
 
  

EDITAL N.º 07/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 

 

O Município de Agudo, por intermédio da Secretaria de Administração e Gestão, mediante 

Pregoeira, designada por Portaria, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará 

realizando PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, através do site 

www.portaldecompraspublicas.com.br, de conformidade com as disposições da Lei Federal n.º 10.520, de 

17 de julho de 2002, Decreto Municipal n.º 40/2020, de 06 de abril de 2020, Lei Complementar nº 123 de 

14/12/2006 e alterações, e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 

condições a seguir estabelecidas. 

 

1 - LOCAL, DATA E HORA 

1.1. A sessão pública será realizada no site www.portaldecompraspublicas.com.br, no dia 23 de 

março de 2023, com início às 09h00min, horário de Brasília - DF.   

1.2. Somente poderão participar da sessão pública, as empresas que apresentarem propostas 

através do site descrito no item 1.1., até às 08h59min do mesmo dia. 

1.3. 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 

subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação. 

1.4. O modo de disputa será o aberto e fechado, conforme art. 36 do Decreto Municipal nº 40, de 

06 de abril de 2020. 

1.5. O orçamento da Administração é sigiloso, com fundamento na Lei Federal nº 12.527/2011, 

art. 7º, § 3º, e no art. 14 do Decreto Municipal nº 40, de 06 de abril de 2020, e será tornado público apenas 

e imediatamente após o encerramento do envio de lances. 

 

2 – OBJETO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de horas máquina, com 

escavadeira hidráulica sobre esteiras, para construção de 12 (doze) microaçudes, reservatórios de água e 

similares, para produtores rurais selecionados pela Equipe Técnica da Emater/ASCAR de Agudo e pelo 

COMDERA (Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Agudo), de acordo com a solicitação da 

Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental, conforme Termo de Referência - Anexo I, 

deste edital, em consonância com o Termo de Convênio – Avançar na Agropecuária e no 

Desenvolvimento Rural - FPE nº 1381/2022, celebrado entre o Estado do Rio Grande do Sul, por 

intermédio da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, a Associação Riograndense 

de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER/RS e o Município de 

Agudo/RS. 

2.1. Descrição dos Serviços, maquinários mínimos exigidos e quantidade dos serviços: 

Item Descrição dos Serviços Unidade Quant. 

01 

Execução de serviços de Escavadeira Hidráulica, devendo o 

equipamento ter as seguintes características mínimas: potência mínima 

de 90HP e peso operacional mínimo de 13.000 Kg, caçamba de 1m³ de 

capacidade mínima. A máquina deverá estar em bom estado de 

conservação e excelente condição de operacionalidade. A máquina 

disponibilizada pela empresa deve ter no máximo 10 anos de fabricação, 

ou seja, ter sido fabricada a partir 2012. 

horas 288 

 

2.2. O local de execução dos serviços será nas propriedades rurais dos produtores selecionados, 

em localidades do interior do Município de Agudo/RS, conforme tabela a seguir: 

Nome do Beneficiário Localidade  Nome do Beneficiário Localidade 

Alberto Armando Potter Rincão do Pinhal Ilário Rudolfo Kegler Linha Morro Pelado 

Dionatan Festinali Cerro Seco Élio Nelson Boijink Linha Teotônia 

Edilson Edvaldo Mundt Linha Nova Laércio Adilson Stopp Linha Boêmia 

Ernani Nadir Vidal Linha Boêmia Lisânia Konrath Bley Rincão do Pinhal 

Eugênio Schiefelbein Linha Teotônia Sul Marson Adriano Dumke Linha Teotônia 

Fabrício Júlio Wachholz Complexo da Serra Roberto Carlos Seibert Rincão do Pinhal 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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2.3. Os serviços serão realizados durante o período entre 7h e 19h, podendo no máximo 12 (doze) 

horas diárias, ou em outro horário, desde que haja comum acordo entre contratante e contratada. 

2.4. A contratada deve estar ciente de que os custos estimados em cada ―hora/máquina‖ devem 

compreender toda a despesa advinda dos deslocamentos da(s) máquina(s) e seu(s) operador(es), mão de 

obra do(s) operador(es), combustível, lubrificantes, manutenção geral do(s) equipamento(s), encargos 

sociais, tributos, entre outros. Ou seja, todos os custos diretos e indiretos da prestação dos serviços devem 

estar englobados no custo da execução do projeto. 

2.5. A contratada deverá apresentar documento que comprove a experiência do operador em 

prestação de serviços semelhantes, capacitado para serviços de movimentação de terra, mais 

especificamente na construção de açudes, reservatórios de água e similares. Os serviços previstos 

compreendem toda a movimentação de terra necessária ao atendimento das peças técnicas que orientarão 

o trabalho de movimentação de terra, incluindo desde a movimentação de terra mais primária até os 

acabamentos e todas as complementações diversas, como escavações, decapagem, transporte e deposições 

com seus devidos acabamentos, por exemplo. 

2.6. A empresa deverá apresentar comprovante de disponibilidade do(s) maquinário(s) que irá 

utilizar, sendo que caso utilizar máquina(s) de terceiros ou alugada(s), apresentar cópia de contrato ou 

comprovante de locação que apresente as características da(s) máquina(s), assim como o prazo de 

vigência do contrato de locação. 

2.7. As empresas deverão atentar com relação aos parâmetros de proteção ao meio ambiente 

durante toda fase de execução contratual. Para a contratação de serviços, serão consideradas as normas 

técnicas, de saúde, de higiene e de segurança do trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE, 

bem como a priorização o emprego de mão-de-obra especifica e segura por meio do Equipamento de 

Proteção Individual (EPI) específico para execução dos serviços seguindo os critérios dos projetos 

técnicos elaborados. 

2.8. Fica vedado à empresa vencedora do presente processo licitatório sub-contratar a execução 

total ou parcial dos serviços para terceiros, sob pena de rescisão por ato unilateral da administração (Art. 

78, VI, Lei Federal  nº 8.666/93).  

2.9. A execução do objeto ora licitado deverá ser entregue livre de despesas cabendo à licitante 

arcar com todos os custos inerentes aos mesmos. 

 

3. CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CERTAME 

3.1. Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento, com 

atribuição de chave e senha, diretamente junto ao provedor do sistema, onde deverá informar-se a respeito 

do seu funcionamento, regulamento e instruções para a sua correta utilização. 

3.2. As instruções para o credenciamento podem ser acessadas no seguinte sítio eletrônico: 

www.portaldecompraspublicas.com.br.  

3.3. É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema eletrônico 

utilizado no certame e de cumprir as regras do presente edital: 

3.3.1. Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como 

firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu 

representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 

licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 

3.3.2. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e 

responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens 

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 

3.3.3. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa 

comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso; 

3.3.4. Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na forma 

eletrônica; e 

3.3.5. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse 

próprio. 

 

 

 

 

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


 
  

4. ENVIO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

4.1. As propostas e os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente por meio 

do sistema, até a data e horário estabelecidos no preâmbulo deste edital, observando os itens 5 e 6 deste 

Edital, e poderão ser retirados ou substituídos até a abertura da sessão pública. 

4.2. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sendo que a falsidade da 

declaração sujeitará o licitante às sanções legais: 

4.2.1. O cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as 

exigências do edital, como condição de participação; 

4.2.2. O cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa 

de pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa física, agricultor familiar ou 

sociedade cooperativa de consumo, se for o caso, estando apto a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido nos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, como condição para aplicação do 

disposto nos itens 10 e 12, deste edital. 

4.3. Eventuais outros documentos complementares à proposta e à habilitação, que venham a ser 

solicitados pela pregoeira, deverão ser encaminhados no prazo máximo de 02 (duas) horas, a contar da 

solicitação. 

 

5. PROPOSTA 

5.1. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da 

sessão do pregão, estabelecida no preâmbulo desse edital. 

5.2. Os licitantes deverão registrar suas propostas no sistema eletrônico, com a indicação 

completa da prestação do serviço, bem como com a indicação do valor unitário e total do item, 

englobando a despesa advinda dos deslocamentos da máquina e seu operador, mão de obra do operador, 

combustível, lubrificantes, manutenção geral do equipamento, encargos sociais, tributos, entre outros. Ou 

seja, todos os custos diretos e indiretos da prestação dos serviços devem estar englobados no custo da 

hora/máquina. 

5.3. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importará na desclassificação da proposta, 

razão pela qual os licitantes não poderão encaminhar documentos com timbre ou logomarca da empresa, 

assinatura ou carimbo de sócios ou outra informação que possa levar a sua identificação, até que se 

encerre a etapa de lances. 

 

6. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

6.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá enviar os seguintes documentos, 

observando o procedimento disposto no item 3 deste Edital: 

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

conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358/2002. 

6.1.2. Declaração que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no 

presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, sendo que 

subentende-se: ―Que a empresa não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos 

da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, e de que a empresa não está 

penalizada com as sanções de impedimento de licitar e contratar com o município de Agudo/RS‖. 

Observação: para os itens 6.1.1 e 6.1.2, a licitante poderá declarar, em campo próprio do sistema, 

sendo que a falsidade da declaração sujeitará a licitante às sanções legais. 

6.1.4. Declaração explícita e formal da disponibilidade da máquina, e que a mesma está em 

perfeito estado de conservação e funcionamento, que possuem no máximo 10 (dez) anos de uso, que são 

dotados de iluminação e sinalização externa adequada, que estão identificados com a logomarca da 

empresa CONTRATADA, que possui todos os dispositivos de segurança conforme legislação em vigor, e 

dispõe de horímetro em perfeitas condições de funcionamento (escavadeira hidráulica), com sistema que 

registre as horas em efetiva operação, não sendo aceitos aqueles que efetuam contagem apenas com a 

chave de ignição ligada, para o cumprimento do objeto da presente licitação, devidamente assinado pelo 

representante legal da empresa, conforme ANEXO II; 

6.1.5. Declaração explícita e formal da disponibilidade de operador, e que este profissional é 

capacitado e qualificado, na condução de maquinários como escavadeira hidráulica, para o cumprimento 

do objeto da presente licitação, devidamente assinado pelo representante legal da empresa, conforme 

ANEXO III. 



 
  

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

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. 

 

6.1.7. REGULARIDADE FISCAL: 

a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município, relativo ao domicílio ou sede 

do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades; 

b) prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral 

da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa); 

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 (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

 

6.1.8. 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.  

 

6.1.9. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, com prazo não superior a 90 (noventa) dias da data da emissão do mesmo.   

 

7. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

7.1. No dia e hora indicados no preâmbulo, a pregoeira abrirá a sessão pública, mediante a 

utilização de sua chave e senha. 

7.2. O licitante poderá participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua chave 

de acesso e senha, e deverá acompanhar o andamento do certame e as operações realizadas no sistema 

eletrônico durante toda a sessão pública do pregão, ficando responsável pela perda de negócios diante da 

inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, conforme item 3.3.2 deste 

Edital. 

7.3. A comunicação entre a pregoeira e os licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens em 

campo próprio do sistema eletrônico. 

7.4. Iniciada a sessão, as propostas de preços contendo a descrição do objeto e do valor estarão 

disponíveis na internet. 

 

8. CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

8.1. A pregoeira verificará as propostas apresentadas e desclassificará fundamentadamente 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. 

8.2. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 

b) forem omissas em pontos essenciais; 

c) contiverem opções de preços ou marcas alternativas ou que apresentarem preços 

manifestamente inexequíveis. 

8.3. 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. 



 
  

8.4. As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema e a pregoeira dará início à fase 

competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico. 

8.5. Somente poderão participar da fase competitiva os autores das propostas classificadas. 

8.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e serão informados, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado, vedada a identificação do seu autor, observando o horário fixado para duração 

da etapa competitiva, e as seguintes regras: 

8.6.1. O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado 

no registro. 

8.6.2. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

8.6.3. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e 

registrado primeiro. 

 

9. MODO DE DISPUTA 

9.1. Será adotado o modo de disputa aberto e fechado, em que os licitantes apresentarão lances 

públicos e sucessivos, com lance final e fechado, observando as regras constantes no item 8. 

9.2. A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará 15 (quinze) minutos, 

improrrogáveis. 

9.3. Encerrado o prazo do item 9.2, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos 

lances e, transcorrido o período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de 

lances será automaticamente encerrada. 

9.4. Encerrada a recepção dos lances, com o decurso do prazo do item 9.3, o sistema abrirá a 

oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10 

(dez) por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

9.5. Na ausência de, no mínimo, 03 (três) ofertas nas condições de que trata o item 9.4, os autores 

dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 03 (três), poderão oferecer 

um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo. 

9.6. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 9.4 e 9.5, o sistema ordenará os lances em 

ordem crescente de vantajosidade. 

9.7. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos itens 9.4 e 9.5, haverá o 

reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de 03 (três), na ordem de 

classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o 

encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o disposto no item 9.6. 

9.8 Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às 

exigências para habilitação, a pregoeira poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, 

admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do disposto no item 9.7. 

9.9. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para a pregoeira no decorrer da etapa de 

envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo 

recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

9.10. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a 

10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas 

após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 

10. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

10.1. Encerrada etapa de envio de lances, será apurada a ocorrência de empate, nos termos dos 

arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, sendo assegurada, como critério do desempate, 

preferência de contratação para as beneficiárias que tiverem apresentado a declaração, de que trata o item 

4.2.2 deste Edital; 

10.1.1. Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar nº 123/2006, aquelas situações 

em que as propostas apresentadas pelas beneficiárias sejam iguais ou superiores em até 5% (cinco por 

cento) à proposta de menor valor. 

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

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


 
  

a) A beneficiária detentora da proposta de menor valor será convocada via sistema para 

apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor 

preço, situação em que será declarada vencedora do certame. 

b) Se a beneficiária, 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 10.1. deste edital, 

a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item. 

10.1.3. O disposto no item 10.1 não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor 

inicial tiver sido apresentado por beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006. 

10.2. Se não houver licitante que atenda ao item 10.1 e seus subitens, serão observados os 

critérios do art. 3º, §2º, da Lei nº 8.666/1993. 

10.3. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas empatadas, de acordo com o art. 45, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

11. NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO 

11.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, inclusive com a realização do 

desempate, se for o caso, a pregoeira deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao 

licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta. 

11.2. A resposta à contraproposta e o envio de documentos complementares, necessários ao 

julgamento da aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequação ao último lance ofertado, que sejam 

solicitados pela pregoeira, deverão ser encaminhados no prazo fixado no item 4.3 deste Edital. 

11.3. Encerrada a etapa de negociação, será examinada a proposta classificada em primeiro lugar 

quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação valor de referência da 

Administração. 

11.4. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital. 

 

12. VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO 

12.1. Os documentos de habilitação, de que trata o item 6, enviados nos termos do item 4.1, serão 

examinados pela pregoeira, que verificará a autenticidade das certidões junto aos sítios eletrônicos 

oficiais de órgãos e entidades emissores. 

12.2. A beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, que tenha apresentado a declaração 

exigida no item 4.2.2 deste Edital e que possua alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal 

e/ou trabalhista, terá sua habilitação condicionada ao envio de nova documentação, que comprove a sua 

regularidade, em 05 (cinco) dias úteis, prazo que 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. 

12.3. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às 

exigências para habilitação, a pregoeira examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na 

ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. 

12.4. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será declarado 

vencedor, oportunizando-se a manifestação da intenção de recurso. 

 

13. RECURSO 

13.1. Declarado o vencedor, ou proclamado o resultado sem que haja um vencedor, os licitantes 

poderão manifestar justificadamente a intenção de interposição de recurso, em campo próprio do sistema, 

sob pena de decadência do direito de recurso. 

13.2. Havendo a manifestação do interesse em recorrer, será concedido o prazo de 03 (três) dias 

consecutivos para a interposição das razões do recurso, também via sistema, ficando os demais licitantes 

desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do 

término do prazo do recorrente. 

13.3. Interposto o recurso, a pregoeira poderá motivadamente reconsiderar ou manter a sua 

decisão, sendo que neste caso deverá remeter o recurso para o julgamento da autoridade competente. 

13.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 



 
  

14. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

14.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 

14.2. Na ausência de recurso, caberá à pregoeira adjudicar o objeto e encaminhar o processo 

devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação. 

 

15. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 

15.1. Após a homologação, o adjudicatário será convocado para, no prazo de 02 (dois) dias, 

assinar o Contrato. 

15.2. Para a assinatura do Contrato, a empresa VENCEDORA deverá apresentar, junto ao Setor 

de Licitações e Contratos, os seguintes documentos: 

15.2.1) Documento de propriedade da(s) máquina(s) exigidos (item 01) escavadeira hidráulica; 

ou contrato de locação da máquina, sem operador, que comprove que a empresa possui a 

máquina/equipamento com as especificações mínimas exigidas para cada máquina que irá prestar os 

serviços ora licitados; 

15.2.2) A empresa deverá dispor de operador capacitado e qualificado, comprovando 

experiência, e/ou capacitação na condução e operação da máquina exigida (item 01), registrada na 

Carteira de Trabalho, ou por meio de Certificados, a serem apresentados mediante documentação 

comprobatória; 

15.2.3) Comprovação de que o profissional indicado no item 15.2.2, fazem parte do quadro 

permanente da empresa, na data de assinatura do Contrato, assim considerado aquele que tiver um dos 

seguintes comprovantes:  

a) Ficha de registro de empregado;  

b) Carteira de trabalho devidamente registrada;  

c) Em se tratando de sócio ou diretor, esta comprovação deverá ser feita pelo Contrato Social 

em vigor, devidamente registrado no órgão competente;  

15.2.4) Comprovação da habilitação do operador do maquinário, deverá ser apresentada a 

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) deste, a qual deverá ser da classe prescrita pelo CTB (Código de 

Trânsito Brasileiro), para a execução dos serviços; 

15.3. O prazo de que trata o item 15.1 poderá ser prorrogado uma vez e pelo mesmo período, 

desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

15.4. Na hipótese de o vencedor da licitação se recusar a assinar o contrato, outro licitante será 

convocado, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, 

analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato, 

sem prejuízo da aplicação das sanções. 

 

16. VIGÊNCIA DO CONTRATO  

O prazo de vigência do Contrato, será pelo período de 06 (seis) meses, a contar da emissão da 

Ordem de Serviços, devendo todos os serviços estarem executados até este período. 

 

17. DOTAÇÂO ORÇAMENTÁRIA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

17.1. O pagamento será efetuado contra empenho, após o recebimento do objeto, e mediante 

apresentação da nota fiscal, correndo a despesa na seguinte dotação orçamentária:  

SECRETARIA DOTAÇÃO RECURSO 

Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental 9611 1235 

17.2. O pagamento dos serviços poderá ser efetuado, de forma parcelada, conforme a execução de 

cada microaçude, ou em parcela única após a execução total dos 12 (doze) microaçudes, mediante 

apresentação da Nota Fiscal, indicação do produtor beneficiado, aprovação e recebimento dos serviços 

prestados, atestados por técnico da Emater, pelo fiscal do contrato e pelo Secretário de Desenvolvimento 

Rural e Gestão Ambiental, sem qualquer forma de reajuste, pagos na tesouraria da Prefeitura Municipal 

ou via sistema bancário.   

17.3. Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, por inadimplência do contratante, 

desde que prestados os serviços, incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, até a data da efetivação do 

pagamento. 



 
  

17.4. As retenções previdenciárias (INSS) e fiscais (ISSQN e IRRF) serão feitas na forma da Lei, 

pela Secretaria da Fazenda. Caso a empresa usufrua de algum benefício previsto em Lei, deverá 

apresentar documentação que comprove o mesmo. 

 

18. DO PRAZO E FORMA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

18.1. Os serviços deverão ser iniciados no prazo máximo de 05 (cinco) dias, após a emissão da 

Ordem de Serviços; 

18.2. O prazo de vigência do Contrato, será pelo período de 06 (seis) meses, a contar da emissão 

da Ordem de Serviços, devendo todos os serviços estarem executados. 

18.3. O rendimento a ser considerado é o volume total do projeto que deverá ficar entre 1200m³ a 

1560m³ de movimentação de terra para execução total do projeto. Desta forma, devem ser cumpridas as 

seguintes, etapas independentemente do equipamento utilizado: 

18.3.1. Decapagem, que consiste na retirada do material superficial e, principalmente, matéria 

orgânica em uma faixa de 10 a 20 cm de profundidade, na área total do projeto. 

18.3.2. Abertura da trincheira ou eixo da taipa do açude, que consiste em uma abertura 

perpendicular e de sentido longitudinal com a profundidade que varia de acordo com o solo presente na 

região. 

18.3.3. Escavação do material e transporte para formar a taipa, respeitando as dimensões 

projetadas. 

18.3.4. Compactação, que deve ser realizada a cada 20cm de material depositado e 

uniformizado sobre a taipa. 

18.3.5. Acabamento, que consiste em emparelhar e corrigir imperfeições tanto na parte 

montante como jusante e quando possível, aproveitar o material da decapagem para colocar na parte 

jusante, facilitando a recuperação da cobertura vegetal. 

18.3.6. Construção do vertedouro, que deve ser seguida fielmente ao descrito no projeto. 

18.3.7. O material escavado deverá ser utilizado na construção do maciço. Quando não for 

apropriado, poderá ser utilizado outro, desde que em comum acordo com o beneficiário, da mesma forma 

quando ocorrer sobras de material já que este deve ser distribuído aos arredores do açude de maneira que 

fique uma área aproveitável após a regeneração da vegetação, sempre mantendo um diálogo entre 

empresa, técnico e beneficiários para estas definições. 

18.4. Considerando os diferentes tipos de solos que o AVANÇAR irá abranger, assim como as 

mais variadas topografias e os tipos de projetos que poderão ser barrados, semi barrados ou escavados, a 

produção com maior aproveitamento do equipamento é de fundamental importância. O serviço consiste 

basicamente nas etapas de decapagem, abertura de trincheira, escavação e transporte do material, 

compactação, acabamentos, construção do vertedouro e construção de barreira de contenção em alguns 

casos. Portanto, pode-se observar que nem toda hora máquina trabalhada se traduz em volume de material 

movimentado, uma vez que dentre as etapas citadas, a máquina estará contabilizando horas e não 

realizando transporte efetivo de material com a concha cheia. 

18.5. Para realização de todo este serviço a escavadeira deve possuir caçamba de 1m³ de 

capacidade mínima, sendo aceitas máquinas com capacidade maior, sem restrições. Contudo, não serão 

pagos valores adicionais. Desta forma, existirá uma garantia de que o rendimento médio será por volta de 

65m³ de movimentação de terra por unidade de hora máquina, rendimento este, considerado suficiente 

para execução dos projetos com boa qualidade no tempo proposto. 

18.6. Independentemente se utilizados um ou mais equipamentos no apoio a escavadeira que 

possam apresentar maiores produções, a remuneração será o total de horas praticadas até, no máximo 24 

horas/projeto, e terá como base o valor de hora máquina da escavadeira hidráulica. 

 

19. RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 

19.1. O recebimento dos serviços será pelo Secretário de Desenvolvimento Rural e Gestão 

Ambiental, Sr. Giovane Rodrigo Friedrich Neu, e a fiscalização dos serviços será efetuada pelo 

Engenheiro Civil Aldo Ito Paul CREA/RS 221804, assim como na forma prevista nas Letras ―a‖ e ―b‖ do 

Inciso II do Artigo 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações. 

 19.2. Se verificada desconformidade dos serviços em relação às especificações exigidas no 

Contrato, a empresa CONTRATADA deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 03 

(três) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas no edital. 



 
  

20. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão eletrônico 

ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

a) deixar de atender aos requisitos de habilitação: multa de 10% sobre o valor estimado da 

contratação; 

b) deixar de apresentar os originais ou cópias autenticadas da documentação de habilitação para 

fins de assinatura do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo 

de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; 

c) 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 10% sobre o valor estimado da 

contratação; 

d) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 02 (dois) dias úteis, após os quais 

será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 

e) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 

pelo prazo de 3 anos e multa de 5% sobre o valor atualizado do contrato; 

f) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 

pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

g) quando não corrigir deficiência ou não trocar a mercadoria quando solicitado pelo Contratante, 

será aplicada a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado. 

20.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada. 

20.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência 

contratual. 

20.4. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Contratante ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.        

                  

21. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

21.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório e os pedidos de 

impugnações poderão ser enviados à pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para 

abertura da sessão pública, por meio do seguinte endereço eletrônico: 

www.portaldecompraspublicas.com.br. 

21.2.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações serão divulgadas no 

seguinte sítio eletrônico da Administração www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

22.1. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, 

dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993, sobre o valor inicial 

atualizado do contratado. 

22.2. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente 

de fato superveniente e aceito pela Pregoeira. 

22.3. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-

la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal 

nº 8.666/1993). 

22.4. É facultado a Pregoeira oficial, 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. 

22.5. 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 Federal n.º 8.666/93. 

22.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira, que decidirá com base na legislação em 

vigor. 

22.7. A Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da 

CONTRATADA. 

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


 
  

22.8. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta 

licitação na data mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação. 

22.9. Fica eleito o Foro da Comarca de Agudo para dirimir quaisquer litígios oriundos da 

licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que 

seja.  

22.10.  Integram este Edital de Pregão Eletrônico: 

ANEXO I – Termo de referência. 

ANEXO II – Declaração de disponibilidade de máquinas. 

ANEXO III – Declaração de disponibilidade de operadores. 

ANEXO IV – Minuta do Contrato. 

ANEXO V - Termo de Convênio – Avançar na Agrop. e no Desenv. Rural - FPE nº 1381/2022.    

ANEXO VI -  Plano de Trabalho. 

ANEXO VII - Projetos dos 12 (doze) microaçudes.                                           

 

Agudo, 09 de março de 2023. 

 

 

 

LUÍS HENRIQUE KITTEL 

     Prefeito Municipal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA  

 

EDITAL Nº 07/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO 

 

1. OBJETO 

Contratação de prestação de serviços de horas máquina, com escavadeira hidráulica sobre 

esteiras, para construção de 12 (doze) microaçudes, reservatórios de água e similares, para produtores 

rurais selecionados com o aval técnico da Emater/ASCAR de Agudo e do COMDERA (Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Rural de Agudo). 

 

2. JUSTIFICATIVA 

Considerando que as estiagens são fenômenos recorrentes no Estado, a redução de danos 

ocasionados por estes fenômenos exige atenção especial dos entes públicos. Proporcionar segurança 

hídrica às pequenas propriedades, através de estruturas de armazenamento de água, possibilita mitigar 

perdas que possam ocorrer perante novas ocorrências de estiagens. 

Em razão deste fenômeno, houve queda significativa na produtividade da safra 2022/2023, sendo 

que culturas amplamente disseminadas na agricultura familiar sofreram quebra. Segundo dados da 

Emater/RS-ASCAR, as perdas variaram de 25 a 75% na soja, 15 a 80% no milho e 60 a 90% no feijão. 

Com relação às áreas de pastagens, nativas e cultivadas, apresentaram baixos níveis nutritivos, e 

de disponibilidade de forragem, acarretando na necessidade de suplementação alimentar aos animais, 

diminuição da produção, principalmente em produção leiteira, ou em casos mais extremos a perda de 

animais. 

  

3. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

3.1. Descrição dos Serviços, maquinários mínimo exigidos, e quantidade dos serviços: 

Item Descrição dos Serviços Unidade Quantidade 

01 

Execução de serviços de Escavadeira Hidráulica, devendo o 

equipamento ter as seguintes características mínimas: potência 

mínima de 90HP e peso operacional mínimo de 13.000 Kg, 

caçamba de 1m³ de capacidade mínima. A máquina deverá estar em 

bom estado de conservação e excelente condição de 

operacionalidade. A máquina disponibilizada pela empresa deve ter 

no máximo 10 anos de fabricação, ou seja, ter sido fabricada a 

partir 2012. 

horas 288 

 

4. DA PRODUTIVIDADE E FORMA DE EXECUÇÃO 

4.1. O rendimento a ser considerado é o volume total do projeto que deverá ficar entre 1200m³ a 

1560m³ de movimentação de terra para execução total do projeto. Desta forma, devem ser cumpridas as 

seguintes etapas independentemente do equipamento utilizado: 

4.2. Decapagem, que consiste na retirada do material superficial e principalmente matéria 

orgânica em uma faixa de 10 a 20 cm de profundidade na área total do projeto. 

4.3. Abertura da trincheira ou eixo da taipa do açude, que consiste em uma abertura perpendicular 

e de sentido longitudinal com a profundidade que varia de acordo com o solo presente na região. 

4.4. Escavação do material e transporte para formar a taipa, respeitando as dimensões projetadas. 

4.5. Compactação, que deve ser realizada a cada 20 cm de material depositado e uniformizado 

sobre a taipa. 

4.6. Acabamento, que consiste em emparelhar e corrigir imperfeições tanto na parte montante 

como jusante e quando possível, aproveitar o material da decapagem para colocar na parte jusante, 

facilitando a recuperação da cobertura vegetal. 

4.7. Construção do vertedouro, que deve ser seguida fielmente ao descrito no projeto. 

4.8. O material escavado deverá ser utilizado na construção do maciço. Quando não for 

apropriado, poderá ser utilizado outro, desde que em comum acordo com o beneficiário, da mesma forma 

quando ocorrer sobras de material já que este deve ser distribuído aos arredores do açude de maneira que 

fique uma área aproveitável após a regeneração da vegetação, sempre mantendo um diálogo entre 

empresa, técnico e beneficiários para estas definições. 



 
  

4.9. Considerando os diferentes tipos de solos que o AVANÇAR irá abranger, assim como as 

mais variadas topografias e os tipos de projetos que poderão ser barrados, semi barrados ou escavados, a 

produção com maior aproveitamento do equipamento é de fundamental importância. O serviço consiste 

basicamente nas etapas de decapagem, abertura de trincheira, escavação e transporte do material, 

compactação, acabamentos, construção do vertedouro e construção de barreira de contenção em alguns 

casos. Portanto, pode-se observar que nem toda hora máquina trabalhada se traduz em volume de material 

movimentado, uma vez que dentre as etapas citadas, a máquina estará contabilizando horas e não 

realizando transporte efetivo de material com a concha cheia. 

4.10. Para realização de todo este serviço a escavadeira deve possuir caçamba de 1m³ de 

capacidade mínima, sendo aceitas máquinas com capacidade maior, sem restrições. Contudo, não serão 

pagos valores adicionais. Desta forma, existirá uma garantia de que o rendimento médio será por volta de 

65m³ de movimentação de terra por unidade de hora máquina, rendimento este, considerado suficiente 

para execução dos projetos com boa qualidade no tempo proposto. 

4.11. Independentemente se utilizados um ou mais equipamentos no apoio a escavadeira que 

possam apresentar maiores produções, a remuneração será o total de horas praticadas até, no máximo 24 

horas/projeto, e terá como base o valor de hora máquina da escavadeira. 

4.12. Para pagamento, será considerado o conjunto dos serviços realizados, tendo como resultado 

a implantação do açude conforme o projeto, atestados por técnico da Emater e pelo fiscal do contrato. 

 

5. DOS PRAZOS, HORÁRIO E DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS  

5.1. Os serviços deverão ser iniciados no prazo máximo de 05 (cinco) dias, após a emissão da 

Ordem de Serviços; 

5.2. O prazo de vigência do Contrato, será pelo período de 06 (seis) meses, devendo todos os 

serviços estarem executados. 

5.3. Os serviços serão realizados durante o período entre 7h e 19h, podendo no máximo 12 (doze) 

horas diárias, ou em outro horário desde que haja comum acordo entre contratante e contratada. 

5.4. A contratada deve estar ciente de que os custos estimados em cada ―hora/máquina‖ devem 

compreender toda a despesa advinda dos deslocamentos da(s) máquina(s), mão de obra do(s) 

operador(es), combustível, lubrificantes, manutenção geral do(s) equipamento(s), encargos sociais, 

tributos, entre outros. Ou seja, todos os custos diretos e indiretos da prestação dos serviços devem estar 

englobados no custo da execução do projeto. 

5.5. A contratada deverá apresentar documento que comprove a experiência em prestação de 

serviços semelhantes e disponibilizar operador capacitado para serviços de movimentação de terra, mais 

especificamente na construção de açudes, reservatórios de água e similares. Os serviços previstos 

compreendem toda a movimentação de terra necessária ao atendimento das peças técnicas que orientarão 

o trabalho de movimentação de terra, incluindo desde a movimentação de terra mais primária até os 

acabamentos e todas as complementações diversas, como escavações, decapagem, transporte e deposições 

com seus devidos acabamentos, por exemplo. 

5.6. A empresa deverá apresentar comprovante de disponibilidade do(s) maquinário(s) que irá 

utilizar, sendo que caso utilizar máquinas de terceiros ou alugadas, apresentar cópia de contrato(s) ou 

comprovantes de locação que apresente as características da(s) máquina(s), assim como o prazo de 

vigência do contrato de locação. 

5.7. As empresas deverão atentar com relação aos parâmetros de proteção ao meio ambiente 

durante toda fase de execução contratual. Para a contratação de serviços, serão consideradas as normas 

técnicas, de saúde, de higiene e de segurança do trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE, 

bem como a priorização o emprego de mão-de-obra especifica e segura por meio do Equipamento de 

Proteção Individual (EPI) específico para execução dos serviços seguindo os critérios dos projetos 

técnicos elaborados. 
 

6. ADJUDICAÇÃO DO OBJETO 

Menor preço por item. 

 

7. VALIDADE DA PROPOSTA  

A proposta terá validade pelo período de 60 dias. 

 



 
  

8. DOTAÇÃO E RECURSO ORÇAMENTÁRIO 

As despesas decorrentes da presente Licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:  

Secretaria PJ Rec. 

Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental 9611 1235 

 

9. PAGAMENTO 

9.1. O pagamento dos serviços poderá ser efetuado, em parcelas conforme a execução de cada 

microaçude, ou em parcela única após a execução total dos 12 (doze) microaçudes, mediante 

apresentação da Nota Fiscal, aprovação e recebimento dos serviços prestados, atestados por técnico da 

Emater, pelo fiscal do contrato e pelo Secretário de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental, sem 

qualquer forma de reajuste, pagos na tesouraria da Prefeitura Municipal ou via sistema bancário.   

9.2. Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, por inadimplência do contratante, desde 

que prestados os serviços, incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, até a data da efetivação do 

pagamento. 

9.3. As retenções previdenciárias (INSS) e fiscais (ISSQN e IRRF) serão feitas na forma da Lei, 

pela Secretaria da Fazenda. Caso a empresa usufrua de algum benefício previsto em Lei, deverá 

apresentar documentação que comprove o mesmo. 

 

10. DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO 

10.1. O recebimento dos serviços será pelo Secretário de Desenvolvimento Rural e Gestão 

Ambiental, Sr. Giovane Rodrigo Friedrich Neu, e a fiscalização dos serviços será efetuada pelo 

Engenheiro Civil Aldo Ito Paul CREA/RS 221804, assim como na forma prevista nas Letras ―a‖ e ―b‖ do 

Inciso II do Artigo 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações. 

10.2. Se verificada desconformidade dos serviços em relação às especificações exigidas no 

Contrato, a empresa CONTRATADA deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 03 

(três) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas no edital. 

 

11. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

Elaborado pelo servidor Sr. Lucas Bock Cardoso, Assessor junto à Secretaria de Desenvolvimento 

Rural e Gestão Ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

 

A empresa ..................., inscrita no CNPJ sob nº ..............., com sede na ....................., município de 

............./...., neste ato representada pelo seu ......................... Sr. ..............................., DECLARA sob as 

penas da Lei, que terá, quando da assinatura do Contrato, a máquina conforme solicitado no edital,  e que 

a mesma está em perfeito estado de conservação e funcionamento, que possui no máximo 10 (dez) anos 

de uso, que são dotados de iluminação e sinalização externa adequada, que estão identificados com a 

logomarca da empresa CONTRATADA, que possui todos os dispositivos de segurança conforme 

legislação em vigor, e dispõe de horímetro em perfeitas condições de funcionamento (escavadeira 

hidráulica), com sistema que registre as horas em efetiva operação, não sendo aceitos aqueles que efetuam 

contagem apenas com a chave de ignição ligada, para o cumprimento do objeto da presente licitação, para 

o cumprimento do objeto da presente licitação. 

 

 

 

 

 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 

 

 

__________________ ,___ de_____________________ de 2023. 

 

 

 

 

 

 

                                                 __________________________________________ 

Representante legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

A empresa ..................., inscrita no CNPJ sob nº ..............., com sede na ....................., município de 

............./...., neste ato representada pelo seu ......................... Sr. ..............................., DECLARA sob as 

penas da Lei, que terá, quando da assinatura do Contrato, o operador conforme solicitado no edital, e que 

o operador é capacitado e qualificado, na condução da máquina escavadeira hidráulica, para o 

cumprimento do objeto da presente licitação. 

 

 

 

 

 

 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 

 

 

__________________ ,___ de_____________________ de 2023. 

 

 

 

 

 

 

                                                 __________________________________________ 

Representante legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

ANEXO IV 

 

CONTRATO Nº xx/2023 

 

Pelo presente instrumento de Contrato de prestação de serviços, as partes de um lado o 

MUNICÍPIO DE AGUDO, inscrito no CNPJ/MF sob nº 87.531.976/0001-79, neste ato representado pelo 

seu Prefeito Municipal, Senhor LUÍS HENRIQUE KITTEL, doravante simplesmente denominado de 

CONTRATANTE e de outro lado a Empresa xxxxxxxx, inscrita no CNPJ/MF sob nº xxxxxxxxxxx, 

estabelecida na xxxxxxx, nº, Município xxxxxxxxx, telefone: xxxxxxx, email: xxxxxxxx neste ato 

representada por seu representante legal xxxxxxxxxxxx, CPF nº xxxxxx, denominada CONTRATADA, 

têm entre si certo e ajustado as cláusulas e condições a seguir estipuladas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de horas máquinas, com 

escavadeira hidráulica sobre esteiras, para construção de 12 (doze) microaçudes, reservatórios de água e 

similares, para produtores rurais selecionados pela equipe técnica da Emater/ASCAR de Agudo e pelo 

COMDERA (Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Agudo), conforme solicitação da 

Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental, em consonância com o Termo de Convênio – 

Avançar na Agropecuária e no Desenvolvimento Rural - FPE nº 1381/2022, celebrado entre o Estado 

do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, a 

Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER/RS 

e o Município de Agudo/RS. 

1.2. A contratada, na condição de vencedora de licitação levada a efeito na modalidade de Pregão 

Eletrônico - Edital nº 07/2023, compromete-se a efetuar a prestação dos seguintes serviços: 

Item Descrição dos Serviços Unidade Quantidade 

01 

Execução de serviços de Escavadeira Hidráulica, devendo o 

equipamento ter as seguintes características mínimas: potência 

mínima de 90HP e peso operacional mínimo de 13.000 Kg, 

caçamba de 1m³ de capacidade mínima. A máquina deverá estar 

em bom estado de conservação e excelente condição de 

operacionalidade. A máquina disponibilizada pela empresa deve 

ter no máximo 10 anos de fabricação, ou seja, ter sido fabricada 

a partir 2012. 

horas 288 

1.3.  Os serviços deverão estar de acordo com as condições e características contidas em sua 

proposta financeira. 

1.4. O local de execução dos serviços será nas propriedades rurais dos produtores selecionados, 

em localidades do interior do Município de Agudo/RS, conforme tabela a seguir: 

Nome do Beneficiário Localidade  Nome do Beneficiário Localidade 

Alberto Armando Potter Rincão do Pinhal Ilário Rudolfo Kegler Linha Morro Pelado 

Dionatan Festinali Cerro Seco Élio Nelson Boijink Linha Teotônia 

Edilson Edvaldo Mundt Linha Nova Laércio Adilson Stopp Linha Boêmia 

Ernani Nadir Vidal Linha Boêmia Lisânia Konrath Bley Rincão do Pinhal 

Eugênio Schiefelbein Linha Teotônia Sul Marson Adriano Dumke Linha Teotônia 

Fabrício Júlio Wachholz Complexo da Serra Roberto Carlos Seibert Rincão do Pinhal 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária:  

Secretaria PJ Rec. 

Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental 9611 1235 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 

 3.1. Pelos serviços prestados, a Contratada receberá o valor de R$ xxxxxx (xxxxxxxxxxx) por 

hora trabalhada de escavadeira hidráulica, totalizando R$ xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx). 



 
  

3.2. O pagamento dos serviços poderá ser efetuado, em parcelas conforme a execução de cada 

microaçude, ou em parcela única após a execução total dos 12 (doze) microaçudes, mediante 

apresentação da Nota Fiscal, indicação do produtor beneficiado, aprovação e recebimento dos serviços 

prestados, atestados por técnico da Emater, pelo fiscal do contrato e pelo Secretário de Desenvolvimento 

Rural e Gestão Ambiental, sem qualquer forma de reajuste, pagos na tesouraria da Prefeitura Municipal 

ou via sistema bancário.   

3.3. Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, por inadimplência do contratante, 

desde que prestados os serviços, incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, até a data da efetivação do 

pagamento. 

3.4. As retenções previdenciárias (INSS) e fiscais (ISSQN e IRRF) serão feitas na forma da Lei, 

pela Secretaria da Fazenda. Caso a empresa usufrua de algum benefício previsto em Lei, deverá 

apresentar documentação que comprove o mesmo. 

3.5. Não será efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto houver pendência de 

liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. Os serviços deverão ser iniciados no prazo máximo de 05 (cinco) dias, após a emissão da 

Ordem de Serviços; 

4.2. O prazo de vigência do Contrato, será pelo período de 06 (seis) meses, a contar da emissão da 

Ordem de Serviços, devendo todos os serviços estarem executados. 

4.3. Os serviços serão realizados durante o período entre 7h e 19h, podendo no máximo 12 (doze) 

horas diárias, ou em outro horário desde que haja comum acordo entre contratante e contratada. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. O rendimento a ser considerado é o volume total do projeto que deverá ficar entre 1200m³ a 

1560m³ de movimentação de terra para execução total do projeto. Desta forma, devem ser cumpridas as 

seguintes etapas independentemente do equipamento utilizado: 

5.1.1. Decapagem, que consiste na retirada do material superficial e principalmente matéria 

orgânica em uma faixa de 10 a 20 cm de profundidade na área total do projeto. 

5.1.2. Abertura da trincheira ou eixo da taipa do açude, que consiste em uma abertura 

perpendicular e de sentido longitudinal com a profundidade que varia de acordo com o solo presente na 

região. 

5.1.3. Escavação do material e transporte para formar a taipa, respeitando as dimensões 

projetadas. 

5.1.4. Compactação, que deve ser realizada a cada 20cm de material depositado e 

uniformizado sobre a taipa. 

5.1.5. Acabamento, que consiste em emparelhar e corrigir imperfeições tanto na parte 

montante como jusante e quando possível, aproveitar o material da decapagem para colocar na parte 

jusante, facilitando a recuperação da cobertura vegetal. 

5.1.6. Construção do vertedouro, que deve ser seguida fielmente ao descrito no projeto. 

5.1.7. O material escavado deverá ser utilizado na construção do maciço. Quando não for 

apropriado, poderá ser utilizado outro, desde que em comum acordo com o beneficiário, da mesma forma 

quando ocorrer sobras de material já que este deve ser distribuído aos arredores do açude de maneira que 

fique uma área aproveitável após a regeneração da vegetação, sempre mantendo um diálogo entre 

empresa, técnico e beneficiários para estas definições. 

5.2. Considerando os diferentes tipos de solos que o AVANÇAR irá abranger, assim como as 

mais variadas topografias e os tipos de projetos que poderão ser barrados, semi barrados ou escavados, a 

produção com maior aproveitamento do equipamento é de fundamental importância. O serviço consiste 

basicamente nas etapas de decapagem, abertura de trincheira, escavação e transporte do material, 

compactação, acabamentos, construção do vertedouro e construção de barreira de contenção em alguns 

casos. Portanto, pode-se observar que nem toda hora máquina trabalhada se traduz em volume de material 

movimentado, uma vez que dentre as etapas citadas, a máquina estará contabilizando horas e não 

realizando transporte efetivo de material com a concha cheia. 

5.3. Para realização de todo este serviço a escavadeira deve possuir caçamba de 1m³ de 

capacidade mínima, sendo aceitas máquinas com capacidade maior, sem restrições. Contudo, não serão 



 
  

pagos valores adicionais. Desta forma, existirá uma garantia de que o rendimento médio será por volta de 

65m³ de movimentação de terra por unidade de hora máquina, rendimento este, considerado suficiente 

para execução dos projetos com boa qualidade no tempo proposto. 

5.4. Independentemente se utilizados um ou mais equipamentos no apoio a escavadeira que 

possam apresentar maiores produções, a remuneração será o total de horas praticadas até, no máximo 24 

horas/projeto, e terá como base o valor de hora máquina da escavadeira. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

6.1. A contratada deverá apresentar documento que comprove a experiência em prestação de 

serviços semelhantes e disponibilizar operador capacitado para serviços de movimentação de terra, mais 

especificamente na construção de açudes, reservatórios de água e similares. Os serviços previstos 

compreendem toda a movimentação de terra necessária ao atendimento das peças técnicas que orientarão 

o trabalho de movimentação de terra, incluindo desde a movimentação de terra mais primária até os 

acabamentos e todas as complementações diversas, como escavações, decapagem, transporte e deposições 

com seus devidos acabamentos, por exemplo. 

6.2. A empresa deverá apresentar comprovante de disponibilidade dos maquinários que irá 

utilizar, sendo que caso utilizar máquinas de terceiros ou alugadas, apresentar cópia de contratos ou 

comprovantes de locação que apresente as características das máquinas, assim como o prazo de vigência 

do contrato de locação; 

6.3. As empresas deverão atentar com relação aos parâmetros de proteção ao meio ambiente 

durante toda fase de execução contratual. Para a contratação de serviços, serão consideradas as normas 

técnicas, de saúde, de higiene e de segurança do trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE, 

bem como a priorização o emprego de mão-de-obra especifica e segura por meio do Equipamento de 

Proteção Individual (EPI) específico para execução dos serviços seguindo os critérios dos projetos 

técnicos elaborados; 

6.4. A empresa CONTRATADA deverá dispor de uniformes para seus empregados, devidamente 

higienizados, e em perfeitas condições de uso;  

6.5. Correrão por conta da empresa CONTRATADA, todas e qualquer despesa referente a seus 

empregados, como hospedagem, alimentação, deslocamentos; local para depositar os maquinários; 

manutenções e fornecimentos de todos os insumos como combustíveis, lubrificações, filtros, peças de 

reposição, e de desgaste necessários para a operação e manutenção dos equipamentos previstos para 

atendimento do contrato; arcar com todas e quaisquer despesas de mão de obra necessária para as 

atividades de operação e manutenção dos equipamentos integrantes da contratação;  

6.6. Informar a CONTRATANTE previamente ao início da prestação dos serviços, a indicação de 

preposto para os serviços contratados, sendo esse de forma expressa, formalmente designado competirá, 

diariamente, administrar e/ou gerir os serviços contratados, prestando ao Fiscal do Contrato todos os 

esclarecimentos por estes julgados necessários. Em caso de eventual afastamento do preposto 

formalmente designado, a contratada, prévia e expressamente, deverá designar preposto substituto;  

6.7. Assumir integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou a terceiros, 

por si mesma ou através de seus empregados e/ou preposto, isentando a CONTRATANTE de toda e 

qualquer reclamação que possa advir em decorrência da prestação de serviços ajustada;  

6.8. Responsabilizar-se, sem que isto importe em ônus para a CONTRATANTE por toda e 

qualquer tarefa executada fora das especificações e/ou prévias programações;  

6.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações que lhe são impositivo, em 

especial, pagamento de salários de empregados, adicionais, encargos de natureza social, fiscal, 

previdenciária ou trabalhista e, conforme o caso, decorrentes de cláusulas inscritas em convenções ou 

acordos coletivos de trabalho, isentando a CONTRATANTE de qualquer ônus decorrente de tais 

compromissos, seja a que título for;  

6.10. Aceitar e cumprir orientações, procedimentos indicados pela CONTRATANTE; 

6.11. Manter, durante toda a fluência contratual, as condições de habilitação e qualificação 

comprovadas no procedimento licitatório, o que poderá ser objeto de verificação pela CONTRATADA a 

qualquer tempo.  

6.12. A qualquer tempo e a seu exclusivo critério, em face de inobservância no cumprimento de 

rotinas ou especificações exigidas para a prestação dos serviços, a CONTRATANTE poderá solicitar a 



 
  

substituição de qualquer empregado e/ou preposto da CONTRATADA, ficando esta obrigada a proceder 

à respectiva alteração;  

6.13. O deslocamento das máquinas de uma localidade a outra para execução de novo serviço 

ficará a cargo da empresa CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE. 

6.14. Os serviços DEVERÃO ser executados diretamente pela CONTRATADA, não sendo 

permitida a subcontratação, sob pena de rescisão do contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MAQUINÁRIO  

7.1. Deverão ter no máximo 10 (dez) anos de uso, o que deverá ser comprovado mediante a 

apresentação de documentação específica da máquina, a ser apresentado como pré-requisito para 

assinatura do Contrato;  

7.2. Deverão estar sempre em perfeitas condições de funcionamento, com todos os componentes, 

dispositivos e acessórios capazes de desempenhar integralmente as funções específicas de cada um 

originalmente projetadas pelos fabricantes; 

7.3. Deverão ser dotados de iluminação e sinalização externa adequada; 

7.4. Os maquinários deverão possuir todos os dispositivos de segurança conforme legislação em 

vigor;  

7.5. Todos os maquinários deverão dispor de horímetro em perfeitas condições de funcionamento, 

com sistema que registre as horas em efetiva operação, não sendo aceitos aqueles que efetuam contagem 

apenas com a chave de ignição ligada;  

7.6. Em caso de pane no maquinário e este ter de ser substituída a empresa CONTRATADA terá 

o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para substituição do maquinário. 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

8.1. A rescisão contratual poderá ser: 

8.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos previstos nos incisos 

I a XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações; 

8.1.2. Amigável, por acordo das partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que 

haja conveniência para a Administração; 

8.2. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pela Administração; 

8.3. Constituem motivos para a rescisão contratual os previstos no art. 78 da Lei Federal nº 

8.666/93 e posteriores alterações. 

8.3.1. Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, 

sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados, quando 

os houver sofrido. 

8.3.2. A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 79 acarretará as consequências 

previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 

9.1. Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, sobre o valor total contratado, limitado 

este a 10 (dez) dias, após o qual será considerado inexecução contratual; 

9.2. Multa de 10 % (dez por cento) no caso de deixar de manter a proposta (recusa injustificada 

para contratar), sobre o valor estimado da contratação, cumulada com a pena de suspensão do direito de 

licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 05 (cinco anos). 

9.3. Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial da ata, sobre o valor não 

adimplido da ata, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar 

com a Administração pelo prazo de 03 (três anos); 

9.4. Multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total da ata, sobre o valor atualizado da 

ata, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a 

Administração pelo prazo de 05 (cinco anos). 

9.5. Multa de 10 % (dez por cento) no caso de causar prejuízo material resultante diretamente de 

execução contratual, sobre o valor não adimplido da ata, cumulada com a pena de declaração de 

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

prazo de 05 (cinco anos). 



 
  

9.6. Quando não corrigir deficiência quando solicitados pelo Contratante, será aplicada a multa de 

5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado. 

9.7. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Contratante ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.  

9.8. Quando a contratada motivar rescisão contratual será responsável pelas perdas e danos 

decorrentes para com a Contratante.  

9.9. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

9.10. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência 

contratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO 

10.1. O recebimento dos serviços será pelo Secretário de Desenvolvimento Rural e Gestão 

Ambiental, Sr. Giovane Rodrigo Friedrich Neu, e a fiscalização dos serviços será efetuada pelo 

Engenheiro Civil Aldo Ito Paul CREA/RS 221804, assim como na forma prevista nas Letras ―a‖ e ―b‖ do 

Inciso II do Artigo 73 da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações. 

10.2. Se verificada desconformidade dos serviços em relação às especificações exigidas no 

Contrato, a empresa CONTRATADA deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 03 

(três) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas no edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE DOS PREÇOS 

Os preços ofertados não sofrerão reajustes, conforme parágrafo 1º do artigo 28 da Lei Federal nº 

9.069, de 29 de junho 1995. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS 

12.1. A alteração dos preços para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial será 

por acordo entre as partes, pela comprovação do aumento e/ou redução do valor, conforme as Notas 

Fiscais apresentadas pela contratada, anterior e posterior ao aumento, na forma do artigo 65, inciso II, 

alínea ―d‖, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações. 

12.2. Quando a alteração de preços ocorrer em virtude do aumento do combustível, será utilizado 

como base de cálculo o percentual de 20% (vinte por cento) do valor da hora máquina. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

As partes Contratantes declaram estarem cientes e conformes com todas as disposições e regras 

atinentes a Contratos, contidas na Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações, bem como com todas 

aquelas contidas neste Contrato, ainda que não estejam expressamente transcritas neste instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO 

Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata, fica eleito o 

Foro da Comarca de Agudo/RS. 
 

E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições 

estabelecidas na presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada, na presença de duas 

testemunhas. 

Agudo, xx de xxxxxxxxxxxxxxx de 2023. 

         

                        LUÍS HENRIQUE KITTEL                                                xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                               Prefeito Municipal                                                            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                                    Contratante                                                                               Contratada          

           

        GIOVANE RODRIGO FRIEDRICH NEU 

  Secretário de Desenv. Rural e Gestão Ambiental 

                 Responsável pelo Recebimento 

 

                         ALDO ITO PAUL                                                     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

             Testemunha e Fiscal do Contrato                                                         Testemunha                                                   


