
EDITAL Nº 37/2020, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020 

RETIFICA O EDITAL Nº 32/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020  
                       PARA REGISTRO DE PREÇOS 

            
 

 
  MARTIN CESAR KALKMANN, Prefeito Municipal de Ivoti, no uso 
de suas atribuições legais, torna público que os anexos III – Modelo de Proposta e 
VIII – Termo de Referência do Edital  nº 32/2020 - Pregão Presencial nº 11/2020 para 
Registro de Preços ficam retificados,  nos seguintes termos: 
       
   1. Fica alterado o Anexo III  - Modelo de Proposta, que passa a ter a 
redação do Anexo que acompanha esta retificação. 

 
  2. Fica alterado o Anexo VIII  - Termo de Referência, que passa a ter a 
redação do Anexo que acompanha esta retificação. 

 
   3. Em razão das alterações acima, a data para receber envelopes com a 
documentação e propostas fica transferida para as 14 horas do dia 04 de março de 
2020, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal.  
 
  4. Todas as demais cláusulas e condições do Edital 32/2020 - Pregão 
Presencial nº 11/2020 e  anexos não referidos nesta retificação ficam inalterados.  
   
 
  Ivoti, 17 de fevereio de 2020. 
 
 
 
             MARTIN CESAR KALKMANN 
                    Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Ciente em 17.02.2020:         Tomas Baumgarten Rost 
                     Procurador - OAB/RS 059.666 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

ANEXO III 
 

 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
Ao Município de Ivoti 
Av. Presidente Lucena, nº 3527 Centro – Ivoti - RS. 
Pregão nº 22/2017                                Abertura __ de ______ de ____ às __:__ horas. 
 
Razão Social ___________________________________  
Endereço ______________________________________  
Telefone____________________Email__________________________________  
CNPJ: ____________________________  
 
Vimos apresentar por intermédio desta, a nossa proposta para___________________________. 
 

Lote Descrição 

Quant.  
Min 

horas 
 

Quant.  
Máx 
horas 

 

Valor Unit.  

total 

1.1. 

Prestação de serviços de 
Trator de Esteira, minimo de 
134hp, minimo de 14.000kg, 
esclarificador 3 dentes e 
lâmina angulável de 3 
metros de corte – mão de 
obra 

50 300  

 

1.2. 

Prestação de serviços de 
Trator de Esteira, minimo de 
134hp, minimo de 14.000kg, 
esclarificador 3 dentes e 
lâmina angulável de 3 
metros de corte – 
equipamento 

50 300  

 

 Total do Lote 1     

2.1 

Prestação de serviços de 
Escavadeira Hidráulica (PC), 
provida de esteira e peso 
operacional mínimo 17 
toneladas  - mão-de-obra 

50 300  

 

2.2 
Prestação de serviços de 
Escavadeira Hidráulica (PC), 

50 300  
 



provida de esteira e peso 
operacional mínimo 17 
toneladas  - equipamento 

 Valor Unit. Total lote 2     

3.1 

Prestação de serviços de 
Rolo Compactador Liso 
CA250, 80Hp ou maior – 
mão de obra 

50 300  

 

3.2 

Prestação de serviços de 
Rolo Compactador Liso 
CA250, 80Hp ou maior –
equipamento 

50 300  

 

 Valor Unit. Total Lote 3     

 
Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-
nos dos mesmos para elaboração da presente proposta. 
 
E em consonância aos referidos documentos, declaramos: 
1 - Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das cláusulas 
da minuta do contrato em anexo; 
 
2 - Que o prazo de validade da presente proposta, contados a partir da data de abertura do 
conjunto proposta, é de 60 (sessenta) dias; 
 
3 - Que nos preços apresentados já estão contemplados todos os impostos e ou descontos ou 
vantagens, e frete para o fornecimento do objeto do presente certame. 
 
Obs: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da licitante 
com todas as características do objeto e exigências constantes no edital.  
Local e Data. __________________________________ 
Nome, Assinatura e Carimbo da Empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO VIII 
 

OBJETIVO 
Este documento tem por finalidade servir como referência para a contratação de hora 
máquina, incluso operador, para prestação de serviços em manutenção e implantação de 
melhorias em vias e demais áreas públicas do município de Ivoti. 
 

JUSTIFICATIVA 
A contratação de hora máquina com operador para prestação de serviços em manutenção e 
implantação de melhorias em vias e demais áreas públicas do município de Ivoti se faz 
necessário pois trata-se de equipamentos especializados que não fazem parte do parque de 
máquinas do município, bem como do aumento da demanda decorrente do aumento da área 
urbana e uso intensivo dos espaços. 
  

DISPOSIÇÕES GERAIS 
Os serviços deverão obrigatoriamente ser executados de acordo com este Termo de 
Referência. 
Todas as informações e esclarecimentos sobre o presente edital serão prestados pela 
Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos. 
Rua Carlos Gomes, 167 – Harmonia – Ivoti/RS. 
Telefone: 51 3563 7595 
e-mail: obras@ivoti.rs.gov.br 
A apresentação da proposta implica na aceitação imediata, pela proponente, do inteiro teor 
das presentes especificações técnicas e de serviços, bem como de todas as disposições legais 
que se aplicam à espécie. 
 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
I – Executar os serviços propostos nos itens relativamente aos quais for vencedora, dentro 
dos condições definidas pela Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos; 
II - colocar à disposição da Contratante atendimento diferenciado para solução imediata de 
eventuais problemas no decorrer do contrato;  
III - apresentar e colocar à disposição da Contratante as soluções que mantenham a 
segurança e a qualidade dos serviços contratados;    
IV - Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sendo de exclusiva 
responsabilidade da CONTRATADA as despesas com todos os encargos e obrigações sociais, 
trabalhistas e fiscais;  
V - Manter equipamentos suficientes para atendimento dos serviços, sendo de exclusiva 
responsabilidade da CONTRATADA as despesas com combustíveis, lubrificantes, 
manutenção preventiva e manutenção corretiva decorrentes de desgastes naturais ou danos 
ocasionados pelo uso; 
VI - Comunicar à Contratante, por escrito, qualquer anormalidade nos serviços e prestar os 
esclarecimentos julgados necessários;  
VII – Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos 
(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento de mão-de-
obra especializada, leis sociais, administração, lucros, equipamentos e ferramental de 



material e de pessoal e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste 
Termo de referencia; 
VIII – O fornecedor classificado em 1º. (primeiro) lugar nos preços registrados, poderá ser 
convocado a firmar a Ata de Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 
dia seguinte ao recebimento da convocação expressa e formal, podendo este prazo ser 
prorrogado por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura 
Municipal de Ivoti; 
IX – O prazo de validade de registro de preços será de 12 (doze) meses oficiais; 
X – O pagamento de cada compra será efetuado no mês subsequente ao da prestação dos 
serviços após aceitação e verificação da planilha dos serviços prestados; 
XI - Os valores somente serão liberados mediante a apresentação das notas fiscais, 
devidamente assinadas pelo responsável pelo recebimento do objeto e/ou pelo responsável 
pela fiscalização do serviço prestado, e com a observância do estipulado no art. 5º da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações; 
XII -  Os serviços somente poderão ser executados conforme solicitação e ou liberação do 
Departamento de Obras; 
XIII - Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, 
encaminhando elemento com funções legalmente registradas em sua carteira de trabalho; 
XIV -  Instruir seu empregado quanto à necessidade de acatar orientações da Contratada 
inclusive quanto ao cumprimento das Normas de Segurança e Medicina do Trabalho ; 
XV - Fornecer aos funcionários todos os uniformes exigidos de acordo com a função que 
exercerão; 
XVI -  Fornecer e determinar que seus funcionários utilizem os equipamentos de segurança 
(EPI’s); 
XVII - Declarar que a empresa não possui ou emprega menores de idade em seu quadro 
funcional; 
 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Lote Descrição 

Quant.  
Min 

horas 
 

Quant.  
Máx 
horas 

 

Valor Unit.  

total 

1.1. 

Prestação de serviços de Trator de 
Esteira, minimo de 134hp, minimo 
de 14.000kg, esclarificador 3 dentes 
e lâmina angulável de 3 metros de 
corte – mão de obra 

50 300 R$ 22,67 

 
 
R$ 6.801,00 

1.2. 

Prestação de serviços de Trator de 
Esteira, minimo de 134hp, minimo 
de 14.000kg, esclarificador 3 dentes 
e lâmina angulável de 3 metros de 
corte – equipamento 

50 300 R$ 204,00 

 
 
R$ 61.200,00 

 Total do Lote 1    R$ 68.001,00 

2.1 

Prestação de serviços de 
Escavadeira Hidráulica (PC), 
provida de esteira e peso 
operacional mínimo 17 toneladas  - 

50 300 R$ 20,67 

 
 
R$ 6.201,00 



mão-de-obra 

2.2 

Prestação de serviços de 
Escavadeira Hidráulica (PC), 
provida de esteira e peso 
operacional mínimo 17 toneladas  - 
equipamento 

50 300 R$ 186,00 

 
 
R$ 55.800,00 
 

 Valor Unit. Total lote 2    R$ 62.001,00 

3.1 
Prestação de serviços de Rolo 

Compactador Liso CA250, 80Hp ou 
maior – mão de obra 

50 300 R$ 19,67 
 
R$ 5.901,00 

3.2 
Prestação de serviços de Rolo 

Compactador Liso CA250, 80Hpou 
maior – equipamento 

50 300 R$ 177,00 
 
R$ 53.100,00 

 Valor Unit. Total Lote 3    R$ 59.001,00 

 
 
PAGAMENTO  
A CONTRATADA deverá apresentar a NOTA Fiscal e fatura correspondentes aos serviços 
prestados.  
Somente poderão ser considerados para fins de pagamento os serviços prestados e aceites ou 
aprovados pela Secretaria da Fazenda deste Município.  
O pagamento apenas será efetivado após verificação da regularidade fiscal junto a Secretaria 
da Fazenda ou, se for o caso, com a apresentação das certidões necessárias para esse fim.  
O pagamento será efetuado no mês subsequente ao da prestação dos serviços, seguindo o 
cronograma de pagamentos da Secretaria da Fazenda deste Município.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


