MUNICÍPIO DE PINHAL DA SERRA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2021

Município de Pinhal da Serra
Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2021
Tipo de julgamento: menor preço por Item
Modo de disputa: aberto
Processo Administrativo nº 166/2021

O PREFEITO DE PINHAL DA SERRA, no uso de suas atribuições, torna público, para o
conhecimento dos interessados, a realização de licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, do tipo
menor preço, objetivando a aquisição de uma PLANTADEIRA, conforme CONVÊNIO com o Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA – PLATAFORMA + BRASIL nº 903439/2020, processando-se
essa licitação nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto nº 10.024, de 20/09/2019, Lei
complementar nº 123/2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993.
A sessão virtual do pregão eletrônico será realizada no seguinte endereço: https://pregaobanrisul.com.br/,
no dia

23 de julho de 2021 (sexta-feira), às 9h30min, podendo as propostas e os documentos serem

enviados até as 8hs30min do dia 23 de julho de 2021, sendo que todas as referências de tempo observam o horário de
Brasília.

1.

DO OBJETO

1.1.

O objeto da presente licitação tem a finalidade de selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração,

visando a aquisição de uma PLANTADEIRA, conforme CONVÊNIO com Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, MAPA – PLATAFORMA +BRASIL nº 903439/2020, conforme especificado no ANEXO I, que
é parte integrante deste edital.
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2.

CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CERTAME

2.1

DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO

2.1.1.

Poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cadastrados e habilitados junto à sessão

de Cadastro da CELIC – Central de licitações do Estado, sito à Av. Farrapos, 151 – Porto Alegre ou
www.celic.rs.gov.br, também, www.compras.rs.gov.br e www.pregaoonlinebanrisul.com.br , e que atenderem a todas
as exigências constantes deste edital e seus anexos, sendo que o não atendimento de qualquer das condições implicará
a inabilitação do licitante ou a desclassificação de sua proposta.
2.1.2.

Não poderão participar deste Pregão: Empresas que se encontrarem em processo de falência, de dissolução ou

liquidação, que estejam punidas com suspensão temporária de participar em licitações e impedidas de contratar com o
Município de Pinhal da Serra, ou ainda licitantes tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a
administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual (vide Lei Estadual nº 11.389/99) ou Municipal; Licitantes
cujos objetos sociais não sejam compatíveis com objeto deste Pregão; Não será admitida a participação de empresas
em consórcio.
2.1.3.

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.
2.1.3.1. O não atendimento ao presente item ensejará a desclassificação da proposta no sistema, com automático
impedimento da participação na disputa.
2.1.4.

A participação dos interessados, no dia e hora fixados no preâmbulo deste Edital, dar-se-á por meio da

digitação da senha privativa da licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços exclusivamente por
meio eletrônico.
2.1.5.

A informação de dados para acesso deve ser feita na página inicial do site www.pregaoonlinebanrisul.com.br

2.1.6.

A simples participação neste pregão implica aceitação de todos os seus termos, condições, normas,

especificações e detalhes.
2.1.7.

Recomenda-se a leitura integral e acurada deste Edital, pois a apresentação de proposta implica aceitação

tácita dos seus termos, tendo em vista a decadência do direito de impugnação, não cabendo à licitante alegação de
desconhecimento das normas que regem o presente certame e a contratação.
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2.2

DO CREDENCIAMENTO

2.2.1.

Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento, com atribuição de chave e

senha, diretamente junto ao provedor do sistema, onde deverá informar-se a respeito do seu funcionamento,
regulamento e instruções para a sua correta utilização.
2.2.2

As

instruções

para

o

credenciamento

podem

ser

acessadas

no

seguinte

sítio

eletrônico:

https://pregaobanrisul.com.br/.
2.2.3.

É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema eletrônico utilizado no

certame e de cumprir as regras do presente Edital:
2.2.3.1 Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras
suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por meio de seu representante, excluída a
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;
2.2.3.2. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;
2.2.3.3. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou
a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;
2.2.3.4. Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na forma eletrônica; e
2.2.3.5. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

3.

ENVIO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

3.1.

As propostas deverão ser enviadas exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os

documentos de habilitação exigidos no edital, até a data e horário estabelecidos no preâmbulo deste edital, observando
o item 4 deste Edital, e poderão ser retiradas ou substituídas até a abertura da sessão pública.
3.2.

O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sendo que a falsidade da declaração sujeitará o

licitante às sanções legais:
3.2.1

O cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do

edital, como condição de participação;
3.2.2

O cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte,
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microempreendedor individual, produtor rural pessoa física, agricultor familiar ou sociedade cooperativa de consumo,
se for o caso, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar nº
123, de 2006.
3.2.3

Microempresa ou empresa de pequeno porte que desejam usufruir dos benefícios da Lei Complementar

nº123/2006 deverão apresentar, conjuntamente com a proposta Certidão Simplificada, com validade de até 120 dias e/
ou declaração firmada pelo contador da empresa (devidamente identificado pelo número do seu registro profissional)
de que esta possui direito ao gozo dos benefícios previstos na LC 123/2006.
3.3.

Eventuais outros documentos complementares à proposta e à habilitação, que venham a ser solicitados pelo

pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo máximo de 24h00min.

4. PROPOSTA
4.1.

Ser apresentada no formulário fornecido pela Prefeitura, Anexo II – Modelo de Proposta deste edital, ou em

formulário próprio contendo as mesmas informações exigidas no referido formulário, assinado pelo responsável legal
da empresa, em 01 (uma) via, no idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, devidamente
identificadas todas as folhas com o número de inscrição no CNPJ ou timbre impresso da empresa, constando o preço
de cada item, expresso em reais (R$), com 02 (dois) dígitos após a vírgula no valor unitário, conforme o formulário
mencionado acima, devendo as folhas serem rubricadas;
4.2.

Na proposta de preços deverão estar inclusos todos os custos necessários para o atendimento do objeto da

licitação, bem como todos os impostos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes,
seguros, deslocamentos de pessoal, garantias e quaisquer outros ônus que incidam ou venham a incidir sobre o objeto
licitado e constante da proposta, inclusive despesas com combustível, manutenção do veículo, consertos, peças de
reposição e outros;

4.3.

Os licitantes deverão registrar suas propostas no sistema eletrônico, observando as diretrizes do Anexo II –

Modelo de Proposta Comercial, com a indicação completa do item ofertado, incluindo marca, referências e demais
dados técnicos, bem como com a indicação dos valores unitários e totais dos itens, englobando a tributação, os custos
de entrega na sede do município e quaisquer outras despesas incidentes para o cumprimento das obrigações assumidas.
4.4.

Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de

apresentação da proposta.

4.5.

Deverá apresentar Prospecto/Catálogo, em português, com destaque das

características previstas no objeto, que permita a perfeita identificação e/ou qualificação do
objeto a ser cotado, observando a compatibilidade com a Proposta.
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5. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
5.1. No dia e hora indicados no preâmbulo, o pregoeiro abrirá a sessão pública, mediante a utilização de sua chave e
senha.
5.2. O licitante poderá participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua chave de acesso e senha, e
deverá acompanhar o andamento do certame e as operações realizadas no sistema eletrônico durante toda a sessão
pública do pregão, ficando responsável pela perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo
sistema ou de sua desconexão, conforme item 2.2.3 deste Edital.
5.3. A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens em campo próprio do
sistema eletrônico.
5.4. Iniciada a sessão, as propostas de preços contendo a descrição do objeto e do valor estarão disponíveis na internet.

6. CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
6.1. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará fundamentadamente aquelas que não estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.
6.2. Serão desclassificadas as propostas que:
a)

não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;

b)

forem omissas em pontos essenciais;

c)

contiverem opções de preços ou marcas alternativas ou que apresentarem preços manifestamente

inexequíveis.
d)

forem ofertadas por empresas licitantes cuja atividade principal ou secundária desenvolvida não for

condizente com o objeto licitado, cuja diligência será realizada pelo Pregoeiro (a) antes do início do certame.
6.3. 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.
6.4. As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema e o pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade
em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
6.5. Somente poderão participar da fase competitiva os autores das propostas classificadas.
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6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e serão informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificação do seu autor, observando o horário fixado para duração da etapa competitiva, e as
seguintes regras:
6.6.1 O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no registro.
6.6.2. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.
6.6.3. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro.
6.6.4. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de 1% (um por cento), que incidirá tanto em
relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que cobrir a melhor oferta.
6.6.5. A melhor proposta será julgada pelo menor valor.

7. MODO DE DISPUTA
7.1. Será adotado o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos,
observando as regras constantes no item 6.
7.2. A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da
sessão pública.
7.3. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que
houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
7.4. Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.
7.5. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe
de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante
justificativa.
7.6. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da
sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos
realizados.
7.7. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 30 minutos, a sessão
pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos
participantes, no sítio eletrônico https://pregaobanrisul.com.br/
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8. CRITÉRIOS DE DESEMPATE
8.1. Encerrada etapa de envio de lances, será apurada a ocorrência de empate, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123/2006, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação para as
beneficiárias que tiverem apresentado a declaração, de que trata o item 3.2.2 deste Edital;
8.2. Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar nº 123/2006, aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas beneficiárias sejam iguais ou superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.
8.3. Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
a)

A beneficiária detentora da proposta de menor valor será convocada via sistema para apresentar, no prazo de

5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será
declarada vencedora do certame.
b)

Se a beneficiária, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor

preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou
cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 8.2. deste edital, a apresentação de nova
proposta, no prazo previsto na alínea a deste item.
8.4. O disposto no item 8.1 não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentado
por beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006.
8.5. Se não houver licitante que atenda ao item 8 e seus subitens, serão observados os critérios do art. 3º, §2º, da Lei nº
8.666/1993.
8.6Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas, de
acordo com o art. 45, § 2º, da Lei nº 8.666/1993.

9. NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO
9.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, inclusive com a realização do desempate, se for o caso, o
pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor
preço, para que seja obtida melhor proposta.
9.2. A resposta à contraproposta e o envio de documentos complementares, necessários ao julgamento da
aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequação ao último lance ofertado, que sejam solicitados pelo pregoeiro,
deverão ser encaminhados no prazo fixado no item 3.3 deste Edital.
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9.3. Encerrada a etapa de negociação, será examinada a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao
objeto e à compatibilidade do preço em relação valor de referência da Administração.
9.4. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital.

10. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
10.1. DETERMINAÇÕES CONSTITUCIONAIS:
a) declaração que atende ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o modelo do
Decreto Federal nº 4.358-02; (conforme anexo IV)

10.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) registro comercial no caso de empresa individual;
b) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
c) 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;
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.
Observação: As empresas que apresentarem no Credenciamento cópia do RG e CPF autenticadas bem como cópia
autenticada do Contrato Social na íntegra, a sua apresentação na documentação de habilitação “Regularidade
Jurídica”, fica facultada.

10.3. REGULARIDADE FISCAL:
a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;
b) prova de regularidade quanto aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e
quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão
Conjunta Negativa);
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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 (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
Observação: Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios, exigidos para cadastro esteja com o prazo de validade
expirado, a licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente do cadastro ou anexá-lo, como complemento ao certificado
apresentado, sob pena de inabilitação.

10.4. REGULARIDADE TRABALHISTA
a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de
1º de maio de 1943 (CNDT).

10.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, emitida em prazo
não superior a 60 (sessenta) dias da data de abertura do processo.

10.6. OUTRAS DECLARAÇÕES:
a) declaração de que não possui em eu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública
ou de sociedade de economia mista. (Anexo VI)

10.7. CONSULTA CONSOLIDADA DE PESSOA JURÍDICA DO TRIBUNAL DE
CONTAS DA UNIÃO:
a) consulta consolidada de pessoa jurídica do Tribunal de Contas da União, emitida em prazo não superior a 15
(quinze) dias da data designada para a apresentação do documento (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ )
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11. VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO
11.1.

Os documentos de habilitação, constantes no anexo III deste edital, enviados nos termos do item 3.1, serão

examinados pelo pregoeiro, que verificará a autenticidade das certidões junto aos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e
entidades emissores.
11.2.

A beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, que tenha apresentado a declaração exigida no item 3.2.2

deste Edital e que possua alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista, terá sua habilitação
condicionada ao envio de nova documentação, que comprove a sua regularidade, em 5 (cinco) dias úteis, prazo que
poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo
interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
11.3. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências para habilitação, o
pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de
uma proposta que atenda ao edital.
11.4. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será declarado vencedor,
oportunizando-se a manifestação da intenção de recurso.

12. RECURSO
12.1.

Declarado o vencedor, ou proclamado o resultado sem que haja um vencedor, os licitantes poderão manifestar

justificadamente a intenção de interposição de recurso, em campo próprio do sistema, sob pena de decadência do
direito de recurso. A manifestação de interposição de recurso deverá ser efetuada em um prazo máximo de 10
minutos, a contar do encerramento da sessão.
12.2.

Havendo a manifestação do interesse em recorrer, será concedido o prazo de 3 (três) dias consecutivos para a

interposição das razões do recurso, também via sistema, ficando os demais licitantes desde logo intimados para
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.
12.3.

Interposto o recurso, o pregoeiro poderá motivadamente reconsiderar ou manter a sua decisão, sendo que

neste caso deverá remeter o recurso para o julgamento da autoridade competente.
12.4.

O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
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13. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o
objeto e homologará o procedimento licitatório.
13.3. Na ausência de recurso, caberá ao pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o processo devidamente instruído à
autoridade superior e propor a homologação.

14. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
14.1. Após a homologação, o adjudicatário será convocado para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o contrato
no prazo estabelecido no edital. Excepcionalmente, a critério da Autoridade Superior, poderá ser encaminhado o
contrato via Correios, ou e-mail, para assinatura digital.
14.2. O prazo de que trata o item 14.1 poderá ser prorrogado uma vez e pelo mesmo período, desde que seja requerido
de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
14.3.

Na hipótese de o vencedor da licitação se recusar a assinar o contrato, outro licitante será convocado,

respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e
eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato, sem prejuízo da aplicação das
sanções.
14.4.

A não apresentação dos originais ou cópias autenticadas dos documentos de habilitação solicitados, no prazo

do item 14.1, será equiparada a uma recusa injustificada à contratação.

15. VIGÊNCIA DO CONTRATO
15.1. O prazo de vigência da contratação é de 60 (sessenta dias).
15.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma única vez e pelo mesmo período, desde que seja
requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo, e deferido pele Prefeito.

16. DOS PRAZOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO
16.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 5 (cinco) dias, convocará a vencedora para
assinar o Contrato em igual prazo, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
neste edital.
16.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma única vez e pelo mesmo período, desde que seja
requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
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17. DA ENTREGA E DA GARANTIA
17.1. A entrega do equipamento deverá ocorrer em no máximo 60 (sessenta) dias, após a assinatura do contrato e
mediante aprovação do processo licitatório pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e a
respectiva liberação do recurso, podendo ser renovado pelo mesmo período, mediante requerimento da licitante, e
deferimento do Prefeito.
17.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma única vez e pelo mesmo período, desde que seja
requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
17.3. O equipamento deverá ter garantia para defeitos de fábrica de no mínimo 01 (um) ano, com expedição do
certificado de garantia, a contar da data de entrega. A manutenção refente ao que se trata este item, deverá ser
realizada no parque de máquinas da Prefeitura Municipal de Pinhal da Serra, sendo que todos os custos de
deslocamento será por conta da contratada. Caso seja necessário deslocar a máquina para manutenção, os custos com o
deslocamento ficarão a cargo da contratada.
17.4. Verificada a desconformidade do equipamento entregue, a licitante vencedora deverá promover as correções
necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital.
17.5. A entrega do equipamento deverá ser feita pelo próprio fornecedor, livres de frete e descarga, no seguinte
endereço:
Av. Luiz Pessoa da Silva Neto, 1294, Centro – Pinhal da Serra /RS.

18. DO PAGAMENTO:
18.1. O pagamento será realizado mediante Nota Fiscal/Fatura, aprovada pela Secretaria Municipal de Agricultura e
Meio Ambiente, a ser pago em até 30 (trinta) dias, após a liberação do recurso emitida pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
18.2. Junto ao corpo da Nota Fiscal/Fatura deverá constar, para fins de pagamento, informações relativas ao nº do
Processo de Licitação, nº do empenho, nome e nº do banco, da agência e da c/c da contratada, bem como, se a empresa
é optante do “SIMPLES”.
18.3. Em sendo optante do “SIMPLES” a contratada deverá apresentar documento expedido pela Receita Federal
demonstrando essa condição.
18.4. As despesas bancárias decorrentes de transferências de valores para outras praças, serão de responsabilidade da
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CONTRATADA.
18.5. No preço a ser pago deverão estar inclusas todas as despesas inerentes a: salários, encargos sociais, tributários,
trabalhistas e comerciais, materiais, enfim todas as despesas necessárias ao fornecimento do objeto deste Pregão.
18.6. Constando qualquer incorreção na nota fiscal, bem como, outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento,
o prazo para pagamento constante no item 12.1 fluirá a partir da respectiva regularização.
18.7. O pagamento feito à contratada não a isentará de suas responsabilidades vinculadas ao fornecimento,
especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia dos produtos entregues.
18.8. Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da legislação que regula a matéria.

19 – DAS OBRIGAÇÕES
19.1 DA CONTRATADA:
19.1.1. Entregar o objeto licitado, conforme especificados no edital.
19.1.2. Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da entrega do objeto, serão de
exclusiva responsabilidade da Contratada.
19.1.3. Responder pela qualidade do equipamento fornecido, inclusive a promoção de readequações, sempre que
detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado, bem como, pelos danos
causados diretamente à Administração ou aos bens do CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, durante a execução do
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento feito pelo
CONTRATANTE.
19.1.4. A contratada deverá oferecer a assistência técnica autorizada durante todo o período de garantia do
equipamento, a ser realizada no Parque de Máquinas do Município de Pinhal da Serra, sendo que todos os custos de
deslocamento, ficará por conta da contratada, não sendo permitida a terceirização deste serviço.
19.1.5. A contratada deverá possuir peças genuínas, fornecidas pelo fabricante.
19.1.6. A contratada deverá realizar, sem custos ao município, a 1ª transformação verão x inverno ou vice-versa, no
parque de máquinas municipal.
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19.2. DO CONTRATANTE:
19.2.1. Atestar a Nota Fiscal e efetuar o pagamento da CONTRATADA nos termos do Edital.
19.2.2. Aplicar a CONTRATADA todas as sanções cabíveis, caso ocorra o descumprimento do objeto.
19.2.3. Documentar as ocorrências havidas na execução do presente pregão.

20. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
A execução do objeto desta licitação correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
(72) 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 – Equipamentos e material permanente.
(313) 4.4.90.52.00.00.00.00.1101 – Equipamentos e material permanente.

21. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
21.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratante, as licitantes,
conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de até 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de até 2 anos;
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de até 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
d) executar o contrato/ata de registro de preços com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem
prejuízo ao resultado: advertência;
e) executar o contrato/ata de registro de preços com atraso injustificado, até o limite de 30 (trinta) dias, após os quais
será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato ou valor da
autorização e fornecimento;
f) inexecução parcial do contrato/ata de registro de preços: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de até 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do
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contrato ou da autorização de fornecimento;
g) inexecução total do contrato/ata de registro de preços : suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de até 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato ou autorização e
fornecimento;
h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual/ata de registro de preços: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de
até 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato ou autorização e fornecimento.
21.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
21.3. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for
imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do edital,
deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Pinhal da Serra, setor de Licitações, sito na Av. Luiz Pessoa da
Silva Neto, nº 1294, por e-mail (licitacao@pinhaldaserra.rs.gov.br) ou pelo telefone (54) 3584 0250, no horário
compreendido entre as 08 e 17 horas, preferencialmente, com antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada
para recebimento dos envelopes.
22.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente pregão encontrar-se-ão à
disposição de todos os interessados no Município, setor de Licitações.
22.3. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização de ato do certame na
data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente
normal subsequente ao ora fixado.
22.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documentação o seu endereço, e-mail
e telefone.
22.5. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser apresentados em original ou
por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou por servidor Municipal, ou ainda, publicação em órgão da
imprensa oficial. Os documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão sujeitos à verificação da
autenticidade de seus dados pela Administração.
22.6. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente
e aceito pelo pregoeiro.
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22.7. A garantia do objeto consiste na prestação, pela empresa contratada, de todas as obrigações previstas na Lei nº
8.078, de 11/09/1990 – Código de Defesa do Consumidor e alterações subsequentes.
22.8. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a
igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a
segurança da contratação.
22.9. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la por ilegalidade, em
despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal Nº8.666-93).
22.10. Fica eleito o Foro da Comarca de Vacaria para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato dela
decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.
22.11. Fazem parte integrante deste Edital:
Anexo I – Itens;
Anexo II – Carta de representação / Credenciamento;
Anexo III – Modelo de declaração que atende os requisitos de habilitação
Anexo IV – Modelo de declaração que não emprega menor;
Anexo V – Modelo de declaração de enquadramento como ME ou EPP;
Anexo VI – Modelo da Proposta de Preço;
Anexo VII – Declaração de que não possui em eu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de
empresa pública ou de sociedade de economia mista
Anexo VIII – Minuta de Contrato.
Pinhal da Serra, 12 de julho de 2021.

José Robison Rodrigues Duarte
Prefeito
Este edital foi devidamente examinado e aprovado por esta
Assessoria Jurídica em: _______/___/______.
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ANEXO II
Modelo de Carta de Representação/ Credenciamento
CARTA DE REPRESENTAÇÃO/ CREDENCIAMENTO

A....................(Razão

Social

da

empresa)..................,

CNPJ

..............................,

com

endereço

à............................., através do seu ................................ (proprietário, sócio-proprietário, presidente,
gerente,

diretor),

.......................(nacionalidade),

........................(estado

civil),

portador

do

RG

n ..............................., CPF n. ............................., residente à ................................., CONSTITUI como seu
representante no certame licitatório – modalidade Pregão Eletrônico n. 01/2021 a ser realizado pela
Prefeitura

Municipal

(nacionalidade),

de

Pinhal

........................(estado

da
civil),

Serra

o

Sr.(a)

..........................................,

portador

do

RG

...............................,

n

CPF

n. ............................., residente à ................................., que poderá formular ofertas e lances de preço e
praticar os demais atos pertinentes ao certame em nome da representada, inclusive renúncia ao direito de
interpor, desistir de recursos e assinar contratos.

____________________________, ____de ________de 2021.

_________________________________________________________________
(Assinatura e identificação do responsável pela empresa Com firma reconhecida)

OBSERVAÇÃO: Ao se utilizar deste modelo, o mesmo deverá estar obrigatoriamente acompanhado do ato de investidura do
outorgante como representante legal da empresa (Contrato Social ou documentação equivalente, previsto no item 3.3 – a.1 à
a.5 deste Edital)
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ANEXO III
Modelo de Declaração
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A

empresa

____________________________________,

inscrita

no

CNPJ

nº

__________________________, com sede a Rua____________________________, Nº_______, na
Cidade de ___________________________, declara, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação estabelecidos no presente edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 01/2021,
nos termos do art. 4º, VII da Lei 10.520 de 17 de Julho de 2002.

____________________________, ____de ________de 2021.

_________________________________________________
(Assinatura e identificação do responsável pela empresa)
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ANEXO IV
Modelo de Declaração
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

A....................(Razão

Social

da

empresa)..................,

CNPJ

..............................,

com

endereço

à............................., através do seu ................................ (proprietário, sócio-proprietário, presidente,
gerente,

diretor),

.......................(nacionalidade),

........................(estado

civil),

portador

do

RG

n ..............................., CPF n. ............................., residente à .................................,
declara que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição
de aprendiz (se for o caso) nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição República Federativa do
Brasil.

____________________________, ____de ________de 2021.

_____________________________________________
(Assinatura e identificação do responsável pela empresa)
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ANEXO V
Modelo de Declaração
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP

A....................(Razão Social da empresa).................., CNPJ .............................., com endereço
à............................., através do seu ................................ (proprietário, sócio-proprietário, presidente,
gerente,

diretor),

.......................(nacionalidade),

........................(estado

civil),

portador

do

RG

n ..............................., CPF n. ............................., residente à .................................,
declara sob as penas da Lei que cumpre plenamente os requisitos legais para qualificação como ME ou
EPP, estando apta a usufruir do tratamento favorecido instituído pela Lei Complementar n. 123/2006.
____________________________, ____de ________de 2021.

_______________________________________________
(Assinatura e identificação, preferencialmente, do CONTADOR responsável pela empresa, ou do
próprio representante da empresa)
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ANEXO VI
Modelo de Formulário
FORMULÁRIO PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
AO MUNICÍPIO DE PINHAL DA SERRA/ RS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM
EMPRESA:____________________________________________CNPJ:___________________________
ENDEREÇO:________________________________________________
TELEFONE:__________________________ E-MAIL: ________________________________
CIDADE:____________________________________
RESPONSÁVEL PELA EMPRESA: ____________________________________CPF:_______________
VALIDADE DA PROPOSTA:______________DIAS. (Não inferior a 60 (sessenta)dias).
PRAZO DE ENTREGA: Conforme Edital.

Item

Quant.

1

1

Descrição COMPLETA, grifando as
características mínimas exigidas no edital

Marca/Modelo

Valor un.

Valor Total

Valor total por extenso:____________________________________________________________

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem como,
informamos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos, como de fretes, carga e descarga,
impostos, obrigações entre outros.

____________________________, ____de ________de 2021.

______________________________________________________
(Assinatura e identificação do responsável pela empresa)
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ANEXO VII
Modelo de Declaração
DECLARAÇÃO

A....................(Razão Social da empresa).................., CNPJ .............................., com endereço
à............................., através do seu ................................ (proprietário, sócio-proprietário, presidente,
gerente,

diretor),

.......................(nacionalidade),

........................(estado

civil),

portador

do

RG

n ..............................., CPF n. ............................., residente à ................................., declara, sob as penas
da lei, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa
pública ou de sociedade de economia mista, para fins licitatórios da Prefeitura de Pinhal da Serra,
referente ao Pregão Eletrônico nº 01/2021.

Local e data

_______________________________________
(Assinatura e identificação do responsável pela empresa)
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ANEXO VIII
MINUTA DE CONTRATO
AQUISIÇÃO DE BENS
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHAL DA SERRA /RS
CNPJ: 04.213.870/0001-08
ENDEREÇO: AVENIDA LUIZ PESSOA DA SILVA NETO, N. 1294
CEP: 95.390-000
TELEFONE: (54) 3584-0250
REPRESENTANTE LEGAL: José Robison Rodrigues Duarte

CPF: 004.023.430-42

EMPRESA:
CNPJ:
TELEFONE:
E-MAIL:
ENDEREÇO:
REPRESENTANTE LEGAL:
RG:

CPF:
Acordam proceder, nos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2021, processo licitatório nº

166/2021, com seus respectivos preços unitários e totais, atendendo as condições previstas no Edital e as constantes
deste Contrato, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto nº 10.024, de 20/09/2019, Lei
complementar nº 123/2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, em conformidade com
as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O objeto do presente contrato consiste na aquisição de uma
PLANTADEIRA, conforme CONVÊNIO com Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA –
PLATAFORMA +BRASIL nº 903439/2020, conforme especificado abaixo:
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO: Pelo objeto da presente contratação o Contratante pagará à Contratada a
importância total de R$______________
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA:
15.1. O prazo de vigência da contratação é de 60 (sessenta dias).
15.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma única vez e pelo mesmo período, desde que seja
requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo, e deferido pele Prefeito.
CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA E DA GARANTIA:
4.1. A entrega do equipamento deverá ocorrer em no máximo 60 (sessenta) dias, após a assinatura do contrato e
mediante aprovação do processo licitatório pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e a
respectiva liberação do recurso, podendo ser renovado pelo mesmo período, mediante requerimento da licitante, e
deferimento do Prefeito.
4.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma única vez e pelo mesmo período, desde que seja
requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
4.3. O equipamento deverá ter garantia para defeitos de fábrica de no mínimo 01 (um) ano, com expedição do
certificado de garantia, a contar da data de entrega. A manutenção refente ao que se trata este item, deverá ser
realizada no parque de máquinas da Prefeitura Municipal de Pinhal da Serra, sendo que todos os custos de
deslocamento será por conta da contratada. Caso seja necessário deslocar a máquina para manutenção, os custos com o
deslocamento ficarão a cargo da contratada.
4.4. Verificada a desconformidade do equipamento entregue, a licitante vencedora deverá promover as correções
necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital.
4.5. A entrega do equipamento deverá ser feita pelo próprio fornecedor, livres de frete e descarga, no seguinte
endereço:
Av. Luiz Pessoa da Silva Neto, 1294, Centro – Pinhal da Serra /RS.
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO:

5.1. O pagamento será realizado mediante Nota Fiscal/Fatura, aprovada pela Secretaria Municipal de Agricultura e
Meio Ambiente, a ser pago em até 30 (trinta) dias, após a liberação do recurso emitida pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
5.2. Junto ao corpo da Nota Fiscal/Fatura deverá constar, para fins de pagamento, informações relativas ao nº do
Processo de Licitação, nº do empenho, nome e número do banco, da agência e da c/c da contratada, bem como, se a
empresa é optante do “SIMPLES”.
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5.3. Em sendo optante do “SIMPLES” a contratada deverá apresentar documento expedido pela Receita Federal
demonstrando essa condição.
5.4. As despesas bancárias decorrentes de transferências de valores para outras praças, serão de responsabilidade da
CONTRATADA.
5.5. No preço a ser pago deverão estar inclusas todas as despesas inerentes a: salários, encargos sociais, tributários,
trabalhistas e comerciais, materiais, fretes, enfim todas as despesas necessárias ao fornecimento do objeto deste
Pregão.
5.6. Constando qualquer incorreção na nota fiscal, bem como, outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento,
o prazo para pagamento constante no item 5.1 fluirá a partir da respectiva regularização.
5.7. O pagamento feito à contratada não a isentará de suas responsabilidades vinculadas ao fornecimento,
especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia dos serviços prestados.

5.8. Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da legislação que regula a matéria.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES
6.1 DA CONTRATADA:
6.1.1. Entregar o objeto licitado, conforme especificados no edital.
6.1.2. Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da entrega do objeto, serão de
exclusiva responsabilidade da Contratada.
6.1.3. Responder pela qualidade do equipamento fornecido, inclusive a promoção de readequações, sempre que
detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado, bem como, pelos danos
causados diretamente à Administração ou aos bens do CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, durante a execução do
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento feito pelo
CONTRATANTE.
6.1.4. A contratada deverá oferecer a assistência técnica autorizada durante todo o período de garantia do
equipamento, a ser realizada no Parque de Máquinas do Município de Pinhal da Serra, sendo que todos os custos de
deslocamento, ficará por conta da contratada, não sendo permitida a terceirização deste serviço.
6.1.5. A contratada deverá possuir peças genuínas, fornecidas pelo fabricante.
6.1.6. A contratada deverá realizar, sem custos ao município, a 1ª transformação verão x inverno ou vice-versa, no
parque de máquinas municipal.
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6.2. DO CONTRATANTE:
6.2.1. Atestar a Nota Fiscal e efetuar o pagamento da CONTRATADA nos termos do Edital.
6.2.2. Aplicar a CONTRATADA todas as sanções cabíveis, caso ocorra o descumprimento do objeto.
6.2.3. Documentar as ocorrências havidas na execução do presente pregão.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
7.1 As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da seguinte dotação Orçamentária:
(72) 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 – Equipamentos e material permanente.
(313) 4.4.90.52.00.00.00.00.1101 – Equipamentos e material permanente.
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES:
8.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratante, as licitantes,
conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de até 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de até 2 anos;
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de até 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
d) executar o contrato/ata de registro de preços com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem
prejuízo ao resultado: advertência;
e) executar o contrato/ata de registro de preços com atraso injustificado, até o limite de 30 (trinta) dias, após os quais
será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato ou valor da
autorização e fornecimento;
f) inexecução parcial do contrato/ata de registro de preços: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de até 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do
contrato ou da autorização de fornecimento;
g) inexecução total do contrato/ata de registro de preços: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de até 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato ou autorização e
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fornecimento;
h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual/ata de registro de preços: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de
até 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato ou autorização e fornecimento.
8.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
8.3. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta
ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
CLÁUSULA NONA: A contratada reconhece os direitos da Administração Municipal, previstos no artigo 77 da Lei
Federal n° 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO: Este contrato poderá ser rescindido:
10.1. Por ato unilateral da Administração, de acordo com os incisos I a XII e XVII, do artigo 78, da Lei Federal n°
8.666/93 e suas alterações, sem que assista à Contratada o direito de reclamar quaisquer indenizações relativas a
despesas decorrentes de encargos provenientes da execução deste Contrato.
10.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração, de acordo com o
inciso II, do artigo 79, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.
10.3. Judicialmente, nos termos da legislação vigente, de acordo com o inciso III, do artigo 79, da Lei Federal n°
8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO: O acompanhamento e a fiscalização do presente
Contrato serão exercidos pelo Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente do Município de Pinhal da
Serra.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO:
As partes contratantes elegem o foro da comarca de Vacaria como competente para dirimir quaisquer questões
oriundas do presente CONTRATO, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via
administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem de acordo, as partes assinam a presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma,
ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93.
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Pinhal da Serra, 12 de julho de 2021.

______________________________
Município de Pinhal da Serra
CNPJ: 04.213.870/0001-08
José Robison Rodrigues Duarte
CPF: 004.023.430-42
Prefeito
Contratante

Testemunhas:

______________________________
1. Paulo Claudemir Duarte
CPF: 559.878.340-15

______________________________
Empresa
CNPJ:
Responsável
CPF:
Contratada

_______________________________
2.______________________________
CPF:_______________________

PREGÃO ELETRÔNICO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA
CNPJ: 04.213.870/0001-08
Av. Luiz Pessoa da Silva Neto
C.E.P.: 95390-000

Nr.: 25/2021 - PE
Processo Administrativo:

Telefone: 543584 0250

Data do Processo Adm.:

- Pinhal da Serra - RS

Processo de Licitação:
Data do Processo:

166/2021
12/07/2021
166/2021
12/07/2021
Folha: 1/1

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item
1

Quantidade

Unid

1,000 UN

Especificação
PLANTADEIRA NOVA, com: No mínimo 17

Marca
________

Preço Unit. Máximo
196.000,0000

Total Preço Máximo
196.000,0000

Linhas de Inverno, com espaçamento
mínimo de 17 cm. No mínimo 7 Linhas de
Verão, com espaçamento mínimo de 45 cm.
Capacidade de adubo de no mínimo 920
kg e 815 Litros. Distribuição de Adubo
Fertisystem. Rodado Articulado Externo.
Largura Útil mínima de 2,8 metros.
(99-03-4735)
(Valores expressos em Reais R$)

Total Máximo Geral:

196.000,0000

