
 
EDITAL Nº 87/2019 DE 28 DE MARÇO DE 2019 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2019 
 

“PREGÃO ELETRÔNICO DO TIPO MENOR PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE 
UM EQUIPAMENTO AGRICOLA TIPO PICADOR FLORESTAL DE 
GALHOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.” 
 
 O MUNICÍPIO DE IVOTI, no uso de suas atribuições legais e de conformidade 
com a Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 136/2013, de 04 de 
outubro de 2013, e subsidiariamente a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante 
Pregoeiro e equipe de apoio, designados pela Portaria nº 448/2018, torna púbico, para o 
conhecimento dos interessados, que estará realizando o PREGÃO ELETRÔNICO nº 
9/2019, do tipo Menor Preço, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 
1 – DO OBJETO 
1.1. Aquisição de um equipamento agricola tipo picador florestal de galhos para a 
Secretaria de Obras Públicas, com Recurso do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento - Contrato de Repasse nº 860563/2017/caixa e recursos próprios, 
conforme descrito e especificado no ANEXO I – Termo de Referência. 
             
2 – LOCAL, DATA E HORA 
2.1. A sessão pública será realizada no site www.portaldecompraspublicas.com.br, no 
dia 10 de abril de 2019, com início às 11 horas, horário de Brasília – DF. 
2.2. Somente poderão participar da sessão pública, as empresas que apresentarem 
propostas através do site descrito no item 2.1, até às 10h55min do mesmo dia. 
2.3. 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. 
2.4. 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 subseqüente, no mesmo horário, independente de 
nova comunicação.  
 
 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 nº 9.854, de 27 de outubro de 
1999, podendo ser exigida a comprovação a qualquer tempo. 
 
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. 
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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 Ivoti, 
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 subseqüente encaminhamento da proposta de preços, contendo MARCA, 

MODELO E ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO, devendo ser digitadas na proposta do 
sistema eletrônico, sob pena de desclassificação da proposta, até o horário previsto no item 
2.2. 
5.1.1. A proposta de preços deverá ser formulada e enviada em formulário específico, 
exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico. 
5.2. Os representantes de microempresas e empresas de pequeno porte deverão declarar em 
campo próprio do sistema eletrônico, quando do envio da proposta inicial, que as respectivas 
empresas se enquadram nessa(s) categoria(s). 
5.3. A ausência dessa declaração, neste momento, significará a desistência da microempresa 
ou empresa de pequeno porte de utilizar-se das prerrogativas a elas concedidas pela Lei 
Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, art. 44. 
5.4. 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. 
5.5. 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. 
5.6. Os itens de propostas que eventualmente contemplem produtos que não correspondam 
às especificações contidas no ANEXO I deste edital serão desconsideradas. 
5.7.Nas propostas serão consideradas obrigatoriamente: 
a)preço unitário em moeda corrente nacional, em algarismo com no máximo duas casas 
decimais; 
b)MARCA, MODELO, PRAZO DE GARANTIA e as ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS 

DO OBJETO ofertado, devendo constar, obrigatoriamente,  estas informações  na proposta 

cadastrada no sistema,  sob pena de desclassificação. 
c)inclusão de todas as despesas que influam nos custos, tais como: custo, transporte, seguro e 
frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações 
sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza, incidentes ou 
necessárias para o cumprimento do objeto e para a entrega no local definido pela 
Administração Municipal e todos os ônus diretos; 

d) A não inserção da PROPOSTA no sistema eletrônico contendo as ESPECIFICAÇÕES 
em conformidade com o solicitado no Termo de Referênciado Anexo 01, a MARCA, 
MODELO do PRODUTO ofertado e seu respectivo VALOR, implicará na 
DESCLASSIFICAÇÃO da licitante proponente face à ausência de informação suficiente 
para análise de aceitabilidade e classificação da proposta; 



e) prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da 
sessão deste pregão eletrônico; 
f)o produto ofertado deverá ser de qualidade e atenderem aos padrões de mercado; 
g)prazo de entrega conforme disposto no ANEXO I deste edital, sujeito a alterações a 
depender da necessidade da Administração. 
h) O preço unitário máximo estimado e admitido pela Administração para a contratação do 
objeto deste certame é de R$ 300.000,00(trezentos mil reais). 

i) Serão canceladas as propostas que mesmo após a etapa de lances, apresentarem 
valor  superior ao orçado pelo município. 
j)Poderão ser admitidos, pelo pregoeiro, erros de natureza formais, desde que não 
comprometam o interesse público e da Administração. 
 

6 – FORMULAÇÃO DE LANCES 
6.1. 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. 
6.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, pelo valor do item, observando o 
horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 
6.3. Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance registrado 

pela própria licitante, podendo este ser superior ao menor preço registrado no sistema. 
6.4. Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que foi 
recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico. 
6.5. 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. 
6.6. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro, ficando 
a cargo do sistema eletrônico encaminhar aviso de fechamento iminente dos lances, após 
o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 
determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
6.7. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão 
Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção 
dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem 
prejuízo dos atos realizados. 
6.7.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos a Sessão de 
Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após a comunicação expressa aos 
participantes. 
6.8. 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. 
6.9. Será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, conforme a Lei Complementar nº 123, de 
14/12/2006. 
6.10. Entende-se por empate quando as propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada. 
6.11. Não ocorrerá o empate se a proposta mais bem classificada já for de microempresa 
ou de empresa de pequeno porte. 
6.12. O sistema portal de compras publicas informará às empresas que se enquadrarem 
no item 6.10. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


6.13. Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor 
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora 
do certame. O sistema disponibilizará tempo de 5 (cinco) minutos para a apresentação da 
nova proposta, sob pena de preclusão, para cada empresa dentro do limite de empate, na 
ordem de classificação apresentada. Neste intervalo de tempo, as empresas interessadas 
em usufruir do benefício, deverão dar seu lance. 
6.14. Na hipótese de não-contratação nos termos previstos no item 6.13, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, ou seja, da 
empresa que não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte que 
apresentou a melhor proposta.  
6.15. O disposto no item 6.13 não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor 
valor inicial tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
6.16. Após comunicado do Pregoeiro, o licitante detentor da melhor oferta deverá 
comprovar a situação de regularidade, conforme documentação exigida no ITEM 8, 
através de encaminhamento do original ou cópia autenticada, em cartório ou por 
servidor do Município, no prazo máximo de até 3 (três) dias úteis. 
6.16.1. A critério do Pregoeiro, esse prazo poderá ser prorrogado. 
 
7 – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
7.1. Após análise da proposta e documentação, o Pregoeiro anunciará o licitante 
vencedor. 
7.2. 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 subseqüente, 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. 
7.3. Sendo suscitada alguma dúvida quanto ao objeto proposto pela licitante vencedora, 
em razão das especificações da marca indicada na proposta, o Pregoeiro poderá solicitar 
ao licitante apresentação de amostra do material e/ou declaração expedida pelo 
fabricante de que o objeto possui as características indicadas na proposta, como condição 
necessária para adjudicação do objeto. 
7.3.1. O licitante que não atender ao disposto no item anterior, em prazo estabelecido 
pelo Pregoeiro, estará sujeito a desclassificação do item proposto. 
 
8 – HABILITAÇÃO 
8.1. A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante apresentação dos 
seguintes documentos: 
a)registro comercial, no caso de empresa individual; 
b)ato constitutivo, estatuto social, contrato social ou sua consolidação e posteriores 
alterações contratuais, devidamente registradas na junta comercial e em vigor, e, no caso 
de sociedade por ações, estatuto social, ata do atual capital social acompanhado da ata de 
eleição de sua atual administração, registrados e publicados; 
c)prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) emitido a menos 
de três meses; 
d)prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado, relativo ao domicílio ou 
sede do licitante pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
e)Em caso de se tratar de microempresa: Cópia do enquadramento em Microempresa – 

ME ou Empresa de Pequeno Porte – PP autenticada pela Junta Comercial ou Cartório de 



Registros Especiais, e/ou declaração, firmada por contador, de que se enquadra como 
microempresa e/ou empresa de pequeno porte; 
f)prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, sendo a última 
do domicílio ou sede do licitante;  
g)prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
h)Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei nº 12.440/2011; 
i)Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, emitida a menos de três meses. 
j)Declaração, sob as penas da lei, de que inexistem fatos impeditivos da sua habilitação. 
k)Declaração do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei nº 9.854, de 
27 de outubro de 1999. 
l)Declaração informando qual empresa prestará a assistência técnica para o equipamento 
ofertado. Nesta declaração é obrigatório que conste ainda: data, período da garantia 
(mínimo de 1 ano), CNPJ do declarante e da licitante, telefone e nome completo do 
responsável pela declaração, conforme disposto no item 7 do Anexo I – Termo de 
Referência. 
m)Atestado(s), fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado,  
comprovando o fornecimento pela licitante de objeto compatível em características, 
dimensionamento e prazos com a licitação, acompanhado de cópia de Nota Fiscal e de 
ART do Projeto do referido equipamento. 
8.2. Os documentos exigidos para habilitação, bem como a proposta vencedora ajustada 
ao lance, deverão estar de posse do Pregoeiro, no prazo de até 3 (três) dias úteis após a 
sessão, através de encaminhamento do original, por cópia autenticada por tabelião ou 
por servidor do Município mediante comprovação com o original, ou publicado em 
órgão da imprensa oficial, sob pena de desclassificação da proposta, podendo esse prazo 
ser prorrogado à critério da Administração; 
8.2.1. As certidões expedidas pelos Órgãos da Administração fiscal e tributária 
emitidos e extraídos da internet somente serão aceitos no original impresso. 
8.2.2. As microempresas e empresas de pequeno que possuírem restrição em qualquer 
dos documentos de Regularidade Fiscal e trabalhista, previstos no item 8.1, letras d, f, g, 
h, deste edital, terão sua habilitação condicionada à apresentação de nova 
documentação, que comprove a sua regularidade em 5 (cinco) dias úteis, a partir da 
adjudicação da licitação. 
8.2.3. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 8.2.2, implicará na 
inabilitação do licitante, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação. 
8.2.4. Os documentos de habilitação, a proposta de preços e as declarações exigidas, 
deverão ser encaminhados em envelope lacrado para o seguinte endereço: Prefeitura 
Municipal de Ivoti, Av. Presidente Lucena, 3527, Bairro Centro, Ivoti/RS, CEP 93.900-
000 
8.2.5. O envelope deverá ser identificado na face externa com os seguintes dados: 

 
MUNICIPIO DE IVOTI 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2019 
HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
CNPJ 



 
8.3. A proposta, a ser encaminhada juntamente com a documentação, deverá estar 
devidamente identificada em folha da empresa, assinada pelo responsável, sem rasuras 
ou entrelinhas, contendo o telefone para contato e o nome do responsável. 
8.4. O não cumprimento das condições habilitatórias implicará a inabilitação do licitante 
sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. 
8.5.A documentação, na fase pertinente, será rubricada pelo Pregoeiro e pela Equipe de 
Apoio e após examinada, será anexada ao processo desta licitação, sendo inabilitados 
aqueles proponentes cuja documentação apresente irregularidades. 

 
9 – IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO 
9.1. 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. 
Obs.: a descrição do objeto e o preço estimado é de exclusiva responsabilidade do 
órgão/Secretaria solicitante, que será, neste prazo, intimada a prestar esclarecimentos, 
caso necessário, para consubstanciar a decisão do Pregoeiro. 
9.1.1. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 48 (quarenta e oito) horas; 
9.1.2. Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para 
realização do certame. 
 
10 – RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
10.1. Caberá recurso nos casos previstos na Lei nº 10.520/02, devendo o licitante 
manifestar motivadamente sua intenção de interpor recurso, através de formulário 
próprio do Sistema Eletrônico, explicitando sucintamente suas razões, imediatamente 
após o término da sessão de lances. 
10.1.1. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e 
o direito que o licitante pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro. 
10.2. A licitante que manifestar a intenção de recurso e o mesmo ter sido aceito pelo 
pregoeiro, disporá do prazo de 3 (três) dias 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.  
10.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 
direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor. 
10.4. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 
10.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
10.6. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, 
bem como os encaminhados por fax, correios ou entregues pessoalmente. 
10.7. Decairá do direito de impugnar perante a 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. 
 
11 – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
11.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro 
sempre que não houver recurso. 



11.2. 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.  
 
12 – RESPONSABILIDADES DO LICITANTE 
a) entregar o objeto licitado obedecendo rigorosamente as especificações e condições 
estipuladas no Termo de Referência e na proposta comercial. 
b)manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
c) arcar com as despesas referentes ao objeto do Pregão Eletrônico, inclusive os tributos 
municipais, estaduais e federais incidentes sobre o mesmo; 
d) providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas 
pelo CONTRATANTE; 
e) arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, 
provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato; 
f)arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros 
acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva do Contratado; 
g) fornecer garantia do equipamento, de no mínimo 12 (doze) meses, contra defeitos de 
fabricação, contados a partir da data do recebimento da máquina pelo Município, com 
abrangência para assistência técnica gratuita quando em garantia, não podendo incidir 
qualquer custo adicional para o Município, como com deslocamentos e eventual 
transporte do equipamento. 
h)A máquina deverá atender a todos os requisitos estabelecidos na Norma Regulamentadora 
n° 12 (NR-12), da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978 e seus anexos.  
i)  Na entrega técnica do equipamento, a empresa deverá fornecer aos servidores designados 
para a operação da máquina, capacitação que atenda ao conteúdo programático do Anexo II 
da NR-12. Deverá ser ministrada por trabalhadores ou profissionais qualificados para este 
fim, com supervisão de profissional legalmente habilitado que se responsabilizará pela 
adequação do conteúdo, forma, carga horária, qualificação dos instrutores e avaliação dos 
capacitados. 
j)Na entrega técnica da máquina, além do manual de instruções, a empresa deverá fornecer 
uma via da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do projeto da máquina, emitindo 
ainda um laudo técnico que descreva que a máquina foi projetada e construída atendendo a 
todas as Normas Técnicas atualmente vigentes, em especial às relacionadas à saúde e 
segurança do trabalho, atendendo ainda a todos os requisitos da NR-12, da Portaria 3.214 de 
08 de junho de 1978. 
k) A empresa deverá ter atenção especial quanto aos dispositivos de acionamento e de 
parada, sistemas de segurança, dispositivos de parada de emergência, sinalizações, dentre 
outros. Cuidado especial ainda com proteções de correias, polias e outros itens do 
equipamento que possam resultar em risco adicional de acidente. 

 
13 – CONTRATO 
13.1. Homologada a licitação, a Secretaria Municipal de Administração, convocará no 
prazo de até 5 (cinco) dias, o licitante que tiver apresentado a proposta vencedora para 
assinatura do contrato, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93. 
13.2. Caso a empresa adjudicatária não assine o Contrato no prazo e condições 
estabelecidas, o Pregoeiro poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 



classificação, para nova negociação até chegar a um vencedor ou recomendar a 
revogação da licitação independentemente da cominação prevista no artigo 81, da Lei nº 
8.666/93. 

 
14 –  PENALIDADES 
14.1. Na aplicação das sanções e penalidades previstas nos incisos abaixo, com fulcro nos 
arts. 86, 87 e 88 da lei de licitações 8.666/93, devem ser consideradas as seguintes 
circunstâncias: a natureza e a gravidade da infração contratual; os danos que o 
cometimento da infração ocasionar ao serviço e aos usuários; a vantagem auferida em 
virtude da infração; as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes; os antecedentes da 
contratada. 
I-A recusa injustificada da assinatura do contrato será considerado como 
inadimplemento total do contrato e as penalidades a ser aplicadas são as previstas no 
inciso III, no que couber;  
II –O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de 
mora, no valor correspondente a 0,33% do valor do contrato, por dia de atraso, limitado 
a 20 dias, sob pena de, ultrapassado esse prazo, caracterização de inadimplemento total 
do objeto do contrato, autorizando a aplicação de penalidades previstas no inciso III. 
a) a multa a que alude este inciso II não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta clausula, 
dependendo do dano causado ao interesse público. 
b) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia 
do respectivo contratado. 
III - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
a) advertência por instrumento formal, firmada pelo fiscal do contrato; 
b) multa em valor equivalente a 20% do valor do contrato; quando o inadimplemento 

por total e multa em valor equivalente a 10% do valor do contrato quanto o 
inadimplemento por parcial, independente do percentual já concluído do contrato. 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a  
Administração, por prazo a ser arbitrado pela administração considerado o disposto no 
parágrafo 1°, não superior a 2 (dois) anos; 
d) considerando a gravidade das consequências do inadimplemento do contrato, poderá 
a administração declarar a inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
§ 1o  Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 
§ 2o  As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d”  do inciso III poderão ser aplicadas 
juntamente com a da alínea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
§ 3o  A sanção estabelecida na alínea “d”, do inciso III prevista nesta cláusula é de 
competência exclusiva do Secretário Municipal, facultada a defesa do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a 
reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.      



§ 4º: As sanções previstas nas alíneas “c” e “d” do inciso III poderão também ser 
aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por este 
instrumento e pela lei de licitações: 
I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos; 
II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados. 
§ 5º: a aplicação das sanções e penalidades aqui previstas não exime a contratada de 
responder por perdas e danos que causar a administração em razão de conduta ilícita 
praticada. 
 
15 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
15.1. As despesas decorrentes do presente procedimento, correrão à conta da seguinte 
dotação orçamentária: 
Secretaria de Obras Públicas - 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente - 
Contrato de Repasse do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento nº 
860563/2017/caixa e recursos próprios. 
 
16 – ENTREGA DO PRODUTO 
16.1. Local de Entrega: Prefeitura Municipal de Ivoti -  Secretaria de Obras Públicas, na 
Rua Carlos Gomes, 167, Bairro Harmonia, Ivoti/RS, CEP 93.900-000  
16.2. Prazo de entrega:  A entrega do equipamento deverá ser feita conforme prazo 
estipulado no Termo de Referência, anexo I do edital. 
16.3. O recebimento definitivo poderá ser feito em até 10 (dez) dias corridos após a 
entrega, mediante a comprovação do perfeito funcionamento da máquina. 
16.4. Somente será aceito bem que corresponda às especificações constantes do presente 
edital e seus anexos, e tenha sido objeto de vistoria por responsável da CONTRATANTE. 
16.5. Verificada a desconformidade de algum item do equipamento, a licitante vencedora 
deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
sujeitando-se às penalidades previstas neste edital. 
 
17 – PAGAMENTO 
17.1. O pagamento será efetuado, após a entrega do equipamento e mediante 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, com aprovação da Secretaria de Obras Públicas. 
17.2. O pagamento somente será efetuado após a autorização da REGOV da Caixa 
Econômica Federal, por estar vinculado ao contrato de repasse nº  860563/2017. 
17.3. O pagamento será efetuado mediante depósito em conta bancária, cujo titular, 
necessariamente deverá ser a licitante. 
17.4. Nota Fiscal deverá constar o número do Contrato com a Caixa Econômica Federal.  
17.5. A Contratada deverá entregar junto com a Nota Fiscail, o número de conta para 
depósito. 
17.6. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil 
visualização, a indicação do número do processo, número do pregão e da ordem de 
fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do equipamento e posterior 
liberação do documento fiscal para pagamento. 
 
18 – DISPOSIÇÕES GERAIS 



18.1. É facultado ao Pregoeiro, 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. 
18.2. A critério da Administração o objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos 
ou supressões, de acordo com o artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 
18.3. 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 nº 8.666/93. 
18.4. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na 
legislação em vigor. 
18.5. O Município não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 
responsabilidade do LICITANTE para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou 
quaisquer outros. 
18.6. O Município de Ivoti reserva-se o direito de anular ou revogar a presente licitação, 
no total ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie. 
18.7. Integram este Edital:    
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO II – Minuta de Contrato; 
18.8. O Edital e demais documentos pertinentes a esta licitação encontram-se à 
disposição no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Maiores informações na 
Prefeitura Municipal de Ivoti - Fone: (51) 3563-8800, durante o horário de expediente: 
segunda a sexta-feira das 10h as 17h. 
 

Ivoti, 28 de março de 2019. 
 
 
 

 MARTIN CESAR KALKMANN 
      Prefeito Municipal 

 
 

Ciente em 28.03.2019:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 9/2019– EDITAL Nº /2019 
 

TERMO DE REFERENCIA 
 
1.Do Objeto: 
Aquisição de um equipamento agricola tipo picador florestal de galhos para a Secretaria 
de Obras Públicas.  
 
2. Justificativa: 
A aquisição do equipamento-picador de galhos será destinado para a Secretaria de Obras 
para picar e triturar troncos e galhos de podas em áreas urbanas, rurais e 
reflorestamentos,  é de grande importância às atividades da Administração Pública.  
 
3. Da especificação do Objeto: 
Constitui objeto da presente licitação a aquisição de um(1) equipamento florestal tipo 
picador para madeira e resíduo, tambor largura de passagem mínima de 500mm e altura 
mínima de 300mm. Acompanha 01 jogo de facas e contra facas, 02 facas, correia torque, 
motor diesel, capacidade mínima 210CV. Fixação do equipamento sobre chassi reforçado 
com rodado e por 04 pneus adequados ao deslocamento. Disposição de 01 sapata e 04 
pés de apoio o chassi, regulador de fluxo, controle de sobre carga automático, gabarito 
de regulagem da faca, calha de alimentação manual, polia de acionamento do motor e 
bomba, proteção metálica para correias de acionamento e pistão hidráulico para 
articulação da calha, produção media de 60m³/por hora em uma densidade de 
500kg/m³, produzindo 30 toneladas por hora. 
-Valor orçado pelo município: R$ 300.000,00. 

 
4. Da entrega e Prazo: 
O prazo para entrega do equipamento será de  sessenta (60) dias, contados da Ordem de 
Início de Objeto. 
O equipamento deverá ser entregue no pátio da Secretaria de Obras Públicas, na Rua 
Carlos Gomes, 167, Bairro Harmonia, Ivoti/RS. 
 
5. Das condições de pagamento: 
O pagamento será efetuado, após a entrega do equipamento e mediante apresentação da 
Nota Fiscal/Fatura, com aprovação da Secretaria de Obras Públicas, correndo a despesa 
pela Secretaria de Obras Públicas - 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e Material 
Permanente -Contrato  de Repasse do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento  nº  860563/2017/caixa e recursos próprios. 
O pagamento somente será efetuado após a autorização da REGOV da Caixa Econômica 
Federal, por estar vinculado ao contrato de repasse nº  860563/2017. 

O pagamento será efetuado mediante depósito em conta bancária, cujo titular,  
necessariamente deverá ser a licitante. 

Na Nota Fiscal deverá constar o número do Contrato com a Caixa Econômica Federal. A 
Contratada deverá entregar junto com a Nota Fiscail, o número de conta para depósito. 



A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil 
visualização, a indicação do número do processo, número do pregão e da ordem de 
fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do equipamento e posterior 
liberação do documento fiscal para pagamento. 
 
6. Da Garantia: 
Fornecer garantia do equipamento, de no mínimo 12 (doze) meses, contra defeitos de 
fabricação, contados a partir da data do recebimento da máquina pelo Município, com 
abrangência para assistência técnica gratuita quando em garantia, não podendo incidir 
qualquer custo adicional para o Município, como com deslocamentos e eventual 
transporte do equipamento. 
 

7. – Assistência Técnica 
A licitante deverá apresentar, juntamente com a documentação relativa à habilitação, 
declaração informando qual empresa prestará a assistência técnica para o 
equipamento ofertado.  
Na declaração acima, é obrigatório que conste ainda: data, período da garantia, CNPJ do 
declarante e da licitante, telefone e nome completo do responsável pela declaração. 
 
8.Da vigência do Contrato. 
A vigência do Contrato será de 90(noventa) dias a contar da data da Ordem de Inicio de 
Objeto. 
 
9. Requisitos de Segurança: 
A máquina deverá atender a todos os requisitos estabelecidos na Norma Regulamentadora 
n° 12 (NR-12), da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978 e seus anexos. A referida norma e 
seus anexos definem referências técnicas, princípios fundamentais e medidas de proteção 
para garantir a saúde e integridade física dos trabalhadores e estabelece requisitos mínimos 
para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho nas fases de projeto e de utilização de 
máquinas e equipamentos de todos os tipos, e ainda à sua fabricação, importação, 
comercialização, exposição e cessão a qualquer título, em todas as atividades econômicas, 
sem prejuízo da observância do disposto nas demais Normas Regulamentadoras (NR) 
aprovadas pela Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978, nas normas técnicas oficiais e, na 
ausência ou omissão destas, nas normas internacionais aplicáveis. 
 
Ainda segundo a NR-12, em seu item 12.134 “É proibida a fabricação, importação, 
comercialização, leilão, locação, cessão a qualquer título e exposição de máquinas e 
equipamentos que não atendam ao disposto nesta Norma” (grifamos). Ou seja, a máquina 
somente poderá ser fabricada e comercializada se atender a todos os requisitos da NR-12. 
 
Na entrega técnica do equipamento, a empresa deverá fornecer aos servidores designados 
para a operação da máquina, capacitação que atenda ao conteúdo programático do Anexo II 
da NR-12. Deverá ser ministrada por trabalhadores ou profissionais qualificados para este 
fim, com supervisão de profissional legalmente habilitado que se responsabilizará pela 
adequação do conteúdo, forma, carga horária, qualificação dos instrutores e avaliação dos 
capacitados. 
 



Segundo o item 12.125 da Norma Regulamentadora nº 12, as máquinas e equipamentos 
devem possuir manual de instruções fornecido pelo fabricante ou importador, com 
informações relativas à segurança em todas as fases de utilização. 
Os manuais das máquinas e equipamentos fabricados ou importados a partir da vigência da 
NR-12 devem conter, no mínimo, as seguintes informações: 
a) razão social, CNPJ e endereço do fabricante ou importador;  
b) tipo, modelo e capacidade;  
c) número de série ou número de identificação e ano de fabricação;  
d) normas observadas para o projeto e construção da máquina ou equipamento;  
e) descrição detalhada da máquina ou equipamento e seus acessórios;  
f) diagramas, inclusive circuitos elétricos, em especial a representação esquemática das 
funções de segurança;  
g) definição da utilização prevista para a máquina ou equipamento;  
h) riscos a que estão expostos os usuários, com as respectivas avaliações quantitativas de 
emissões geradas pela máquina ou equipamento em sua capacidade máxima de utilização;  
i) definição das medidas de segurança existentes e daquelas a serem adotadas pelos usuários; 
j) especificações e limitações técnicas para a sua utilização com segurança;  
k) riscos que podem resultar de adulteração ou supressão de proteções e dispositivos de 
segurança;  
l) riscos que podem resultar de utilizações diferentes daquelas previstas no projeto;  
m) informações técnicas para subsidiar a elaboração dos procedimentos de trabalho e 
segurança durante todas as fases de utilização;  
n) procedimentos e periodicidade para inspeções e manutenção;  
o) procedimentos a serem adotados em situações de emergência;  
p) indicação da vida útil da máquina ou equipamento e/ou dos componentes relacionados 
com a segurança.  
Deste modo, tendo em vista a máquina ser nova, a fabricante, atendendo aos requisitos da 
NR-12, deverá fornecer manual de instruções que atenda aos requisitos estabelecidos na 
referida norma. 
 
Na entrega técnica da máquina, além do manual de instruções, a empresa deverá fornecer 
uma via da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do projeto da máquina, emitindo 
ainda um laudo técnico que descreva que a máquina foi projetada e construída atendendo a 
todas as Normas Técnicas atualmente vigentes, em especial às relacionadas à saúde e 
segurança do trabalho, atendendo ainda a todos os requisitos da NR-12, da Portaria 3.214 de 
08 de junho de 1978. 
 
Por fim, cabe destacar que a empresa deverá ter atenção especial quanto aos dispositivos de 
acionamento e de parada, sistemas de segurança, dispositivos de parada de emergência, 
sinalizações, dentre outros. Cuidado especial ainda com proteções de correias, polias e 
outros itens do equipamento que possam resultar em risco adicional de acidente. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO II -MINUTA DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2019 – EDITAL Nº /2019 

 
O MUNICIPIO DE IVOTI, pessoa jurídica de direito público, com sede à 

Av. Presidente Lucena, 3527, Bairro Centro, inscrita no CNPJ sob n.º 88.254.909/0001-17, 
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. MARTIN CESAR KALKMANN, doravante 
denominado CONTRATANTE, e por outro lado a empresa ....., representada por seu 
Sócio Gerente, Sr. .., sediada na Rua ....., em ..., inscrita no CNPJ/MF sob nº ...., de ora em 
diante denominada CONTRATADA, fundamentados nas disposições da Lei n.º 8.666/93 
e posteriores alterações e tendo em vista o que consta do Edital de Pregão Eletrônico nº 
9/2019, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: 

Constitui objeto do presente contrato a aquisição de um(1) equipamento agricola tipo  
picador para madeira e resíduo, tambor largura de passagem mínima de 500mm e altura 
mínima de 300mm. Acompanha 01 jogo de facas e contra facas, 02 facas, correia torque, 
motor diesel, capacidade mínima 210CV. Fixação do equipamento sobre chassi reforçado 
com rodado e por 04 pneus adequados ao deslocamento. Disposição de 01 sapata e 04 
pés de apoio o chassi, regulador de fluxo, controle de sobre carga automático, gabarito 
de regulagem da faca, calha de alimentação manual, polia de acionamento do motor e 
bomba, proteção metálica para correias de acionamento e pistão hidráulico para 
articulação da calha, produção media de 60m³/por hora em uma densidade de 
500kg/m³, produzindo 30 toneladas por hora.  
Parágrafo Primeiro  - A máquina deverá atender a todos os requisitos estabelecidos na 
Norma Regulamentadora n° 12 (NR-12), da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978 e seus 
anexos. 
Parágrafo Segundo - O prazo para entrega do equipamento será de  sessenta (60) dias, 
contados da Ordem de Início de Objeto. 
Parágrafo Terceiro - O equipamento deverá ser entregue no pátio da Secretaria de Obras 
Públicas, na Rua Carlos Gomes, 167, Bairro Harmonia,  Ivoti/RS. 
Parágrafo Quarto – A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto 
com o seu objeto. 
Parágrafo Quinto - Verificada a desconformidade de algum item do equipamento, a 
licitante vencedora deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: 
A CONTRATANTE pagará, pelo objeto do presente Contrato, o valor total de R$ ..(..) 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: 
O pagamento será efetuado, após a entrega do equipamento e mediante apresentação da 
Nota Fiscal/Fatura, com aprovação da Secretaria de Obras Públicas, correndo a despesa 
pela Secretaria de Obras Públicas - 4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e Material 
Permanente - Contrato  de Repasse do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento  nº  860563/2017/caixa e recursos próprios. 
Parágrafo Primeiro - O pagamento somente será efetuado após a autorização da REGOV 
da Caixa Econômica Federal, por estar vinculado ao contrato de repasse nº  860563/2017. 



Parágrafo Segundo - O pagamento será efetuado mediante depósito em conta bancária, 
cujo titular, necessariamente deverá ser a licitante. 
Parágrafo Terceiro - Nota Fiscal deverá constar o número do Contrato com a Caixa 
Econômica Federal.  A Contratada deverá entregar junto com a Nota Fiscail, o número 
de conta para depósito. 
Parágrafo Quarto - A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local 
de fácil visualização, a indicação do número do processo, número do pregão e da ordem 
de fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do equipamento e 
posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 
 
CLÁUSULA QUARTA: 
O prazo de vigência do presente contrato é  de noventa(90) dias, a contar da Ordem de 
Início de Objeto. 
 
CLÁUSULA QUINTA: 
O CONTRATANTE poderá rescindir o presente Contrato, independentemente de 
qualquer notificação judicial ou extrajudicial, se a CONTRATADA: 
a) falir, entrar em concordata ou se dissolver; 
b) não cumprir qualquer das obrigações estipuladas; 
c) transferir o Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia autorização escrita 
do CONTRATANTE.  
Parágrafo Único – No caso de rescisão por um dos motivos prescritos nesta cláusula, a 
CONTRATADA receberá os valores correspondentes ao equipamento efetivamente 
entregue. 
 
CLÁUSULA SEXTA: 
São Obrigações da CONTRATADA: 

a) entregar o objeto licitado obedecendo rigorosamente as especificações e condições 
estipuladas no Termo de Referência e na proposta comercial. 
b)manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
c) arcar com as despesas referentes ao objeto do Pregão Eletrônico, inclusive os tributos 
municipais, estaduais e federais incidentes sobre o mesmo; 
d) providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas 
pelo CONTRATANTE; 
e) arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, 
provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato; 
f)arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros 
acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva do Contratado; 
g) fornecer garantia do equipamento, de no mínimo 12 (doze) meses, contra defeitos de 
fabricação, contados a partir da data do recebimento da máquina pelo Município, com 
abrangência para assistência técnica gratuita quando em garantia, não podendo incidir 
qualquer custo adicional para o Município, como com deslocamentos e eventual 
transporte do equipamento. 
h)A máquina deverá atender a todos os requisitos estabelecidos na Norma Regulamentadora 
n° 12 (NR-12), da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978 e seus anexos.  
i)  Na entrega técnica do equipamento, a empresa deverá fornecer aos servidores designados 
para a operação da máquina, capacitação que atenda ao conteúdo programático do Anexo II 



da NR-12. Deverá ser ministrada por trabalhadores ou profissionais qualificados para este 
fim, com supervisão de profissional legalmente habilitado que se responsabilizará pela 
adequação do conteúdo, forma, carga horária, qualificação dos instrutores e avaliação dos 
capacitados. 
j)Na entrega técnica da máquina, além do manual de instruções, a empresa deverá fornecer 
uma via da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do projeto da máquina, emitindo 
ainda um laudo técnico que descreva que a máquina foi projetada e construída atendendo a 
todas as Normas Técnicas atualmente vigentes, em especial às relacionadas à saúde e 
segurança do trabalho, atendendo ainda a todos os requisitos da NR-12, da Portaria 3.214 de 
08 de junho de 1978. 
k) A empresa deverá ter atenção especial quanto aos dispositivos de acionamento e de 
parada, sistemas de segurança, dispositivos de parada de emergência, sinalizações, dentre 
outros. Cuidado especial ainda com proteções de correias, polias e outros itens do 
equipamento que possam resultar em risco adicional de acidente. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA: 
Na aplicação das sanções e penalidades previstas nos incisos abaixo, com fulcro nos arts. 
86, 87 e 88 da lei de licitações 8.666/93, devem ser consideradas as seguintes 
circunstâncias: a natureza e a gravidade da infração contratual; os danos que o 
cometimento da infração ocasionar ao serviço e aos usuários; a vantagem auferida em 
virtude da infração; as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes; os antecedentes da 
contratada. 
I-A recusa injustificada da assinatura do contrato será considerado como 
inadimplemento total do contrato e as penalidades a ser aplicadas são as previstas no 
inciso III, no que couber;  
II-O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, 
no valor correspondente a 0,33% do valor do contrato, por dia de atraso, limitado a 20 

dias, sob pena de, ultrapassado esse prazo, caracterização de inadimplemento total do 
objeto do contrato, autorizando a aplicação de penalidades previstas no inciso III. 
a) a multa a que alude este inciso II não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta clausula, 
dependendo do dano causado ao interesse público. 
b) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia 
do respectivo contratado. 
III - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
a) advertência por instrumento formal, firmada pelo fiscal do contrato; 
b) multa em valor equivalente a 20% do valor do contrato; quando o inadimplemento 

por total e multa em valor equivalente a 10% do valor do contrato quanto o 
inadimplemento por parcial, independente do percentual já concluído do contrato. 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo a ser arbitrado pela administração considerado o disposto no 
parágrafo 1°, não superior a 2 (dois) anos; 
d) considerando a gravidade das consequências do inadimplemento do contrato, poderá 
a administração declarar a inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 



será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
§ 1o  Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 
§ 2o  As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d”  do inciso III poderão ser aplicadas 
juntamente com a da alínea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
§ 3o  A sanção estabelecida na alínea “d”, do inciso III prevista nesta cláusula é de 
competência exclusiva do Secretário Municipal, facultada a defesa do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a 
reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.      
§ 4º: As sanções previstas nas alíneas “c” e “d” do inciso III poderão também ser 
aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por este 
instrumento e pela lei de licitações: 
I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos; 
II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados. 
§ 5º: a aplicação das sanções e penalidades aqui previstas não exime a contratada de 
responder por perdas e danos que causar a administração em razão de conduta ilícita 
praticada. 
 
CLÁUSULA OITAVA: 
A fiscalização da execução do contrato ficará a cargo do Município, através do Secretário 
de Obras Públicas, Sr. Roberto Schneider. 
 
CLÁUSULA NONA: 
As dúvidas resultantes da interpretação do presente contrato serão discriminadas em 
juízo, ficando eleito o Foro da Comarca de Ivoti /RS. 
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que se 
produzam seus jurídicos e legais efeitos.     
Prefeitura Municipal de Ivoti, aos.......dias do mês de.......de 2019. 
 

                                                                  MARTIN CESAR KALKMANN 

                                                                                Contratante 

                                                                               Contratada 

Fiscal do contrato: 

Testemunhas:                                              Ciente em .2019: 


