
viço, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁ-
RIA e mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, correndo a despesa na seguin-
te dotação orçamentária: 
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 
01 -  administração do sistema governamental 
1.006 – reorganização e modernização da patrulha agrícola 
3.3.90.30.00.00.00.00 0001 – material de consumo 
2.018 – manutenção do Fundo Municipal de Agricultura 
3.3.90.30.00.00.00.00 0001 – material de consumo 
3.3.90.39.00.00.00.00 0001 – outros serviços de terceiros, pessoa jurídica 
13.2. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil vi-
sualização, a indicação do número do processo, número do pregão e da ordem de 
fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior 
liberação do documento fiscal para pagamento. 
 



                                                                                                                                                        
Estado do Rio Grande do Sul 

Município de Novo Xingu 
 

9 

Avenida Emílio Knaak, 1.160 | CEP 99687-000 | CNPJ 04.207.526/0001-06 

Fone (54) 3210 8008 | e-mail: licitaçoes@novoxingu.rs.gov.br | site: www.novoxingu.rs.gov.br 

 
 

13.3. O pagamento será efetuado no prazo de máximo de 30(trinta) dias da entrega 
total do objeto. 
 
13.4. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente 
pelo IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração 
compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.  
 

14. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  

 

14.1 A impugnação ao edital será feita na forma do art. 41 da Lei nº 8.666/1993, ob-
servando-se as seguintes normas: 

a) o pedido de impugnação ao edital poderá ser feito por qualquer cidadão, devendo 
ser protocolizado até 5 (cinco) dias úteis antes da data marcada para o recebimento 
dos envelopes. 

b) os licitantes poderão impugnar o edital até o 2º (segundo) dia útil antecedente a 
data marcada para o recebimento dos envelopes. 

 c) os pedidos de impugnação ao edital serão dirigidos à Comissão de Licitação no 
Setor Compras e Licitações, durante o horário de expediente, que se inicia às 7:30h 
e se encerra às 17h, sem prejuízo do protocolo do original obedecidos os prazos das 
alíneas “a” e “b”. 

d) não serão recebidos como impugnação ao edital os requerimentos apresentados 
fora do prazo ou enviados por e-mail ou por qualquer outro meio além do previsto na 
alínea anterior. 

 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

15.1 Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos 
artigos 43 e 44 e seus incisos e parágrafos da Lei nº 8.666/1993. 

 

15.2 Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições 
das propostas ou quaisquer outros documentos. 

 

15.3 Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar recla-
mações ou recursos, assinar atas e contratos, os licitantes ou seus representantes 
credenciados na forma do item 4.7 desse edital, e os membros da Comissão Julga-
dora. 
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14.3.1  Não serão lançadas em ata as consignações que versarem sobre matéria 
objeto de recurso próprio, como por exemplo, sobre os documentos de habilitação e 
proposta financeira (art. 109, inciso I, a e b, da Lei nº 8.666/1993). 

 

14.4 Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a habilitação, não se-
rão admitidos à licitação os participantes retardatários. 

 

14.5 Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital:  
 

ANEXO I - PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE CUSTOS UNITÁRIOS E TOTAIS; 

ANEXO II – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR; 

ANEXO III – DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO MICROEMPRESA; 

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO REQUISITOS DE HA-
BILITAÇÃO; 

ANEXO V - MODELO DE CREDENCIAMENTO; 

ANEXO VI – MODELO DE PROPOSTA; 

ANEXO VII – MINUTA DE CONTRATO; 

ANEXO VIII – TERMO DE DESISTÊNCIA; 

ANEXO IX- PLANILHA DE DADOS CADASTRAIS. 

14.6  Informações serão prestadas aos interessados no horário das 07:30hs às 
11:30hs e das 13:30 às 17:00hs, na Prefeitura Municipal de Novo Xingu / RS, no 
Departamento de Licitações e Compras, localizado no Centro Administrativo Muni-
cipal, na Av. Emílio Knaak, 1160, Centro, em Novo Xingu / RS, onde poderão ser 
obtidas cópias do edital e  seus anexos, ou pelo fone nº (54) 3617 8051.  

       

Novo Xingu/RS, 22 de março de 2018. 

               

         JAIME EDSSON MARTINI 

         PREFEITO MUNICIPAL 
 

 
 

Este edital foi examinado e aprovado quanto 

ao aspecto jurídico, deixando de manifestar-se 

sobre o objeto por não deter conhecimento 

técnico sobre o mesmo. 
 Em ........../.............../............... 
 

______________________ 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 006/2018 
 

CARTA CONVITE Nº 001/2018 
 

ANEXO I 
PROJETO BÁSICO/PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE CUSTOS UNITÁRIOS E 

TOTAIS 
 
1 – OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente licitação, a prestação dos serviços de conserto 
(com fornecimento de peças e mão de obra) da retroescavadeira JCB 3C, a serem 
executados em regime de empreitada por preço global, consoante abaixo: 

 

Item             Descrição  Referencia 
 

Qtde Valor 
máximo 

Total R$ 

01 PISTÃO E ANEIS P4051 4 470,00 1.880,0 

02 BLOCO DE CILINDRO 70530022RE 4 153,67 614,67 

03 CASQUILHO DE MANCAL 432669A 1 280,00 280,00 

04 CASQUILHO CAPA DE BIELA 423670 A 1 196,66 196,66 

05 BUCHA BIELA 70998085 4 37,33 149,33 

06 BUCHA EIXO DE COMANDO 70998033 1 80,00 80,00 

07 VALVULA ADMISSÃO 70910098 4 37,00 148,00 

08 VALVULA ESCAPE 70910099 4 44,83 179,33 

09 GUIA VALVULA 70420019 8 13,83 110,67 

10 SELO METALICO DIAMENTRO 
3 

70550076 4 17,66 70,67 

11 SELO METÁLICO DIÂMETRO 3 70650075 8 15,33 122,67 

12 JOGO DE JUNTAS 7005378R91 1 681,67 681,67 

13 ARRUELA ENCOSTO 424808 1 125,00 125,00 

14 BOMBA ÓLEO LUBRIFICANTE 7004503C91 1 556,66 556,66 

15 BOMBA D’AGUA 4236249R 1 810,00 810,00 

16 SELANTE 33690Q 1 15,66 15,66 

17 OLEO 15W40 20L 13,16 263,33 

18 FILTRO DE OLEO 320/07133 1 39,33 39,33 

19 FILTRO DE DIESEL 32/925915 1 134,33 134,33 

20 FILTRO DE DIESEL 32/925587 1 16,33 16,33 

21 FILTRO DE AR 32/925682 1 298,33 298,33 

22 FILTRO DE AR 32/925683 1 125,00 125,00 

23 RETENTOR 904/20226 1 194,00 194,00 

24 KIT PLACA 04/600864 1 542,00 542,00 

25 BOMBA TRASFERENCIA 72111 1 302,66 302,66 

26 TUBO DE COLA   1 16,33 16,33 

27 KIT PARAFUSO MM/P 1 91,66 91,66 
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28 VALVULA ALIVIO 70992497 1 188,66 188,66 

29 TAMPA DISTRIBUIÇÃO 70993553 1 1.293,33 1.293,33 

30 CAIXA DISTRIBUIÇÃO 70250063 1 993,33 993,33 

31 TUCHOS PRISIONEIROS  5 21,00 105,00 

32 BICOS 1180 4 185,66 742,67 

33 DISCOS 408 4 62,33 249,33 

34 BUCHA G65/0 4 46,66 186,67 

35 PINO 911/12400 2 144,00 288,00 

36 BUCHA 809/00125 4 35,33 141,33 

37 BUCHA 809/00176 4 42,66 170,67 

38 PINO 811/904409 1 77,33 77,33 

39 PINO 811/50369 1 111,66 111,66 

40 PINO 811/20061 1 107,33 107,33 

41 RETIFICAR CILINDROS  1 366,67 366,67 

42 RETIFICAR VIRABREQUIM  1 383,33 383,33 

43 RETIFICAR COMANDO  1 140,00 140,00 

44 RETIFICAR BUCHAS E BIELAS  1 250,00 250,00 

45 MANDRILAR MANCAIS  1 363,33 363,33 

46 MANDRILAR BIELA  1 310,00 310,00 

47 TROCAR BUCHA DE COMAN-
DO 

 1 100,00 100,00 

48 PLAINAR BLOCO  1 356,67 356,67 

49 ESMERILHAR VALVULAS  1 115,33 115,33 

50 COLOCAR CAMISA DO MO-
TOR 

 1 350,00 350,00 

51 TESTE TRINCAS CABEÇOTE  1 123,33 123,33 

52 MONTAR VALVULAS  1 105,33 105,33 

53 TESTE VIRABREQUIM  1 133,33 133,33 

54 SERVIÇO DE TORNO  1 148,33 148,33 

55 RECUPERAR CABEÇOTE  1 2.400,00 2.400,00 

56 MONTAGEM COMPLETA DO 
MOTOR 

 1 1.466,67 1.466,67 

57 PADRONIZAR PISTÕES  1 210,00 210,00 

58 LIMPEZA QUIMICA  1 256,67 256,67 

TOTAL R$ (PEÇAS E MÃO DE OBRA)  16.196,83 

 
 

2 – JUSTIFICATIVA 
2.1 O conserto da referida máquina se dá em virtude dos problemas mecânicos que 
vem apresentando, bem como pelas altas horas de uso, sendo inevitável a deterio-
ração e desgaste das peças. Após análise por empresa contratada, constatou-se ser 
viável a reforma e manutenção da mesma, que se faz necessário pela grande de-
manda existente para atendimento de produtores rurais em seus estabelecimentos, 
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recuperação e manutenção de estradas gerais e vicinais e demais serviços presta-
dos aos munícipes.  
 
3 – OBRIGAÇÕES DO PROPONENTE  
3.1. Além das obrigações citadas no Edital, a licitante obrigar-se-á: 
a) Entregar o serviço e peças de acordo com as especificações solicitadas, devendo 
apresentar garantia mínima de 90 dias de peças e serviços que por ventura apresen-
tarem defeitos. 
b) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obriga-
ções assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licita-
ção; 
c) Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas 
pelo CONTRATANTE; 
d) Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados, facilitando o 
acompanhamento e a  fiscalização por parte da CONTRATANTE. 
e) Na hipótese de atrasos na prestação dos serviços decorrentes de motivo de força 
maior (fatores imponderáveis), os fatos deverão ser submetidos, por escrito, ao Ór-
gão licitador, com as justificativas correspondentes, para análise e decisão, desde 
que dentro do prazo estabelecido para sua entrega. 
f) A justificativa não é causa excludente de penalização, quando imotivada. 
g) A recusa da adjudicatária em prestar os serviços no prazo fixado na convocação 
caracterizará inadimplência das obrigações contratuais, sujeitando-a  as penalidades 
previstas neste Edital e na legislação vigente. 
h) Ocorrendo à hipótese prevista no item anterior, o processo licitatório retornará ao 
Presidente da Comissão para convocação das LICITANTES remanescentes, respei-
tada a ordem de classificação das propostas, e assim sucessivamente, até apuração 
de uma que atenda aos requisitos do Edital. 
 
4 – PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 
4.1. A troca das peças, reparos/manutenção deverão ser realizados em estabeleci-
mento próprio do vencedor. Este ficará responsável por retirar o veículo na secreta-
ria de Agricultura e Pecuária e assim que concluído o serviço entregará novamente 
na secretaria dentro dos prazos estabelecidos neste termo de referência, sem custos 
para a administração). 
4.2 O prazo de entrega dos serviços é de 30 dias, a contar da data de retirada da 
máquina, prorrogáveis por mais 30 dias, mediante justificativa da contratada e a cri-
tério da administração. 

 
5 – PROPOSTA DE PREÇOS 
5.1. Será considerada mais vantajosa para a Administração e, consequentemente, 
classificada em primeiro lugar, a proposta que, satisfazendo a todas as exigências 
do edital e condições deste Termo de Referência e do Edital, apresentar o MENOR 
PREÇO GLOBAL para o objeto da licitação. 
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A escolha do menor preço global justifica-se em decorrência do objeto que está sen-
do licitado e a complexidade dos trabalhos.  
 
6 – PAGAMENTO 
6.1  O pagamento será efetuado contra empenho, após a entrega total do ser-
viço, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁ-
RIA e mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, correndo a despesa na seguin-
te dotação orçamentária: 
08 – Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária 
01 - administração do sistema governamental 
1.006 – reorganização e modernização da patrulha agrícola 
3.3.90.30.00.00.00.00 0001 – material de consumo 
2.018 – manutenção do Fundo Municipal de Agricultura 
3.3.90.30.00.00.00.00 0001 – material de consumo 
3.3.90.39.00.00.00.00 0001 – outros serviços de terceiros, pessoa jurídica 
6.2.  A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fá-
cil visualização, a indicação do número do processo, número da licitação e da ordem 
de fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posteri-
or liberação do documento fiscal para pagamento. 
6.3.  O pagamento será efetuado no prazo de máximo de 30 (trinta) dias da en-
trega total do objeto. 
6.4.  Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetaria-
mente pelo IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Admi-
nistração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.  
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PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 006/2018 
 

CARTA CONVITE Nº 001/2018 
 

ANEXO II 

 

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 in-
salubre com pessoas menores de dezoito anos, nem desenvolve qualquer tra-
balho 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 2018. 

 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do representante legal da licitante 

Nome do representante legal da licitante 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 006/2018 

 
CARTA CONVITE Nº 001/2018 

 

ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE (PARA FINS DE BENEFÍCIO DAS DISPOSIÇÕES DO CAPÍTU-
LO 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 Convite nº 001/2018, 
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$ 4.800.000,00 (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 ou representante legal: 
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Nº de seu registro junto ao CRC: 

CARIMBO COM CNPJ DA EMPRESA 

 

 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 006/2018 
 

CARTA CONVITE Nº 001/2018 
 

ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DE 
QUE NÃO ESTÁ TEMPORARIAMENTE SUSPENSA DE PARTICIPAR EM LICI-
TAÇÃO 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, Carta Convite nº 001/2018. 

Declaro (amos) também não estar temporariamente suspensa de participar em licita-
ção e impedida de contratar com a Administração, bem como não ter sido declarada 
inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública. 

 

..............................., ........ de ............................ de 2018. 

 

 

___________________________________________________ 
Assinatura do representante legal da licitante 
Nome do representante legal da licitante 
 
OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser entregue no envelope nº 01. 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 006/2018 

 
CARTA CONVITE Nº 001/2018 

 

ANEXO V 

 

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 ins-
taurada pelo Município de Novo Xingu/RS, na modalidade de Convite, sob o nº 
001/2018, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos pode-
res 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 LICITATÓRIO Nº 006/2018 

CARTA CONVITE Nº 001/2018 
ANEXO VI  

MODELO DE PROPOSTA 
 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU 
 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto do Convite nº 001/2018, 
acatando todas as estipulações consignadas no Edital e Termo de Referência, con-
forme abaixo. 

PROPOSTA FINANCEIRA 

RAZÃO SOCIAL:         

CNPJ:     Contato: 

Endereço:                          Fone: 

Cidade:                                                                                  Estado: 

Dados Bancários: 

Item             Descrição  Referencia 
 

Qtde Total R$ 

01 PISTÃO E ANEIS P4051 4  

02 BLOCO DE CILINDRO 70530022RE 4  

03 CASQUILHO DE MANCAL 432669A 1  

04 CASQUILHO CAPA DE BIELA 423670 A 1  

05 BUCHA BIELA 70998085 4  

06 BUCHA EIXO DE COMANDO 70998033 1  

07 VALVULA ADMISSÃO 70910098 4  

08 VALVULA ESCAPE 70910099 4  

09 GUIA VALVULA 70420019 8  

10 SELO METALICO DIAMENTRO 3 70550076 4  

11 SELO METÁLICO DIÂMETRO 3 70650075 8  

12 JOGO DE JUNTAS 7005378R91 1  

13 ARRUELA ENCOSTO 424808 1  

14 BOMBA ÓLEO LUBRIFICANTE 7004503C91 1  

15 BOMBA D’AGUA 4236249R 1  

16 SELANTE 33690Q 1  

17 OLEO 15W40 20L  

18 FILTRO DE OLEO 320/07133 1  

19 FILTRO DE DIESEL 32/925915 1  

20 FILTRO DE DIESEL 32/925587 1  

21 FILTRO DE AR 32/925682 1  

22 FILTRO DE AR 32/925683 1  

23 RETENTOR 904/20226 1  

24 KIT PLACA 04/600864 1  

25 BOMBA TRASFERENCIA 72111 1  
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26 TUBO DE COLA 3M  1  

27 KIT PARAFUSO MM/P 1  

28 VALVULA ALIVIO 70992497 1  

29 TAMPA DISTRIBUIÇÃO 70993553 1  

30 CAIXA DISTRIBUIÇÃO 70250063 1  

31 TUCHOS PRISIONEIROS  5  

32 BICOS 1180 4  

33 DISCOS 408 4  

34 BUCHA G65/0 4  

35 PINO 911/12400 2  

36 BUCHA 809/00125 4  

37 BUCHA 809/00176 4  

38 PINO 811/904409 1  

39 PINO 811/50369 1  

40 PINO 811/20061 1  

41 RETIFICAR CILINDROS  1  

42 RETIFICAR VIRABREQUIM  1  

43 RETIFICAR COMANDO  1  

44 RETIFICAR BUCHAS E BIELAS  1  

45 MANDRILAR MANCAIS  1  

46 MANDRILAR BIELA  1  

47 TROCAR BUCHA DE COMANDO  1  

48 PLAINAR BLOCO  1  

49 ESMERILHAR VALVULAS  1  

50 COLOCAR CAMISA DO MOTOR  1  

51 TESTE TRINCAS CABEÇOTE  1  

52 MONTAR VALVULAS  1  

53 TESTE VIRABREQUIM  1  

54 SERVIÇO DE TORNO  1  

55 RECUPERAR CABEÇOTE  1  

56 MONTAGEM COMPLETA DO MOTOR  1  

57 PADRONIZAR PISTÕES  1  

58 LIMPEZA QUIMICA  1  

TOTAL R$ (PEÇAS E MÃO DE OBRA)  

Declaro que o preço contido na proposta inclui todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e 
indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, transporte, encargos sociais, tra-
balhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do 
Edital e seus Anexos. 

Nossa 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. 

Prazo de entrega:  

Garantia: 

Local e Data:          

Carimbo e assinatura do Representante Legal 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 006/2018 

 
CARTA CONVITE Nº 001/2018 

 
ANEXO VII 

 
MINUTA DE CONTRATO 

 
TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE NOVO 
XINGU E A EMPRESA _______________, CUJO OBJETO É O 
CONSERTO (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA) 
DE RETROESCAVADEIRA JCB 3C. 

 
Contrato que entre si celebram, de um lado, o Município de Novo Xingu, pessoa jurí-
dica 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. JAIME EDSSON MARTINI, brasileiro, casado, portador do CPF nº 
326.662.330-49, residente e do-miciliado na Av. Emilio Knaak, 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, .., ...., 
...., residente e domiciliado na rua xxx, cidade de xxx , portador do CPF nº xxx, cédu-
la de identidade n.º xxx, estabelecem o presente CONTRATO DE FORNECIMENTO, 
em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e condições estabelecidas no Convite n.º 
001/2018, constante do Processo  Administrativo Licitatório nº 006/2018 e consoante 
as cláusulas e condições que se enunciam a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O presente contrato tem por objeto, a prestação dos serviços de conserto (com for-
necimento de peças e mão de obra) da retroescavadeira JCB 3C, a serem executa-
dos em regime de empreitada por preço global. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO FORNECIMENTO  
2.1. A máquina deverá ser retirada e entregue devidamente consertada junto a Se-
cretaria de Agricultura e Pecuária de Novo Xingu, localizada na Avenida Emílio 
Knaak, 1160, Centro, em Novo Xingu / RS, para o conserto. 
2.2. A CONTRATADA deve se ater às condições estabelecidas no Edital de Convite 
nº 001/2018 e na Proposta de Preços, bem como às normas legais e éticas que re-
gulamentam os direitos e a atividade. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
3.1. Assumir todos os encargos trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 
demais decorrentes da execução dos serviços que lhe estão afetos, os quais não 
poderão, em nenhuma hipótese, ser transferidos a CONTRATANTE, respondendo, 
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civil e criminalmente, por eventuais prejuízos causados a terceiros ou a própria 
CONTRATANTE, na execução deste Contrato. 
3.1.1. Dentre os encargos da CONTRATADA incluem-se frete, diárias de funcioná-
rios, custo de postagem, bem como demais custos relativos à prestação dos servi-
ços.  
3.2. Entregar o objeto dentro das solicitações e especificações solicitadas, sendo 
que a inobservância desta condição sujeitará a CONTRATADA as sanções contra-
tuais. 
3.3. Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação exi-
gidas na licitação. 
3.4. A CONTRATADA responsabiliza-se pelo produto entregue, especificado neste 
Contrato, de modo a garantir sua qualidade, utilizando instrumentos e pessoal técni-
co qualificado. 
3.5. Caso a CONTRATADA se recuse a executar o objeto deste Contrato ou o faça 
fora das condições estabelecidas, a CONTRATANTE poderá, após regular aviso ou 
notificação, rescindir o presente Contrato e aplicar à CONTRATADA, as penalidades 
previstas no artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
3.6 Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas 
pelo CONTRATANTE; 
3.7 Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados, facilitando o 
acompanhamento e a  fiscalização por parte da CONTRATANTE. 
3.8 Na hipótese de atrasos na prestação dos serviços decorrentes de motivo de for-
ça maior (fatores imponderáveis), os fatos deverão ser submetidos, por escrito, ao 
Órgão licitador, com as justificativas correspondentes, para análise e decisão, desde 
que dentro do prazo estabelecido para sua entrega. 
3.9 A recusa da adjudicatária em prestar os serviços no prazo fixado na convocação 
caracterizará inadimplência das obrigações contratuais, sujeitando-a  as penalidades 
previstas neste Edital, contrato,  e na legislação vigente. 
3.10 Ocorrendo à hipótese prevista no item anterior, o processo licitatório retornará 
ao Presidente da Comissão para convocação das LICITANTES remanescentes, res-
peitada a ordem de classificação das propostas, e assim sucessivamente, até apu-
ração de uma que atenda aos requisitos do Edital. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
4.1. Prestar as informações necessárias para execução correta do ora contratado. 
4.2. Verificar a conformidade do fornecimento do serviço, com a especificação e o 
preço, recebê-lo e proceder à verificação final, comparando os dados descritos no 
Contrato com os da Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA. 
4.2.1. A aceitação definitiva ocorrerá em 96(noventa e seis) horas, quando a Nota 
Fiscal referida será atestada por servidor responsável, designado para este fim, e 
liberado o pagamento a ela relativo. 
4.3. Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para correção de irregularidades 
constatadas no fornecimento do equipamento. 
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CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO 
5.1. A fiscalização do fornecimento do objeto licitado ficará a cargo do servidor VAL-
DERLEI WERKHAUSEM. 
5.2. A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos tra-
balhos, não poderá ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade no 
fornecimento do produto.  
5.3. A comunicação entre a fiscalização e a contratada será realizada através de 
correspondência oficial. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO  
6.1. O valor total deste contrato é de R$ _____________  
6.2. No preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, bem como frete, 
tributos e demais encargos fiscais e trabalhistas.  
6.3 Os preços não sofrerão reajustes. 

6.5.  Serão processadas as retenções previdenciárias, quando for o caso, nos 
termos da lei que regula a matéria. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
7.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias à data da emissão da Nota 
Fiscal/Fatura no protocolo da Prefeitura Municipal de Novo Xingu, situada à Avenida 
Emilio Knaak, 1160, na cidade de Novo Xingu/RS. 
7.2 O pagamento do valor será em moeda corrente nacional e será efetuado na for-
ma de cheque nominal, TED ou Transferência Bancária em nome da empresa ven-
cedora do certame. 
7.3. A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil vi-
sualização, a indicação do nº da licitação a fim de se acelerar o trâmite de rece-
bimento do equipamento e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 
7.4. A(s) Nota(s) Fiscal(i)s devera(ão) ser emitidas conforme e igual a Nota de em-
penho, devido aos vínculos orçamentários. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA  

8.1.  O prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por mais 
30 dias.  
8.1.1 O contrato terá seu vencimento antecipado se houver a entrega e aceitação do 
objeto contratado se der antes do termo final previsto no item 8.1. 
 
 
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES 
9.1 A CONTRATADA, sujeitar-se-á, em caso de inadimplência de suas obri-
gações, sem prejuízo de responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanções ad-
ministrativas: 
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9.1.1 multa de 0,5%(zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso, limitado es-
ta a 20 (vinte) dias, após o qual será considerado inexecução contratual; 
9.1.2 multa de 15%(quinze por cento) no caso de inexecução parcial do contra-
to, cu-mulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de con-
tratar com a Administração pelo prazo de um ano. 
9.1.3 multa de 25%(vinte e cinco por cento) no caso de inexecução total do 
contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento 
de contratar com a Administração pelo prazo de 02(dois) anos.  
9.1.4  identificados documentos ou informações falsas na instrução do procedi-
mento licitatório, será aplicada a pena de declaração de inidoneidade pelo prazo de 
dois anos. 
9.2 as multas serão calculadas sobre o valor total do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 
10.1.  A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme 
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.  
10.2.  A rescisão deste Contrato poderá ser:  
10.2.1. determinada  por  ato  unilateral  e  escrita  do  CONTRATANTE,  nos  casos 
enumerados nos  incisos  I a XII  e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-
se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;  
10.2.2.  amigável,  por  acordo  entre  as  partes,  reduzida  a  termo  no  processo  
de  licitação, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;  
10.2.3.  judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.  
10.3.  A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização 
escrita e fundamentada da autoridade competente.  Os casos de rescisão contratual 
serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 
10.4.  Além das hipóteses de rescisão acima previstas, o Contrato será rescindido 
sempre que a CONTRATADA se conduzir dolosamente.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS PRAZOS, DA GARANTIA E DA ASSIS-
TÊNCIA TÉCNICA. 
11.1 O contratado, através do presente concede garantia de 90 dias das peças e 
mão de obra, contados a partir do recebimento definitivo do bem por parte do muni-
cípio, se garantia maior não for oferecida na proposta.  
11.2 Eventuais deslocamentos, fretes, mão de obra, peças, para prestação de assis-
tência técnica por parte da contratada, no período da garantia, serão sem qualquer 
ônus ao município.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
08 – Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária 
01 -  administração do sistema governamental 
1.006 – reorganização e modernização da patrulha agrícola 
3.3.90.30.00.00.00.00 0001 – material de consumo 
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2.018 – manutenção do Fundo Municipal de Agricultura 
3.3.90.30.00.00.00.00 0001 – material de consumo 
3.3.90.39.00.00.00.00 0001 – outros serviços de terceiros, pessoa jurídica 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCU-
LAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA 
13.1.  O presente Contrato fundamenta-se: 
13.1.1.   na Lei Federal nº 8.666/93;  
13.1.2.   nos preceitos de direito público;  
13.1.3.  supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposi-
ções do Direito Privado. 
 
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 
14.1 Elegem as partes, independente 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 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, o qual, lido e achado conforme, é assinado pelas partes con-
tratantes e pelas tes-temunhas. 
 
Novo Xingu - RS, ......... de ............................ de 2018. 
 
 
________________________________                ___________________________ 
CONTRATANTE           CONTRATADO 
 
 
______________________________ 
Fiscal do Contrato 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 

________________________    _________________________ 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 006/2018 
 

CARTA CONVITE Nº 001/2018 
 

ANEXO VIII 
 

TERMO DE RENÚNCIA 

 

 

DECLARO para os devidos fins e a quem possa interessar, que renuncio ao direito 
de interpor recurso do resultado da (___) primeira fase (HABILITAÇÃO) e/ou da 
(___) segunda fase (PROPOSTA) do procedimento licitatório Convite nº 02/2018, do 
Município de Novo Xingu, com fundamento na alínea “a” do inc. I, c/c § 6º do 109 e 
inc. III do art. 43 da Lei n.º 8.666/93.  

Por ser verdade, firmo a presente. 

 

 

----------------------------------------------- 

Licitante 

Carimbo da empresa (com o CNPJ) 

 

 

 

*OBSERVAÇÃO 1: A presente declaração é de caráter facultativo, visando somente 
agilizar os trâmites licitatórios. 

**OBSERVAÇÃO 2: Marcar com X o(s) espaço(s) cuja renuncia do prazo a empresa 
pretende renunciar.  
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PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 006/2018 

 
CARTA CONVITE Nº 001/2018 

 
ANEXO IX 

 
PLANILHA DE DADOS CADASTRAIS 

Dados da Empresa: 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço Completo  

CEP  

Fones/Fax  

E-mail  

Site Internet  

Optante Simples SIM(  )     NÃO (  ) 

 
Dados do Representante da Empresa para assinatura do Contrato: 

Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado Civil  

Profissão  

Endereço Completo  

CEP  

Fone/Fax  

E-mail  

RG/Órgão Expedi-
dor 

 

CPF  

 
Dados Bancários da Empresa: 

Banco  

Agência  

Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  

Cargo  

Endereço Completo  

CEP  

Fone/Fax  



                                                                                                                                                        
Estado do Rio Grande do Sul 

Município de Novo Xingu 
 

28 

Avenida Emílio Knaak, 1.160 | CEP 99687-000 | CNPJ 04.207.526/0001-06 

Fone (54) 3210 8008 | e-mail: licitaçoes@novoxingu.rs.gov.br | site: www.novoxingu.rs.gov.br 

 
 

E-mail  

 
LOCAL E DATA 
ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA 
 


