Município de Sério/RS
Edital de Pregão Eletrônico nº 003/2020
Tipo de julgamento: menor preço
Abertura: 18/03/2020 às 09:00 horas

Município de Sério- RS.
Este documento esteve afixado
no Quadro Mural no período de:
____/02/2020 a ___/03/2020
Sadir Capoani
Assinatura do Responsável

O Prefeito de Sério, por intermédio da Secretaria Municipal de Agricultura, mediante o
Pregoeiro Sadir Capoani, designado pela Portaria n.º. 4267/2019 torna público, para
conhecimento dos interessados, que estará realizando o PREGÃO ELETRÔNICO N.º
003/2020
do
tipo
MENOR
PREÇO
POR
ITEM,
através
do
site
www.portaldecompraspublicas.com.br, de conformidade com as disposições da Lei n.º 10.520,
de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n.º 1201/2016 e, subsidiariamente a Lei 8.666, de
21 de junho de 1993, bem como as condições a seguir estabelecidas.
1 - LOCAL, DATA E HORA
1.1. A sessão pública será realizada no site www.portaldecompraspublicas.com.br , no
dia 18 de março de 2020, com início às 09:00 horas, horário de Brasília - DF.
1.2. Somente poderão participar da sessão pública as empresas que apresentarem propostas
através do site descrito no item 1.1, até às 08:30 horas do mesmo dia.
1.3. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização
desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação.
2 - OBJETO
2.1 – É objeto deste edital a aquisição de 01 (um) Rolo Compactador Vibratório novo, ano de
fabricação 2020, modelo 2020, conforme convênio nº 891.886/2019 estabelecido entre o
município de Sério e o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento/MAPA, extrato da
proposta nº 12.955/2019, termo de referência e orçamentos do objeto pactuado, com as
quantidades e características a seguir descritas:
Um Rolo Compactador Vibratório, novo ano de fabricação mínimo 2020, motor a diesel com
potência mínima de 125 HP , que atenda a legislação de emissão de poluentes TIER III – MAR
1; transmissão hidrostática, tração nas rodas traseiras e tambor dianteiro; Peso operacional
mínimo de 12.000 kg, com tambor (cilíndrico) liso e Kit com pé de carneiro em 3 peças; cabine
fechada com ar condicionado com proteção ROPS/FOPS; Rádio AM/FM/USB; pneus com
medidas de no mínimo 23.10 x 26 12 lonas; subida de rampa de no mínimo 50%; mínimo
2(duas) marchas a frente e 2(duas) marchas a Ré, alarme de ré e espelhos retrovisores.
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2.1.2 – Faz parte deste objeto a garantia do equipamento contra defeitos de fabricação
pelo período mínimo de 12(doze) meses sem limite de horas, a partir da entrega técnica do
mesmo.
2.1.3- Os serviços de garantia e revisões dos equipamentos deverão ser realizados
por oficina própria da empresa licitante, localizada no Estado do Rio Grande do Sul, não
podendo terceirizar o serviço ou ônus da garantia da máquina, caso as revisões
2.1.4 – Durante a garantia do equipamento, a empresa fornecedora deverá arcar com
todos os custos alusivos às revisões, incluindo mão de obra, deslocamento, filtros óleo
lubrificantes, a retirada e devolução do equipamento na sede da Prefeitura Municipal e
eventuais tributos.
2.1.5 – Durante o prazo de garantia da máquina, caso as revisões necessitem ser
realizadas fora do parque de máquinas do Município de Sério, a empresa vencedora deverá
providenciar, às suas expensas, a retirada da máquina e sua devolução no prazo máximo de
05 (cinco) dias, contados da notificação da Secretaria da Agricultura, sem qualquer ônus para
o município.
2.1.6 – A máquina não poderá ser removido nem devolvida rodando, face à legislação
vigente, e a licitante vencedora deverá providenciar toda a documentação legal para seu
transporte.
2.1.7 – O licitante vencedor será depositário do bem durante o período em que estiver
de posse do bem.
2.2 – O recurso Federal é oriundo de proposta voluntária, o valor máximo do contrato é
de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) sendo, R$ 310.375,00 de recurso e R$
69.624,00 de contrapartida.
3 – PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderá participar do presente pregão eletrônico a empresa que atender a todas as
exigências, inclusive quanto à documentação constante deste Edital e seus Anexos e, estiver
devidamente cadastrado junto ao Órgão Provedor do Sistema, através do site
www.portaldecompraspublicas.com.br.
3.2. Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema
eletrônico, o licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação previstas no Edital.
3.3. A empresa participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento do
disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de
1999, podendo ser exigida a comprovação a qualquer tempo.
3.4. Não será admitida a participação de empresas que se encontrem em regime de
concordata ou em processo de falência, sob concurso de credores, dissolução ou liquidação.
3.5. Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública
suspenso ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas.
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4 – REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO
4.1. Para participar do pregão, o licitante deverá se credenciar no Sistema “PREGÃO
ELETRÔNICO” através do site www.portaldecompraspublicas.com.br.
4.1.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha,
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.
4.1.2. O credenciamento do licitante, junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante ou seu representante legal e a presunção de sua
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
4.2. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva
responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Sério, promotor da
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda
que por terceiros.
5 – ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
5.1. A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha
privativa do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, contendo
marca, fabricante e demais características conforme edital, valor unitário e valor total,
do item e demais informações necessárias, até o horário previsto no item 1.2.
5.1.1. A proposta de preços deverá ser formulada e enviada em formulário específico,
exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico.
5.2. O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim
como os lances inseridos durante a sessão pública.
5.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua
desconexão.
5.4. Nas propostas serão consideradas obrigatoriamente:
a) Deverá ser cotado preço unitário e total, em Reais (podendo ser usadas duas
casas decimais após a vírgula), correspondente ao fornecimento do objeto deste Edital;
b) marca, e as especificações detalhadas do objeto ofertado, consoante exigências
editalícias;
c) inclusão de todas as despesas que influam nos custos, tais como: transporte,
seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais),
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obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, frete, encargos comerciais ou de qualquer natureza e
todos os ônus diretos.
d) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data
da sessão deste pregão eletrônico;
Obs.: Não será admitida entrega de produtos em desconformidade com as
exigências do presente objeto. Portanto licitante tenham a máximo de cuidado quanto
as especificações do objeto constantes do presente edital.
5.5. Poderão ser admitidos pelo pregoeiro erros de naturezas formais, desde que não
comprometam o interesse público e da administração.
5.6. Não sendo emitida a Nota de Empenho dentro do prazo de validade da proposta
vencedora, esta poderá ser prorrogada por até 30 (trinta) dias se o proponente, consultado
pela Administração, assim concordar.
6 – ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO
O Pregoeiro via sistema eletrônico, dará início à Sessão Pública, na data e horário
previstos neste Edital, com a divulgação da melhor proposta para cada item.
7 - FORMULAÇÃO DE LANCES
7.1. Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), os licitantes deverão encaminhar
lances, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente
informado do seu recebimento e respectivo valor.
7.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, pelo VALOR UNITÁRIO POR
UNIDADE DO ITEM, observando o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
7.3. Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance
que tenha sido anteriormente registrado no sistema.
7.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
foi recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico.
7.5. Durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, os licitantes serão informados em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor.
7.6. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro,
mediante encaminhamento de aviso pelo sistema, sendo-lhe facultada a sua prorrogação.
Após o encerramento feito pelo Pregoeiro, transcorrerá o período aleatório de até 30 (trinta)
minutos, determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a
recepção de lances.
7.7. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para
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recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem
prejuízo dos atos realizados.
7.7.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos a Sessão
do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinicio somente após a comunicação expressa
aos participantes.
7.8. Após o fechamento da etapa de lances o Pregoeiro poderá encaminhar pelo
sistema eletrônico contrapropostas diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de
menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação.

8. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
8.1. Após análise da proposta e documentação, o Pregoeiro anunciará o licitante
vencedor.
8.2. Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou se o
licitante vencedor desatender às exigências habilitatórias o Pregoeiro examinará a proposta ou
lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação na ordem
de classificação, segundo o critério do menor preço e assim sucessivamente até a apuração
de uma proposta ou lance que atenda ao edital.
9 - HABILITAÇÃO
9.1. A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante apresentação dos
seguintes documentos:
9.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
d) decreto de autorização, 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.
9.1.2 - REGULARIDADE FISCAL:
a) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio da licitante;
b) prova de regularidade com a Fazenda Estadual;
c) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de
Débito Relativos a Tributos Federais e Contribuições Federais e a Dívida Ativa da União,
expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional);
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d) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante e Justiça do Trabalho,
mediante apresentação de Certidão Negativa- Lei 12.440/2011
9.1.3 – QUALIFICAÇÃO TECNICA:
a) Certificado de inscrição e Regularidade junto ao CREA, em nome da pessoa jurídica
licitante, sendo que os certificados expedidos por conselho de outras regiões, cuja a
circunscrição não seja o Estado do Rio Grande do Sul, deverão receber o visto do CREA/RS
(Resolução nº 266/97,artigo 4º , CONFEA)
b) Certificado de inscrição e Regularidade junto ao CREA, em nome da pessoa física
Responsável técnico Engenheiro Mecânico, sendo que os certificados expedidos por conselho
de outras regiões, cuja a circunscrição não seja o Estado do Rio Grande do Sul, deverão
receber o visto do CREA/RS (Resolução nº 266/97,artigo 4º , CONFEA)
c) Prova de que o profissional responsável técnico Engenheiro mecânico, indicado na
alínea “b” deste edital, pertence ao quadro permanente da licitante na data de abertura da
licitação, o que deverá ser feito mediante a apresentação da carteira de trabalho e previdência
social (CTPS) ou ficha de registros de empregados (FRE), esta com o visto do órgão
competente, no caso de vínculo empregatício, de ato constitutivo, contrato social ou estatuto,
devidamente registrado no órgão competente, no caso de vínculo societário, ou documentos
de ingresso/adesão, no caso de cooperado ou contratação de prestação de serviços, firmado
entre o profissional e a empresa licitante, devidamente registrada no órgão competente.
d) O proponente deverá comprovar que possui assistência técnica dentro das
exigência, ou seja, o serviço de garantia e assistência técnica para o equipamento deverá ser
prestado obrigatoriamente por oficina própria da empresa licitante, devendo estar localizada
no Estado do Rio Grande do Sul, não podendo terceirizar o serviço ou ônus da garantia.
e) Apresentação de Termo de Garantia contra defeitos de fabricação, pelo período de
12 meses, sem limite de horas, a contar da data da entrega técnica do equipamento.
f) Comprovação de ser distribuidor autorizado do equipamento ofertado.
g) Apresentar declaração do fabricante que irá fornecer peças de reposição pelo
período não inferior a 10 anos.
h) apresentar prospecto do equipamento contendo as características técnicas do
equipamento.
9.1.4 – QUALIFICAÇÃO ECONOMICA:
a) Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, em vigor. As certidões que não expressarem o prazo de validade deverão ter
a data de expedição não superior a 30 (trinta) dias úteis.
9.1.5 – DEMAIS DOCUMENTOS:
a) Declaração que atende ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da Constituição
Federal, conforme o modelo “A” do Decreto Federal n.° 4.358-02 (Anexo IV);
b) Declaração que não há nenhum impedimento de licitar ou contratar com a
administração pública, especialmente quanto ao previsto nos artigos 87 e 88 da Lei de
Licitações 8.666/93 e posteriores alterações;
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9.1.6 - Os documentos exigidos para a habilitação (autenticados em cartório),
bem como a proposta vencedora ajustada ao lance, deverão ser entregues no prazo de
até 05 (cinco) dias úteis após a Sessão.
9.1.7 . A proposta deverá estar devidamente assinada pelo sócio proprietário da
empresa, ou seu representante legal, desde que seja anexada a procuração.

10 - IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO
10.1. As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 2 (dois) dias
úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, exclusivamente por meio de
formulário eletrônico.
10.1.1. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas;
10.1.2. Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data
para realização do certame.
11 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS
11.1. Caberá recurso nos casos previstos na Lei n.º 10.520/02, devendo o licitante
manifestar motivadamente sua intenção de interpor recurso, através de formulário próprio do
Sistema Eletrônico, explicitando sucintamente suas razões, após o término da sessão de
lances.
12.1.1. A Intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos
e o direito que o licitante pretende que sejam revistos pelo pregoeiro.
12.2. A licitante que manifestar a intenção de recurso e o mesmo ter sido aceito pelo
pregoeiro disporá do prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso,
por meio de formulário específico do sistema, que será disponibilizado a todos os
participantes, ficando os demais desde logo intimados para apresentar as contra-razões em
igual número de dias.
12.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência
do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.
12.4. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.
12.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.
12.6. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais,
bem como os encaminhados por fax, correios ou entregues pessoalmente.
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12.7. Decairá do direito de impugnar perante à Administração, os termos desta
licitação, aquele que aceitando-os sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas
ou irregularidades que a viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de
recurso.
13 - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro
sempre que não houver recurso.
13.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro,
ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
14 - RESPONSABILIDADES DO LICITANTE
a) entregar o objeto licitado conforme especificações constante no item 2.1 deste edital
e em consonância com a proposta de preços;
b) manter, durante toda a execução do processo, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
c) providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas
pela Secretaria;
d) arcar com eventuais prejuízos causados ao processo e/ou a terceiros, provocados
por ineficiência ou irregularidade cometida na execução da proposta;
e) aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% do
valor inicial atualizado da Nota de Empenho;
f) arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros
acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva do licitante;
15 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. Em caso de atraso injustificado na entrega do objeto, sujeitar-se-á o licitante
vencedor à multa de mora de 1% (um por cento) ao dia de juros, sobre o valor da Nota
Empenho, ou conforme o caso, sobre o valor correspondente aos itens em atraso;
15.1.1. A multa a que alude o item anterior não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o empenho e aplique outras sanções previstas na Lei n.º 8.666/93.
15.2. Em casos de inexecução parcial ou total das obrigações fixadas neste Pregão,
em relação ao objeto desta licitação, a Administração poderá, garantida a ampla defesa e o
contraditório, aplicar as seguintes sanções:
a) advertência, por escrito, no caso de pequenas irregularidades;
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b) multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do empenho, no caso
do licitante vencedor não cumprir rigorosamente as exigências contratuais de entrega ou
deixar de receber a Nota de Empenho, salvo se decorrente de motivo de força maior definido
em Lei, e reconhecido pela autoridade competente;
c) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, quando a inexecução contratual sobrevier
prejuízos para a Administração;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação.
15.2.1. Se o licitante deixar de entregar a documentação ou apresentá-la falsamente,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de contratar com a Administração Pública,
sem prejuízo das multas previstas no edital e das demais cominações legais.
15.3. A sanção de advertência de que trata o item 15.2, letra “a”, poderá ser aplicada
nos seguintes casos:
I - descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas ou
defeitos observados na prestação dos serviços;
II - outras ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento da
Secretaria Municipal de Educação, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.
15.4. A penalidade de suspensão será cabível quando o licitante participar do certame
e for verificada a existência de fatos que o impeçam de contratar com a administração pública.
Caberá ainda a suspensão quando a licitante, por descumprimento de cláusula editalícia,
tenha causado transtornos no desenvolvimento dos Serviços da Secretaria Municipal de
Educação.
16 - RESCISÃO
A rescisão das obrigações decorrentes do presente Pregão se processará de acordo
com o que estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.
17 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PAGAMENTO:
17.1 - Os recursos financeiros correrão por conta da Dotações Orçamentárias,
Rubricas nº 412 e 413.
Projeto/atividade: 1048 – Aquisição Patrulha Agrícola – Rolo Compactador Vibratório;
1047 – Aquisição de Máquinas – Alienação Bens
Recurso: 1 Livre e 3111– Recuso Federal – conforme convênio nº 891.886/2019
estabelecido entre o município de Sério e o Ministério da Agricultura Pecuária e
Abastecimento/MAPA
17.2 - O pagamento será efetuado após a entrega do equipamento, mediante
apresentação de nota fiscal, na qual deverá constar: Convênio 891.886/2019
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estabelecido entre o município de Sério e o Ministério da Agricultura Pecuária e
Abastecimento/MAPA; Pregão Eletrônico nº 03/2020; Nº do Contrato estabelecido com o
município de Sério, discriminando o produto adquirido, e termo de recebimento,
condicionado ao crédito de recursos por parte do Ministério da Agricultura Pecuária e
Abastecimento/MAPA, junto à conta convênio específica nos termos do Convênio Nº
891.886/2019;
17.3 - Não será efetuado qualquer pagamento a Adjudicatária enquanto houver
pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência
contratual.
18 – DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO:
18.1 - O equipamento ofertado deverá ser entregue no parque de máquinas do
município de Sério/RS, localizado na Rua 17 de novembro, 1075, Bairro Centro, em horário
comercial, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a emissão da autorização de entrega
emitida pela Administração Municipal, a qual está condicionada à aprovação e aceite do
processo licitatório por parte do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento/MAPA;
18.2 – Qualquer alteração no prazo de entrega será comunicado entre as partes e se
for aceita poderá ser alterada.
18.3 - Não será aceito na entrega, produto de marca e modelo diferente daquela
constante na proposta vencedora.
18.4 – O equipamento será recebidos provisoriamente no prazo de 30 (trinta) dias pelo
responsável pelo acompanhamento e fiscalização de contratos, para efeito de posterior
verificação de sua conformidade realizada pela Comissão de Recebimento de Bens
legalmente constituída.
18.5 - A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu
objeto. Na respectiva Nota fiscal deverá constar: Convênio nº 891.886/2019 estabelecido com
o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento/MAPA, Pregão Eletrônico nº 03/2020 e
nº do contrato estabelecido com o município de Sério.

19 - DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1. É facultado ao Pregoeiro oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder em
qualquer fase da licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução
do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originalmente da proposta.
19.2. A critério da Administração o objeto da presente licitação poderá sofrer
acréscimos ou supressões, de acordo com o artigo 65, § 1º, da Lei n.º 8.666/93.
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19.3. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das
condições deste Pregão, sujeitando-se o licitante às sanções previstas nos artigos 86 a 88, da
Lei n.º 8.666/93.
19.4. Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação
serão prestados pelo Pregoeiro Oficial e membros da Equipe de Apoio, servidores do
Município de Sério, exclusivamente por e-mail.
19.4.1 – Segunda a Sextas-Feiras, durante horário de expediente;
19.4.2 - Manhã: 08:00 às 11:45
Tarde : 13:30 às 17:00
19.4.3 – compras@municipiodeserio.com.br;
19.5. A licitante vencedora terá o prazo de até 3 (três) dias úteis para a
assinatura do contrato, contados da data de convocação feita, por escrito, pelo
Município.
19.6. O contrato a ser assinado terá como base a minuta integrante deste edital (Anexo
I).
.
19.7. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na
legislação em vigor.
19.8. O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de
responsabilidade do LICITANTE para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou
quaisquer outros.
19.9. Não havendo expediente na Prefeitura Municipal de Sério, na data marcada, a
sessão realizar-se-á no primeiro dia útil subseqüente, na mesma hora e local.
19.10. O Município de Sério se reserva ao direito de anular ou revogar a presente
licitação, no total ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie.
Sério, 26 de fevereiro de 2020.

________________________________
ELIR ANTÔNIO SARTORI
Prefeito
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ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO
PRIMEIRO CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE SÉRIO - RS, Pessoa Jurídica de Direito
Público, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 94.706.033/0001-03,
com sede na Rua 17 de novembro, 1075, neste
ato
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ELIR ANTÔNIO
SARTORI, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua
Santa Clara, na cidade de Sério, doravante denominado
simplesmente CONTRATANTE.

SEGUNDO CONTRATANTE:

____________, com endereço na ________, ____, , Bairro
______, _________, inscrita no CNPJ sob o n° ____________,
pelo seu representante legal, ________, portador da cédula de
identidade _______, CPF n° ______, doravante denominado
simplesmente CONTRATADO.

O presente Contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução
do objeto contratado, descrito na Cláusula Primeira, constante do Processo Administrativo n°
49/2020, e Licitação Pública realizada na Modalidade Pregão Eletrônico n° 003/2020, regendose pela Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993, pela Lei n° 10.520, de 17 de julho de
2002 e Legislação pertinente, assim como pelas condições do Pregão referido, pelos termos
da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e
responsabilidades das partes.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Do Objeto
1.1 – (Descrição do equipamento).
1.2- Faz parte deste objeto a garantia do equipamento contra defeitos de fabricação pelo
período mínimo de 12(doze) meses sem limite de horas, a partir da entrega do mesmo.
.
CLÁUSULA SEGUNDA: Do Preço e Forma de Pagamento
2.1 - O Contratante pagará ao Contratado, o valor total de R$ ________ (________), em
moeda corrente nacional, entendido este como preço justo e suficiente para a total execução
do presente contrato.
2.2. - O preço deverá abranger todos os tributos incidentes sobre o contrato tais como:
transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e
parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, frete, encargos comerciais ou de qualquer
natureza e todos os ônus diretos.
CLÁUSULA TERCEIRA: Prazo de Entrega e Garantia do Bem.
3.1 - O equipamento ofertado deverá ser entregue no parque de máquinas do município de
Sério/RS, localizado na Rua 17 de novembro, 1075, Bairro Centro, em horário comercial, no
Prefeitura Municipal de Sério – Rua 17 de novembro, 1075 – CEP 95 918-000.
Comissão de Licitações

prazo máximo de 30 (trinta) dias após a emissão da autorização de entrega emitida pela
Administração Municipal, a qual está condicionada à aprovação e aceite do processo licitatório
por parte do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento/MAPA;
3.2- Os serviços de garantia e revisões dos equipamentos deverão ser realizados por oficina
própria da empresa licitante, localizada no Estado do Rio Grande do Sul, não podendo
terceirizar o serviço ou ônus da garantia da máquina, caso as revisões
3.3 – Durante a garantia do equipamento, a empresa fornecedora deverá arcar com todos os
custos alusivos às revisões, incluindo mão de obra, deslocamento, filtros óleo lubrificantes, a
retirada e devolução do equipamento na sede da Prefeitura Municipal e eventuais tributos.
3.4 – Durante o prazo de garantia da máquina, caso as revisões necessitem ser realizadas
fora do parque de máquinas do Município de Sério, a empresa vencedora deverá providenciar,
às suas expensas, a retirada da máquina e sua devolução no prazo máximo de 05 (cinco)
dias, contados da notificação da Secretaria da Agricultura, sem qualquer ônus para o
município.
3.5 – A máquina não poderá ser removido nem devolvida rodando, face à legislação vigente, e
a licitante vencedora deverá providenciar toda a documentação legal para seu transporte.
3.6 – O licitante vencedor será depositário do bem durante o período em que estiver de posse
do bem.
CLÁUSULA QUARTA: Do Recurso Financeiro
4.1 - Os recursos financeiros correrão por conta da Dotações Orçamentárias, Rubricas
nº 412 e 413.
Projeto/atividade: 1048 – Aquisição Patrulha Agrícola – Rolo Compactador Vibratório;
1047 – Aquisição de Máquinas – Alienação Bens
Recurso: 1 Livre e 3111– Recuso Federal – conforme convênio nº 891.886/2019
estabelecido entre o município de Sério e o Ministério da Agricultura Pecuária e
Abastecimento/MAPA
4.2 - O pagamento será efetuado após a entrega do equipamento, mediante
apresentação de nota fiscal, na qual deverá constar: Convênio 891.886/2019
estabelecido entre o município de Sério e o Ministério da Agricultura Pecuária e
Abastecimento/MAPA; Pregão Eletrônico nº 03/2020; Nº do Contrato estabelecido com o
município de Sério, discriminando o produto adquirido, e termo de recebimento,
condicionado ao crédito de recursos por parte do Ministério da Agricultura Pecuária e
Abastecimento/MAPA, junto à conta convênio específica nos termos do Convênio Nº
891.886/2019;
4.3 - Não será efetuado qualquer pagamento a Adjudicatária enquanto houver pendência de
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
CLÁUSULA QUINTA: Do Reajustamento dos Preços
5.1 - Os preços são fixos e não sofrerão qualquer tipo de reajuste.
CLÁUSULA SEXTA: Do Recebimento do Objeto
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6.1 - O objeto do presente Contrato, será recebido provisoriamente no prazo de 30
(trinta) dias pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização de contratos, para efeito de
posterior verificação de sua conformidade realizada pela Comissão de Recebimento de Bens
legalmente constituída.
CLÁUSULA SÉTIMA: Dos Direitos e Obrigações
7.1 – Dos Direitos
Constitui direito da contratante receber o objeto deste Contrato nas condições
avençadas e do contratado perceber o valor ajustado na forma e nos prazos convencionados.
7.2 – Das Obrigações:
7.2.1 - Constituem obrigações do contratante:
a) efetuar o pagamento ajustado;
b) dar a contratada as condições necessárias à regular execução do Contrato.
7.2.2 - Constituem obrigações do contratado:
a) entregar o bem de acordo com as especificações do Pregão e proposta
financeira;
b) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da
execução do presente instrumento.
CLÁUSULA OITAVA: Da Inexecução do Contrato
8.1 - O Contratado reconhece os direitos da administração, em caso de rescisão
administrativa, previstos no Art. 77 da Lei Federal n° 8.666/93.
CLÁUSULA NONA: Da Rescisão.
9.1 - Este Contrato poderá ser rescindido:
a) Por ato unilateral da Administração nos casos dos Incisos I a XII e XVII do artigo 78
da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
b) Amigavelmente por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de
Licitação, desde que haja conveniência para a Administração; e
c) Judicialmente, nos termos da Legislação.
CLÁUSULA DÉCIMA: Das Penalidades e das Multas.
10.1 - O contratado sujeita-se às seguintes penalidades:
a) Em caso de atraso injustificado na entrega do objeto, sujeitar-se-á o licitante
vencedor à multa de mora de 1% (um por cento) ao dia de juros, sobre o valor da Nota
Empenho, ou conforme o caso, sobre o valor correspondente aos itens em atraso;
b) A multa a que alude o item anterior não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o empenho/contrato e aplique outras sanções previstas na Lei n.º 8.666/93.
10.2 - Em casos de inexecução parcial ou total das obrigações fixadas neste Pregão, em
relação ao objeto desta licitação, a Administração poderá, garantida a ampla defesa e o
contraditório, aplicar as seguintes sanções:
a) advertência, por escrito, no caso de pequenas irregularidades;
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b) multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do empenho/contrato,
no caso do licitante vencedor não cumprir rigorosamente as exigências contratuais ou deixar
de receber a Nota de Empenho, salvo se decorrente de motivo de força maior definido em Lei,
e reconhecido pela autoridade competente;
c) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, quando a inexecução contratual sobrevier
prejuízos para a Administração;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação.
10.3 - Se o licitante deixar de entregar a documentação ou apresentá-la falsamente, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de contratar com a Administração Pública, sem
prejuízo das multas previstas no edital e das demais cominações legais.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Da Validade
11.1 - O presente contrato terá validade 12 (doze) meses, e entrará em vigor na data de sua
assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Das Disposições Gerais
12.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Lajeado - RS, para dirimir quaisquer dúvidas
emergentes do presente Contrato.
E por estarem de pleno acordo assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e
forma na presença das testemunhas.
Sério, ____ de _______ de 2020.
MUNICIPIO DE SERIO
Elir Antonio Sartori
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS: ____________________

__________________
XXXXXXXXXXXXX
CONTRATADO

______________________

Visto Jurídico: ___________________________
Márcia Bergmann
OAB/RS 38.200
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