
EDITAL DE CONVITE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE.
EDITAL DE CONVITE N.º 001/2016
PROCESSO Nº. 695/2016
TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM

        Edital  de Convite para aquisição de
materiais/insumos  para  o  programa
agropecuário de inseminação artificial.

                 O PREFEITO MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA, no uso de suas atribuições

legais e de conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações,

torna público, para o conhecimento dos interessados,  que  às 09 horas, do dia 08 do

mês de  abril  de  2016, na  sala  14  da Prefeitura  Municipal,  situada  na Rua Moisés

Cantarelli,  nº 368,  a Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria n°

006/2016, se reunirá com a finalidade de receber a documentação de habilitação e as

propostas para aquisição de materiais  para o Programa Agropecuário e Inseminação

Artificial do Município de Restinga Sêca.

Poderão participar as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado que

tenham  sido  convidadas  pelo  Município,  bem  como  aquelas  inscritas  no  cadastro  de

fornecedores  de  Restinga  Sêca,  ou  que  vierem  se  cadastrar  e  manifestarem  a  sua

intenção de participar no prazo de até 24 h antes do horário aprazado para o recebimento

dos envelopes de habilitação e proposta.

1.  DO OBJETO

1.1.  Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para aquisição

dos seguintes materiais para o Programa de Inseminação Artificial: 

ITEM DESCRIÇÃO QT.
VALOR UNIT.

ORÇADO

VALOR
TOTAL

ORÇADO
01 Sêmen de touro da raça  Holandês Preto e Branco

(HPB),  importado,  convencional,  acondicionado  em
palheta média 0,5 cm3, com Prova na Base Americana
USDA  ou  equivalente  INTERBULL,  atualizada  em
DEZEMBRO/2015,  com  as  seguintes  características
mínimas:  PTA Leite positiva igual ou maior que 1700
libras;  PTA Gordura  positiva  igual  ou  maior  que  75
libras; PTA Vida Produtiva positiva igual ou maior que
3,00;  PTA Facilidade  de  Parto  igual  ou  menor  que

100 29,00 2.900,00
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ITEM DESCRIÇÃO QT.
VALOR UNIT.

ORÇADO

VALOR
TOTAL

ORÇADO
7.00;  PTA Contagem  de  Células  Somáticas  (CCS)
igual  ou  menor  que  3,00;  GTPI  igual  ou  maior  que
2150; Confiabilidade dos dados para Produção igual
ou superior a 95%.

02

Sêmen de touro da raça  Holandês Preto e Branco
(HPB)  importado,  convencional,  acondicionado  em
palheta média 0,5 cm3, com Prova na Base Americana
USDA  ou  equivalente  INTERBULL,  atualizada  em
DEZEMBRO/2015,  com  as  seguintes  características
mínimas:  PTA Leite  positiva  igual ou maior  que 800
libras;  PTA Gordura  positiva  igual  ou  maior  que  75
libras; PTA Percentual de Gordura igual ou maior que
0.15;  PTA Facilidade  de  Parto  igual  ou  menor  que
8,10; PTA Vida Produtiva positiva igual ou maior que
5,50; GTPI igual ou maior que 2330; PTA Tipo positiva
igual  ou  maior  que  1,70;  PTA Composto  de  Úbere
positiva  igual  ou maior  que 1,35;  PTA Composto de
Pernas  e  Pés  positiva  igual  ou  maior  que  1,90;
Confiabilidade  dos  dados  para  Produção  igual  ou
superior a 78%.

100 43,66 4.366,00

03

Sêmen  de  touro  da  raça  Jersey,  importado,
convencional,  acondicionado  em  palheta  média  0,5
cm3,  com  Prova  na  Base  Americana  USDA  ou
equivalente  INTERBULL,  atualizada  em
DEZEMBRO/2015,  com as  seguintes  características
mínimas:  Leite  maior  ou  igual  a  400  libras;
Confiabilidade de produção maior ou igual a 90; PTA
gordura total maior ou igual a 40; Vida produtiva maior
ou igual a 2.0; Tipo maior ou igual a 0.30; Ubere maior
ou igual a 4.00; Estatura maior ou igual a 0.30; Ângulo
de garupa maior ou igual a 0.50; Pernas vista lateral
maior ou igual a 0.00.

60 36,33 2.179,80

04

Sêmen  de  touro  da  raça  Pardo  Suiço, importado,
convencional,  acondicionado  em  palheta  média  0,5
cm3,  com  Prova  na  Base  Americana  USDA  ou
equivalente  INTERBULL,  atualizada  em
DEZEMBRO/2015,  com  as  seguintes  características
mínimas: Leite maior ou igual a 600 libras; Percentual
de gordura maior  ou igual  a 0.10;  Confiabilidade de
produção maior ou igual a 90%; Vida Produtiva maior
ou igual a 2.0.

60 35,00 2.100,00

05

Sêmen de touro da raça  Gir Leiteiro,  convencional,
PROVADO  no  teste  de  progênie  da  PNMGL  -
ABCGIL/EMBRAPA, com as seguintes características
mínimas:  PTA  Leite  igual  ou  superior  a  120Kg;
Confiabilidade  dos  dados  para  Produção  igual  ou
superior  a  75%.  Pai  provado  positivo,  no  PNMGL -
ABCGIL/EMBRAPA -  sumário  2015,  com  PTA leite
igual ou superior a 45 Kg e com acurácia mínima de
92%.  Avó  materno  provado  positivo,  no  PNMGL  -
ABCGIL/EMBRAPA -  sumário  2015,  com  PTA leite
igual ou superior a 179 Kg e com acurácia mínima de
96%. Mãe com lactação mínima igual  ou superior  a
7.200 Kg de leite por lactação.

60 24,00 1.440,00

06 Sêmen  de  touro  da  raça  Aberdeen  Angus  (AN),
importado,  acondicionado em palheta  média  0,5cm3,

100 32,66 3.266,00
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ITEM DESCRIÇÃO QT.
VALOR UNIT.

ORÇADO

VALOR
TOTAL

ORÇADO
com prova atualizada pela Associação Americana de
Angus  (AAA) em JANEIRO/2016, com as seguintes
DEP'S: Peso ao Nascer (BW), igual ou menor a +1.8,
Peso ao Desmame igual ou maior a +60, Peso ao Ano
(YW) igual ou maior a  +100, Circunferência Escrotal
(SC) igual ou maior a 1.10, Valor Energético da Vaca
($EN) igual ou maior a +0.0, Área de Olho de Lombo
(RE) igual ou maior a +1.00.

07

Sêmen  de  touro  da  raça  Aberdeen  Angus  (AN),
importado,  acondicionado em palheta  média  0,5cm3,
provado pela Associação Americana de Angus  (AAA)
em JANEIRO/2016, com as seguintes DEP'S: Peso ao
Nascer  (BW)  igual  ou  menor  a  +1.5,  Peso  ao
Desmame (WW) igual ou maior a +70, Peso ao Ano
(YW) igual ou maior a  +125, Circunferência Escrotal
(SC) igual ou maior a 2.0, Docilidade (Doc) igual ou
maior a 30, Marmoreio (MARB) igual ou maior a +1.20.

100 32,66 3.266,00

08

Sêmen de touro da raça  Red Angus (AR), nacional,
convencional,  provado na base PROMEBO 2014, com
as seguintes características:  Peso ao Nascimento do
touro  igual  ou  menor  que  +30  kg,  DEP  Desmama
positiva igual ou maior que +11 kg, DEP Final positiva
igual  ou  maior  que  +4.50,  Índice  Final  Ganho
Nascimento ao Desmame (205 dias) positiva igual ou
maior que +225 kg, Índice Ganho Nascimento ao Final
(410 dias) positiva igual ou maior que +390 kg

100 19,66 1.966,00

09

Sêmen de touro da raça Red Angus (AR), importado, 
acondicionado em palheta média 0,5cm3, provado pela
Associação Americana de Red Angus (RAAA) em 
JANEIRO/2016,  com as seguintes DEP'S: Facilidade 
de Parto (CED) igual ou maior a +8, Peso ao Nascer 
(BW) igual ou menor a  -1.0, Peso ao Desmame (WW)
igual ou maior a +80, Peso ao Ano (YW) igual ou maior
a +130, Leite (MILK) igual ou maior a +20, Marmoreio 
(MARB) igual ou maior a +0.80, Peso de Carcaça 
(CW) igual ou maior a +40.

100 34,33 3.433,00

10

 Sêmen de touro da raça Hereford (HP), nacional, 
com os seguintes  dados de CDP: Peso aos 205 dias 
Maior ou igual a 400 kg, Peso aos 365 dias maior ou 
igual a 500 kg, Peso aos 550 dias maior ou igual a 610
kg.

60 19,66 1.179,60

11

Sêmen  de  touro  da  raça  Braford  3/8,  com  as
seguintes características: Peso ao Nascer (PN) igual
ou menor a 30 kg,  Peso ao Desmame (PD) igual ou
maior a 240 kg, Peso ao Ano (PA) igual ou maior a
420 kg. Dados de PROMEBO do ano de 2015: DECA
1 para os Índices de Desmame (INDD) igual ou maior
a  +11,  Ganho  de  Peso  da  Desmama ao  Sobreano
(GDS)  igual  ou  maior  a  +2.5  e  Índice  Final  (INDF)
igual ou maior a +14.

100 19,66 1.966,00

12 Sêmen de touro da raça Braford 3/8, com atestado de
CDP emitido pela Associação Nacional de Criadores
“Herd  Book  Collares”  com  as  seguintes
características: Peso ao Nascer (PN) inferior a 38 kg,
Relação  de  Peso  aos  205  dias  comparada  com  a

100 19,00 1.900,00
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ITEM DESCRIÇÃO QT.
VALOR UNIT.

ORÇADO

VALOR
TOTAL

ORÇADO
média da raça superior a 110, Relação de Peso aos
365 dias comparada a média da raça superior a 120 e
Relação de Peso aos 550 dias em comparação com a
média da raça superior a 110.

13

EMBALAGEM PARA SÊMEN – Botijão de nitrogênio 
com capacidade de 20 litros de nitrogênio e 600 doses
de sêmen em 6 canisters. Fabricado em alumínio e 
aço inoxidável, com pintura especial protetora na parte
externa. Garantia de 5 anos contra defeitos de 
fabricação.

01 2.848,66 2.848,66

14
PACOTE  DE  BAINHA, descartável,  importada,
especial  para  inseminação  artificial,  (50  unidades
cada).

20 20,33 406,60

15
LUVAS DESCARTÁVEL, 5 dedos, siliconada, especial
para inseminação artificial  (pacote com 25 unidades
cada).

40 12,33 493,20

16 ESTOJO PARA INSEMINADOR 01 63,33 63,33

17

APLICADOR  UNIVERSAL  ENGATE  RAPIDO  –
Aplicador  universal  para  inseminação  artificial  em
bovinos  MINITUB,  para palhetas de 0,50cm³ e  0,25
cm³, importado em aço inox, com sistema de encaixe
rápido em plástico especial.

01 183,33 183,30

18 REGUA PARA NITROGÊNIO 02 4,66 9,32

19
TERMÔMETROS À ÀLCOOL - -10/+60 C°, 
aproximadamente 26 cm. 05 58,00 290,00

20

NITROGÊNIO LÍQUIDO – para a conservação de 
sêmen de botijões destinados ao serviço de 
inseminação artificial. A entrega do objeto deve ser 
fracionada em 06 (seis) vezes em períodos de 
aproximadamente 40 dias e deverá ser entregue nas 
propriedades em que estão localizados os botijões: 
Botijão 01 e 02 – Prefeitura Municipal de Restinga 
Seca – Sede; Botijão 03 – João Edson Dorneles Alves 
– Coxilha do Osório – 3 Km da sede; Botijão 04 – José
Valcenir Mozzaquatro -  Colônia Borges – 25 km da 
sede; Botijão 05 – Amadeu Milanesi – Bom Retiro – 28
km da sede; Botijão 06 – Alex Mainardi – Estação 
Jacuí – 30 km da sede; Botijão 07 – José 
Schalembergh -  São Sebastião – 20 km da sede; 
Botijão 08 – Vicente Piveta – São Rafael – 25 km da 
sede; Botijão 09 – Antônio Carlos Tronco – São José –
30 km da sede; Botijão 10 – Rudi Hatschbach – Vila 
Rosa – 17 km da sede; Botijão 11 – Hugo Hoffmann – 
Campo Novo – 30 km da sede.

1200 9,66 11.592,00

TOTAL ORÇADO R$ 45.848,81

OBS:  a)  A destinação  dos  materiais  acima  especificados  e  a  fiscalização  da  execução  do

programa Agropecuário de Inseminação Artificial deve obedecer a Lei Municipal 2.065/2005.

          b) A entrega do item 20 deverá obedecer o estabelecido no item 12.3 deste edital. 
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2. DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS

2.1.  Os documentos  necessários  à  habilitação  e  as  propostas  serão  recebidas  pela

Comissão de Licitação no dia, hora e local mencionados no preâmbulo,  em 02 (dois)

envelopes distintos, fechados e identificados, respectivamente, como de n.° 1 e n.° 2,

para o que sugere-se a seguinte inscrição:

AO MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA
EDITAL DE CONVITE N.º 001/2016
ENVELOPE N.º 01 - DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)

-----------------------------------------------------------------

AO MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA.
EDITAL DE CONVITE N.º 001/2016
ENVELOPE N.º 02 - PROPOSTA
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)

2.2.  Cada envelope deverá conter a documentação e as informações necessárias ao

processamento  e  julgamento  regular  da  presente  licitação,  pertinentes  a  fase  de

habilitação e de proposta, observando,  respectivamente, as determinações constantes

nos itens 3 e 4 do presente edital.

3. DA HABILITAÇÃO 

3.1.  Para fins  de  habilitação neste  certame,  o  licitante  deverá  apresentar  dentro  do

ENVELOPE Nº 01, os seguintes documentos:

3.1.1.  Declaração que atende ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII,  da Constituição

Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n.° 4.358-02, conforme modelo ANEXO

II deste edital;

3.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) registro comercial no caso de empresa individual;

b) 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;

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de

diretoria em exercício;

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;
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3.1.3. REGULARIDADE FISCAL:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);

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;

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  relativa  à  Seguridade  Social  (CND/INSS),  demonstrando

situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei;

f) prova  de  regularidade  (CRF)  junto  ao  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço

(FGTS);

3.1.4. 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. 

3.1.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede

da pessoa jurídica,  em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data designada para a

apresentação do documento;

3.2 A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei

Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, no envelope de

habilitação,  declaração,  firmada  por  contador  ou  pela  junta  comercial,  de  que  se

enquadra  como  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte,  além  de  todos  os

documentos previstos neste edital, conforme ANEXO I.

3.3 As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o

limite  de  3.600.000,00  (três  milhões  e  seiscentos  mil  reais),  gozarão  dos  benefícios

previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e

no art. 34, da Lei n.º  11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem,

no envelope de habilitação, declaração, firmada por contador, de que se enquadram no

limite de receita referido acima, além de todos os documentos previstos neste edital,

conforme ANEXO I.
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3.4.  A microempresa  e  a  empresa de pequeno  porte,  bem como a cooperativa  que

atender ao item 3.3, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade

fiscal, previstos neste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova

documentação, que comprove a sua regularidade em (5) cinco dias úteis, a contar da

data em que for declarada como vencedora do certame.

3.5. O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de

pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que

apresentem alguma restrição.

3.6.  O prazo de que trata o item 3.4 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.

3.7.  A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 3.4, implicará na

decadência  do direito  à contratação,  sem prejuízo  da penalidade  prevista  no item 9

desse edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na

ordem de classificação ou revogar a licitação.

3.8.  Os documentos constantes dos itens 3.1.2 ao 3.1.5 poderão ser apresentados em

original, por cópia autenticada por tabelião ou por funcionário do Município ou publicação

em  órgão  de  imprensa  oficial.  Tais  documentos  poderão,  ainda,  ser  extraídos  de

sistemas  informatizados,  mediante  uso  da  tecnologia  da  certificação  digital,  ficando

sujeitos a verificação de sua autenticidade pela Administração.

3.9.  Se  o  proponente  se  fizer  representar,  deverá  juntar  procuração  ou  carta  de

credenciamento, outorgando poderes ao representante para decidir a respeito dos atos

constantes da presente licitação.

4. DA PROPOSTA

4.1.  O envelope  n.º  02 deverá  conter  a  proposta  financeira,  rubricadas em todas as

páginas  e  assinada  na  última,  pelo  representante  legal  da  empresa,  mencionando  o

preço unitário do item, devendo estar incluídos todos os custos e encargos, inclusive os

relativos ao frete;

4.2.  O prazo de validade da proposta é de 60 dias a contar da data aprazada para sua

entrega.

4.3. 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.
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5. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE

5.1. Somente serão aceitas as propostas cujo preço unitário ofertado não seja superiores

ao limite de 10 % (dez por cento) acima do valor unitariamente estimado pelo Município.

5.2. Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com

este edital.

6. DO JULGAMENTO

6.1.  Esta licitação é do tipo menor preço e o julgamento será realizado pela Comissão

de Licitação, levando em consideração o menor preço por item.

6.2. Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43

e 44 e seus incisos e parágrafos da Lei n.º 8.666/93.

7. CRITÉRIO DE DESEMPATE

7.1.  Como critério de desempate será assegurado preferência de contratação para as

microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item

3.3, deste edital.

7.2. Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela

microempresa e pela empresa de pequeno porte,  bem como pela cooperativa,  sejam

iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor.

7.3. A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da

proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento

definitivo do recurso interposto.

7.4. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta

de menor valor, poderá apresentar, no prazo de 2 (dois) dias, nova proposta, por escrito,

inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada

vencedora do certame.

b)  Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, 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 2.1 deste

edital, a apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea a deste

item.
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c)  Se  houver  duas  ou  mais  microempresas  e/ou  empresas  de  pequeno  porte  e/ou

cooperativas com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em

serão  convocadas  para  a  apresentação  de  nova  proposta,  na  forma  das  alíneas

anteriores.

7.5. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as

exigências  do  item 7.4  deste  edital,  será  declarado  vencedor  do  certame  o  licitante

detentor da proposta originariamente de menor valor.

7.6.  O disposto nos itens 7.2 a 7.4, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a

proposta de menor valor inicial  tiver sido apresentada por microempresa, empresa de

pequeno porte ou cooperativa (que satisfaça as exigências do item 3.3, deste edital).

7.7. As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato

público, com a convocação prévia de todos os licitantes.

8. DOS RECURSOS

8.1. Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos

incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei n.º 8.666/93.

8.2.  O  prazo  para  interposição  de  recursos  relativos  às  decisões  da  Comissão  de

Licitação, relativa ao julgamento da habilitação e da proposta, será de 2 (dois) dias úteis,

a contar da intimação da decisão objeto do recurso.

8.2.1.  Os  recursos,  que  serão  dirigidos  à  Comissão  de  Licitação,  deverão  ser

protocolados, dentro do prazo previsto no item 8.2, no Setor Licitações, durante o horário

de expediente, de segunda a sexta feira, que se inicia as 08:00 as 12:00h e das 13:30 as

17:30h.

8.3.  Havendo  a  interposição  tempestiva  de  recurso,  os  demais  licitantes  serão

comunicados para que , querendo, apresentem contrarrazões, no prazo de 2 (dois) dias

úteis e na forma prevista no item 8.2.1.

8.4.  Não  serão  aceitos  recursos  ou  contrarrazões  apresentados  fora  do  prazo  ou

enviados via fax, e-mail ou por qualquer outro meio além do previsto no item 8.2.1.

8.5.  Decorrido o prazo para a apresentação das razões e contrarrazões de recurso, a

Comissão de Licitação poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias

úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-los ao Prefeito, acompanhado dos autos da

licitação, do relatório dos fatos objeto do recurso e das razões da sua decisão.

8.6.  A decisão do Prefeito,  a  ser  proferida  nos 5 (cinco)  dias  úteis  subsequentes  ao

recebimento do relatório e das razões de decidir da Comissão de Licitação, é irrecorrível.
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8.7.  Os prazos  previstos  nos  itens  8.5  e  8.6  poderão  ser  prorrogados,  a  critério  da

Administração,  sempre que for  necessário para o adequado julgamento dos recursos,

como,  por  exemplo,  para  a  realização  de  diligências.  A  prorrogação  deverá  ser

devidamente justificada nos autos da licitação.

9. DAS PENALIDADES
9.1. Advertência por escrito, sempre que se verificarem pequenas irregularidades, que

não causem prejuízo ao Município. A sua reiteração demandará a aplicação de pena mais

elevada, a critério do Município.

9.2. Multa de 1 % (um por cento) por dia de atraso, limitado esta a 30 (trinta) dias, após o

qual será considerado inexecução contratual;

9.3. Multa de 2% (dois por cento) no caso de inexecução parcial, cumulada com a pena

de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo

prazo de 1 (um) ano;

9.4. Multa de 3 % (três por cento) no caso de inexecução total, cumulada com a pena de

suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo

prazo de 2 (dois).

Observação:  as multas serão calculadas  sobre o  montante  não adimplido  do objeto

contratado.

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

10.1.  O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia do mês subsequente ao da

entrega,  com  recebimento  da  fatura/NF  aprovada  pelo  servidor  responsável  pela

fiscalização da entrega da mercadoria.

10.2. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo

IGP-M/FGV  do  período,  ou  outro  índice  que  vier  a  substituí-lo,  e  a  Administração

compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.

10.3. Serão processadas as retenções previdenciárias, quando for o caso, nos termos da

lei que regula a matéria.

11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta da

seguinte dotação orçamentária:

Classificação Institucional

20.608.0037.2.084.000 – Manutenção do Departamento de Pecuária

Categoria Econômica:
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33.90.32.00 - Material de distribuição gratuita

Recursos Financeiros: 01 – Livre

12. DAS OBRIGAÇÕES

12.1. A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá (ão), em até 10 dias após a CONVOCAÇÃO,

efetuar a entrega do material, na Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio

Ambiente, à Rua Moisés Cantarelli, 368, sem ônus de frete à esta Prefeitura.

12.2. A(s) empresa(s) vencedora(s) assume(m) perante a Administração toda e qualquer

responsabilidade com o(s) material(is) a ser(em) entregue(s).

12.3. A empresa vencedora do item 20 deverá fornecer a cada recarga, um relatório que

conste a quantia total abastecida e o saldo restante, aos cuidados do servidor Gabriel

Bortolaso da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente.

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Em nenhuma hipótese serão aceitos quaisquer documentos ou propostas fora do

prazo e local estabelecidos neste edital.

13.2.  Não  serão  admitidas,  por  qualquer  motivo,  modificações  ou  substituições  das

propostas ou quaisquer outros documentos.

13.3. Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou

recursos, assinar atas e contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados, na

forma do item 3.9, e os membros da Comissão Julgadora.

Observação: Não serão lançadas em ata consignações que versarem sobre matéria

objeto de recurso próprio,  como por  exemplo,  sobre os documentos de habilitação e

proposta financeira (art. 109, inciso I, a e b, da Lei n.° 8.666-93).

13.4.  Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação, não serão

admitidos à licitação os participantes retardatários.

13.5. Informações serão prestadas aos interessados no horário das 08:00 as 12:00h e

das 13:00 as 17:00h de segunda a sexta feira, na Prefeitura Municipal de Restinga Sêca,

na Secretaria Municipal de Planejamento, sita na rua Moisés Cantarelli n.º 368, sala 14,

onde poderão ser obtidas cópias do edital e  seus anexos.

13.6 Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital:

  ANEXO I - Declaração enquadramento como ME, EPP ou Cooperativa.

  ANEXO II - Declaração conforme o modelo instituído pelo Decreto Federal n.° 4.358-02,

que atende ao disposto no art. 7.°, inciso XXXIII, da Constituição Federal.

CONVITE 001/2016    11



Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Restinga Sêca,

para  dirimir  quaisquer  litígios  oriundos  da  licitação  e  do  contrato  decorrente,  com

expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

Restinga Sêca, 31 de março de 2016.

MAURO SCHÜNKE

Prefeito Municipal

Examinado e de acordo com a legislação vigente

TATIELE DE ABREU ALMEIDA

                                                                                                              Assessora Jurídica
                                                                                                     OAB/RS 90.031
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ANEXO I
CONVITE Nº 001/2016

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE E COOPERATIVA

A empresa ....................................................................................., inscrita no CNPJ nº 

........................................., estabelecida na....................................................................., 

por intermédio de seu(ua) contador(a), Sr(a). .............................................................., 

portador(a)  da   Carteira  de  Identidade  nº  ....................................,

CPF.:..........................................................................  e  CRC

nº ..........................................., DECLARA,  sob as sanções administrativas cabíveis e sob

pena da lei, que esta empresa, na presente data, é  considerada:

(      )   MICROEMPRESA, conforme Inciso I, Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;

    (      ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II, Art. 3º da Lei 

Complementar nº  123/2006;

    (      ) COOPERATIVA, com receita bruta até o limite de 3.600.000,00 (três milhões e 

seiscentos mil reais), e gozarão dos benefícios previstos nos Art. 42 à 45 da Lei 

Complementar nº 123/2006;

DECLARA, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes no parágrafo4º

do Art. 3º da Lei Complementar 123/2006.

............................................., xx de XXXXXX de 2016.

__________________________________________

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Contador(a)
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ANEXO II

CONVITE Nº 001/2016

EMPRESA:

CNPJ/MF N°

ENDEREÇO:

DECLARAÇÃO

Declaramos  para  os  fins  de  direito,  na  qualidade  de  Licitante,  em  cumprimento  ao
disposto no inciso XXXIII,do art. 7º da Constituição Federal combinado com o inciso V do
art.  27  da Lei  8.666/93,  de que não possuímos em nosso quadro funcional  pessoas
menores de 18 (dezoito)  anos em  um trabalho noturno,  perigoso ou insalubre e,  de
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a
partir dos 14 (quatorze) anos.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

..........................................., em........de..........................de 2016.

___________________________________________

Nome completo e assinatura do(a) representante legal da empresa.
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