
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENARIO


AV ANTONIO MENEGATTI, 845


FONE 54-3613 5160


Edital de Licitação


DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO:
 28/11/2018
Modalidade.:
 Convite

Numero.....:
 0011/18
 DATA ABERTURA DAS PROPOSTAS..:
 06/12/2018


HORARIO......................:
 10:00


Fornecedor.:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO

Endereço...:
 AV. ANTONIO MENEGATTI

CGCMF......:
 93539138000144

CGCICM.....:
 Fone..:
 05436135160


CENTENARIO
Cidade.....:
 Estado:
 RS
 CEP:
 99838000


OBJETIVO:
 AQUISIÇÃO DE COLHEDORA DE FORRAGEM NOVA


ENCARGOS GERAIS DA LICITAÇÃO


01- Local da Entrega das Propostas.....: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENARIO


PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO
02- Local de Entrega do Objeto Licitado: 


ATÉ AS 10:00 HORAS DO DIA 06/12/2018
03- Prazo de Entrega das Propostas.....: 


ATÉ 15 DIAS DA AUTORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO
04- Prazo de Entrega do Objeto Licitado: 


05- Condições de Pagamento.............: 
ATÉ 15 DIAS APÓS ENTREGA E ACEITAÇÃO


06- Validade da Proposta...............: 
60 Dias


07- A Administração reserva-se o direito de aceitar a proposta  que  lhe  seja  mais  

vantajosa, observado os critérios de preços , condições de pagamento e outros fatores, 

assim  como de recusar , total ou parcialmente, o conteúdo da proposta , nos termos da 

Lei 8.666/93, e suas alterações.

08-Não serão aceitas as propostas que não atenderem as condições gerais deste convite, 

bem como aos dispositivos legais em vigor, pertinentes a matéria.

09-Os documentos deverão ser entregues em envelopes separados, fechados e endereçados 

ao Município de Centenário, ao setor de licitações, e descriminado "Documentação" e 

"Proposta".

10 - O envelope da documentação deverá constar, no mínimo, as certidões negativas, em 

vigor, do INSS, na forma da Lei, do FGTS, de Tributos Municipais da sede do licitante 

e Certidão Negativa Trabalhista.

11 - Comprovante de Inscrição junto a Receita Federal do Brasil (CNPJ)

12 - Copia do Ato Constitutivo em vigor do Licitante (Estatutos ou Contrato Social 

etc.), acompanhado de cópia da carteira de identidade do representante legal da mesma.

13 - A presente Licitação é do tipo menor preço por item, devendo os licitantes 

cotarem suas propostas com até duas casas após a vírgula.

14 - Os licitantes em suas propostas indicar a marca e o modelo do produto ofertado, 

vinculando-se a ela quando do fornecimento no caso de ser considerado vencedor.

15 - O Município irá adquirir o equipamento, de acordo com sua necessidade, mediante 

solicitação.

16 - O Município convocará o licitante vencedor para que num prazo de cinco dias 

compareça junto a Administração para assinatura do contrato. O prazo poderá ser 

prorrogado mediante solicitação do licitante vencedor e aceita pelo Município.

17 - O Licitante vencedor respectivo deverá efetuar a entrega do equipamento junto a 

Prefeitura Municipal de Centenário, sem nenhum custo adicional ao Município, num prazo 

de quinze dias, contados da solicitação. O prazo poderá ser prorrogado mediante 

solicitação do licitante vencedor e aceita pelo Município.

18 - O Licitante vencedor respectivo deverá substituir, sem nenhum custo adicional ao 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENARIO


AV ANTONIO MENEGATTI, 845


FONE 54-3613 5160


Município, o produto considerado em desacordo pelo Município.

19 - O Pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega e aceitação do 

equipamento e protocolização da nota fiscal.

20 - Pelo inadimplemento das obrigações seja na condição de participante do certame ou 

de fornecedor, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes 

penalidades:

20.1- manter comportamento inadequado durante o certame: afastamento do certame e 

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;

20.2 - deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do 

direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 4% 

sobre o valor estimado da contratação;

20.3 - executar o objeto com irregularidade, passíveis de correção durante a execução 

e sem prejuízo ao resultado: advertência;

20.4 - executar o objeto com atraso injustificado, até o limite de 05(cinco) dias, 

após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre 

o valor atualizado do contrato;

20.5 - inexecução parcial do objeto: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 3(três) anos e multa de 4% sobre o valor correspondente ao 

montante não adimplido do contrato;

20.6 - inexecução total do objeto: suspensão de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 5(cinco) anos e multa de 10% sobre o valor atualizado dos 

itens em que fora considerado vencedor neste certame;

20.7 - causar prejuízo material resultante diretamente de execução do objeto: 

declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar 

com a Administração Pública pelo prazo de 5(cinco) anos e multa de 5% sobre o valor 

atualizado dos itens em que fora considerado vencedor neste certame;.

21 - Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto estiver pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de 

penalidade ou inadimplência contratual.

22 - Do equipamento deverá ser concedida uma garantia de no mínimo 12 meses, contados 

da entrega e aceitação, contra defeitos de fábrica, independentemente do número de 

horas trabalhadas.

23 - A Minuta contratual é parte integrante deste edital.

24 - A participação no presente certame importa na aceitação de todos os seus termos.


ANEXO I


MINUTA


CONTRATO ADMINISTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE COLHEDOURA DE FORRAGEM


CONTRATANTES: O MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO, Estado do Rio Grande do Sul, pessoa jurídica 

de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº ______________, com sede 

administrativa na Av. Antônio Menegatti, 845, Centenário, RS, neste ato por seu 

Prefeito Municipal, denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa 

........................................., neste ato representada 

por............................., doravante denominada CONTRATADA.

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, entre as partes "supra" 

qualificadas, fica certo e ajustado o presente Contrato de Aquisição, que reger-se-á 

pelas seguintes cláusulas e condições:


Cláusula Primeira: O presente contrato tem por objeto a aquisição do seguinte 

equipamento:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENARIO


AV ANTONIO MENEGATTI, 845


FONE 54-3613 5160


ITEM        QTD.        UNID.        DESCRIÇÃO DO PRODUTO - CARACTERÍSTICAS 

I        01        UNID        Colhedora de forragem (ensiladeira), com as seguintes características mínimas: 

nova, acoplável ao hidráulico do trator, acionada pela tomada de força, de cardã ao 

invés de correia, potência mínima de 58 cvs e no máximo 90 cvs, com 12 facas no rotor, 

opões de corte de 02 a 36 mm, com 04 rolos, com pedra afiadora do tamanho total das 

facas, com seis lançadores da forragem na carreta agrícola, tubo de descarga 

construída em chapa, com quebra grão, com tubo de descarga com giro hidráulico, com 

plataforma de área total de corte de 01 metro para culturas de milho e aveia, com 

quebra jato mecânico, com contra faca regulável, com garantia de no mínimo doze meses 

independentemente da quantidade de horas trabalhadas.

conforme Processo Carta Convite 11/2018.


Cláusula Segunda: A contratada, considerando o resultado do processo licitatório nº 

11/2018, na modalidade carta convite, vende ao contratante o bem objeto deste contrato.


Cláusula Terceira: O contratante, pelo objeto deste contrato, pagará à contratada o 

valor de R$ _____________, para o item I. 

Parágrafo Único: O pagamento será realizado em parcela única, mediante depósito em 

conta bancária da contratada, identificada na proposta apresentada, em até 30 dias 

após o recebimento e aceitação do objeto licitado e protocolização da nota fiscal.


Cláusula Quarta: A contratada dá ao contratante a garantia de fábrica do equipamento, 

pelo período mínimo de ___________ (_______) meses, contados da entrega e aceitação, 

independentemente da quantidade de horas trabalhadas.


Cláusula Quinta: A contratada é o único e exclusivo responsável por defeitos ou vícios 

do objeto relativos à fabricação.


Cláusula Sexta: A contratada deverá entregar o equipamento, objeto deste contrato, 

junto ao município de Centenário, conforme especificado no edital de Carta Convite nº 

11/2018.

        

Cláusula Sétima: As despesas com a entrega do equipamento junto a Prefeitura Municipal 

de Centenário serão exclusivamente arcadas pela contratada.


Cláusula Oitava: O presente contrato decorre e se vincula ao edital respectivo em 

todos os seus termos, condições, requisitos e obrigações, sendo que a contratada 

deverá observar rigorosamente o que dispõe este contrato e o edital respectivo, sendo 

que caso a contratada não observe as disposições deste contrato ou do edital poderá 

lhe ser aplicada as penalidades previstas no edital e na lei das licitações.


Cláusula Nona: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da 

seguinte dotação orçamentária:

0801.2012200101.036 - 449052000000


Cláusula Décima: Assim, estando justos e contratados, firmam o presente em 02 (duas) 

vias de igual teor e único fim, com testemunhas, elegendo o Foro da Comarca de 

Gaurama, RS, por mais privilegiado que outro seja ou venha a ser, para dirimir 

quaisquer dúvidas do presente instrumento.


Centenário, ____ de __________ de ______.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENARIO


AV ANTONIO MENEGATTI, 845


FONE 54-3613 5160


HILÁRIO JOSÉ KOLASSA

Prefeito Municipal        

Contratado


TESTEMUNHAS:


_________________________________        

___________________________________


Item
 Qtdade
 Unid.
 Especificação
 Valor Unit.
 Vlr. Total


OBJETO:
AQUISIÇÃO DE COLHEDORA DE FORRAGEM NOVA


001
 1
 UN
 Colhedora de forragem (ensiladeira), com as 

seguintes características mínimas: nova, 

acoplável ao hidráulico do trator, acionada 

pela tomada de força, de cardã ao invés de 

correia, potência mínima de 58 cvs e no 

máximo 90 cvs, com 12 facas no rotor, opões 

de corte de 02 a 36 mm, com 04 rolos, com 

pedra afiadora do tamanho total das facas, 

com seis lançadores da forragem na carreta 

agrícola, tubo de descarga construída em 

chapa, com quebra grão, com tubo de 

descarga com giro hidráulico, com 

plataforma de área total de corte de 01 

metro para culturas de milho e aveia, com 

quebra jato mecânico, com contra faca 

regulável, com garantia de no mínimo doze 

meses independentemente da quantidade de 

horas trabalhadas.


VALOR TOTAL:__________________________________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENARIO


AV ANTONIO MENEGATTI, 845


FONE 54-3613 5160


Observações do Proponente:


Autorização:
 HILÁRIO JOSÉ KOLASSA

PREFEITO MUNICIPAL


, em 28 de Novembro de 2018
CENTENARIO


Assinatura e Carimbo 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENARIO


AV ANTONIO MENEGATTI, 845


FONE 54-3613 5160


RECIBO DE PROCESSO LICITATÓRIO


Modalidade.:
 Convite

Numero.....:
 0011/18

DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO:
 28/11/2018


DATA ABERTURA DAS PROPOSTAS..:
 06/12/2018

HORARIO......................:
 10:00


                            Recebemos cópia do processo licitatório conforme 

especificações acima,

bem como estamos cientes das condições gerais impressas na  mesma e as demais normas

que regem as licitações, especialmente a Lei Federal nº  8666/93 e suas alterações.


Carimbo:

Empresa:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO

Endereço:
 AV. ANTONIO MENEGATTI

Municipio:
 CENTENARIO

Nome:


____/____/_______
Data Recebimento:
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