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Prefeitura Municipal de Paraíso do Sul

 
    

ATO CONVOCATÓRIO DE LICITAÇÃO DE N. º 06/2017. 
 
 
A Prefeitura Municipal de Paraíso do Sul, através de sua Comissão de Compras e Lici-

tações, sito na Rua Max Retzlaff, n.º 150 em Paraíso do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, pela 
presente convida a empresa de Vossa Senhoria a participar da licitação acima indicada, às 
15h00min do dia 05/06 (quinze horas – cinco de junho) de 2017, no prédio da Secretaria Muni-
cipal de Administração, na modalidade CONVITE do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, cujo processo 
e julgamento serão realizados em conformidade com o preceituado na Lei Federal 8.666, de 21 
de junho de 1993, e suas modificações posteriores, sob as seguintes condições: 

 
1) Objeto da licitação: 

 
- Fornecimento de peças e mão-de-obra para recuperação da retroescavadeira JCB 
4CX, ano 2013, conforme Termo de Referência. 
 
GARANTIA MÍNIMA DE PEÇAS E SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES. 

 

2) Dos pedidos e da origem dos recursos: 
 
 A presente licitação origina-se do Pedido de Compras n. º  062/2017 da Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura e Pecuária. 
   

Órgão – 08.01 - Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. 
Proj. – 2050 – Patrulha Agrícola.   
E.D. – 3.3.90.30. – Material de Consumo (248). 
          3.3.90.39. – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (249). 

 
3) Das propostas e habilitação: 

 
 3.1. As licitantes deverão apresentar documentação e propostas em 02 (dois) envelopes 
distintos, fechados e indevassáveis, contendo, obrigatoriamente, em suas partes externas, além 
do nome da licitante, a modalidade e número de licitação, identificados com a palavra docu-
mentação o envelope de n. º 1, e proposta, o de n. º 2. 
  

3.2. A habilitação a presente licitação será feita mediante comprovação de regularidade 
fiscal, através de apresentação do envelope n. º 1, contendo, obrigatoriamente, a documenta-
ção referida a seguir: 
 
a) Certidão Negativa de Débito (CND) para com a Previdência Social, expedida pelo Instituto Na-
cional do Seguro Social (INSS), de acordo com o art. 47, inciso I, da Lei n. º 8.212/91. 
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b) Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela 
Caixa Econômica Federal, conforme dispõe a Lei n. º 8.036/90. 
 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (emitidos pela Procuradoria da Fazenda 
Nacional e pela Secretaria da Receita Federal), Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 
licitante ou outra equivalente, na forma da lei. 
 
d) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezesseis anos, nos termos do artigo 
27, inciso V da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
e) Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT). 
 
f) Declaração de que aceita os termos e condições do Edital de Carta Convite em epigrafe. 
 
g) Declaração de vistoria da maquina, atestando que a relação de peças e serviços do anexo I 
condiz com o vistoriado “in loco” no momento da visita.  
 
h) Atestado de visita técnica emitida pelo Senhor Secretário Municipal de Obras e Trânsito de 
que a empresa visitou a máquina a ser recuperada. 
 

3.2.1. Os documentos poderão ser apresentados em original, cópia autenticada por car-
tório competente ou por servidor da Administração, ou publicação em órgão da imprensa ofici-
al. 

3.3. O envelope de n. º 02 deverá conter a proposta datilografada, datada e assinada 
pelo representante legal do proponente, isenta de emendas, rasuras e ou entrelinhas, baseado 
na planilha abaixo descrita: 

 

 
Valor de peças............................... R$................... 
VALOR TOTAL DE PEÇAS................. R$ ................... 
Valor de mão-de-obra................... R$................... 
VALOR TOTAL SERVIÇOS............... R$................... 
 
VALOR GLOBAL DA REFORMA..... R$.................... 
 

 
3.3.1. - O preço deverá ser cotado, em moeda corrente nacional, incluindo todas as 

despesas, bem como taxas, impostos, fretes, seguros e outros encargos que incidam ou venham 
a incidir sobre o objeto desta licitação. 

 
3.3.2 - As empresas interessadas em participar do certame deverão realizar a visita téc-

nica na máquina, devidamente desmontada, junto ao parque de máquinas da Secretaria Muni-
cipal de Obras e Trânsito, situada na Av. Tiradentes, n.º 398 – Paraíso do Sul – RS. A visita deve-
rá ser realizada no horário das 08h30min as 11h30min e das 13h30min as 17h00min, e será 
acompanhado pelo mecânico do secretário de Obras e Trânsito, o qual estará a disposição nes-
tes dias, sendo que após a visita o mesmo emitira o respectivo atestado de visita técnica na se-
de da SOT. 

 

3.3.3 Prazo de validade da proposta de no mínimo 30 (trinta) dias, a contar da data 
marcada para abertura do envelope, bem como prazo de garantia das peças e serviços efetua-
dos. 
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4) Condições de Fornecimento e Pagamento: 

 
 
a) O vencedor terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos para a entrega da máquina re-
cuperada, mediante apresentação das notas fiscais (peças e mão-de-obra) na Secretaria Muni-
cipal de Obras e Trânsito, contados da homologação do resultado pelo Senhor Prefeito Munici-
pal. 
 
b) A recuperação deverá ser efetuada nas instalações da oficina do Parque de Máquinas da Se-
cretaria Municipal de Obras e Trânsito, sob a fiscalização do mecânico da Prefeitura Municipal. 
A empresa vencedora deverá arcar com todas as despesas necessárias para a reforma, tais co-
mo peças, ferramentas, mão de obra e outras que sejam necessárias.   

 
c) As peças serão fornecidas pela empresa vencedora e deverão ser novas e de primeira linha 
(não recondicionadas). 

 
d) Todas as despesas relativas a desmontagem, ajustes, testes, montagem e transporte para 
retirada e entrega das peças ou equipamento, e tudo mais que for necessário para seu perfeito 
funcionamento serão de inteira responsabilidade da empresa contratada, assim como as despe-
sas relativas à visita técnica e as eventuais necessidades para solucionar problemas que o mes-
mo possa apresentar durante a vigência da garantia.  
 
e) Se durante a desmontagem do veículo a empresa vencedora da licitação vier a identificar ou-
tras peças que necessitam ser substituídas para fins de garantia dos serviços licitados, deverá 
comunicar imediatamente, detalhando-as inclusive com o número de referência, para a Secre-
taria Municipal de Obras e Trânsito, que tomará as providências necessárias.  
 
f) Todas as peças que forem substituídas deverão ser entregues ao mecânico da Secretaria Mu-
nicipal de Obras e Trânsito após a execução dos serviços, contendo nas mesmas a identificação 
(referência), sendo que tais despesas correrão por conta da empresa contratada. O contratado 
é responsável pelos danos causados diretamente ao contratante ou a terceiros, decorrentes da 
execução do contrato. 
 
g) O pagamento será efetuado pela Secretaria da Fazenda e Planejamento em duas parcelas 
iguais e consecutivas: a primeira em até 10 (dez) dias da conclusão dos serviços e a segunda em 
30 (trinta) dias do pagamento da primeira, mediante nota fiscal emitida pela empresa e do 
laudo de recebimento fornecido pela SAP.  

 
5) Critérios de julgamento: 

 
O julgamento e classificação das propostas serão realizados em função do preço global 

cotado, classificando-se em primeiro lugar a proposta formulada de acordo com o exigido e que 
consignar o MENOR PREÇO GLOBAL, consoante específica o art. 45, § 1º, inciso I da Lei 8.666 de 
21 de junho de 1993 e com observância do previsto nos art. 43 e 44, seus incisos e parágrafos, 
da Lei n. º 8.883/94. Ocorrendo empate, será obedecido o disposto no § 2º, do art. 45, da mes-
ma, ocasião em que será efetuado o sorteio em ato público, com a convocação prévia de todos 
os licitantes. 
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6) Dos recursos: 

 
Em todas as fases da presente Licitação, serão observadas a normas previstas no artigo 

109 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações. 

 
7) Condições Gerais: 

 
a) As propostas que não atenderem as condições desta Licitação, que oferecerem vantagens 
nela não previstas ou contiverem preços excessivos ou manisfestadamente inexeqüíveis, serão 
desclassificadas. Não serão admitidas modificações ou substituições nas propostas ou quaisquer 
outros documentos.   
 
b) Uma vez iniciada a abertura, não serão aceitas propostas de licitantes retardatários. 
 
c) O atraso no cumprimento do prazo de entrega, quando a sua justificação não for aceita pela 
Prefeitura, implicará em multa de até 10% (dez porcento) ao mês, pro-rata dia, sobre o valor do 
fornecimento e as demais sanções previstas na Lei de Licitações. 
 

Informações complementares serão obtidas no endereço indicado para o recebimento 
das propostas, aonde poderão ser encaminhados os pedidos para participação no processo lici-
tatório por parte de fornecedores cadastrados, entre 08h00min e 11h00min e das 13h00min e 
17h00min, ou pelo telefone n. º 055-3262.1122/1032. 
 
     
 
      Paraíso do Sul, 22 de maio de 2017. 
 
               ____________________________ 
                    Comissão de Compras e Licitações 
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