
 

PROCESSO Nº 063/2018 

 

CARTA-CONVITE  Nº 006/2018 

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA 

 

As propostas deverão ser entregues até as 14:00 horas do dia 12 de junho de 2018, 

no Setor de Licitações e Compras da Prefeitura de Vista Alegre do Prata, sita a Rua Flores da Cunha, 

102, em carta fechada a ser aberta na presença dos participantes e de quem mais desejar assistir neste 

mesmo horário e local. 

1 – OBJETO 

Conserto da Retroescavadeira JCB 3C Plus, de propriedade do Município de 

Vista Alegre do Prata,  com substituição das peças relacionadas no Anexo I, que é parte integrante 

deste edital e dos seguintes  serviços: desmonte e montagem de peças, substituir reparo da lança e 

cilindro estabilizador direito; conserto conversor do torque, conserto ar condicionado; revisar parte 

elétrica (completo); conserto roletes janela traseira; substituir discos e vedação do freio; conserto 

limpador traseiro; afirmar para-lama esquerdo; conserto radiador d’água; eliminar vazamentos das 

rodas dianteiras; conserto assento operador, substituir válvula amortecedor do giro e substituir nípeis 

dos estabilizadores; substituir óleo dos eixos, transmissão e hidráulico, com  utilização de materiais e 

equipamentos necessários para a perfeita execução  dos serviços, de acordo com o Anexo I, que é parte 

integrante do presente Edital. 

2 – As propostas serão recebidas pela Comissão de Licitações, em uma via, 

datilografada, datada,  assinada em sua última folha e rubricada nas demais, sem rasuras, emendas ou 

entrelinhas, em envelopes distintos, contendo em sua parte externa e fronteira a seguinte descrição: 

Ao Município de Vista Alegre do Prata 

Carta-Convite nº 006/2018 - Envelope nº 01 – Documentação 

Proponente (Nome da Empresa)  

 

Ao Município de Vista Alegre do Prata 

Carta-Convite nº 006/2018 - Envelope nº 02 – Proposta Financeira 

Proponente (Nome da Empresa)  

3 – Os participantes deverão apresentar no envelope nº 02 – Proposta  

Financeira -  o preço unitário  e total de cada  peça, materiais, serviços  e o valor  total da proposta,  

sendo  que os mesmos deverão estar onerados de impostos, taxas, tributos e deduzidos de quaisquer 

tipos de  descontos ou vantagens. 

3.1 - O prazo para execução do objeto desta licitação é fixado pela administração 

municipal, não podendo ser superior a quinze dias. 

4 – Em havendo necessidade, a presente licitação poderá ser acrescida em até 

25% (vinte  e cinco por cento), nos termos do parágrafo 1º  do artigo 65 da Lei 8666/93 e alterações. 

5 – Os participantes deverão apresentar em suas propostas o prazo de garantia 

pelos serviços a serem realizados, de no mínimo 90 (noventa) dias,  a contar da conclusão dos 

serviços. 

6 – O pagamento será efetuado  em uma única parcela, em até  10 (dez) dias após 

a  conclusão dos serviços, mediante apresentação da nota fiscal. 

7- Os participantes deverão apresentar no envelope nº 01, os seguintes 

Documentos, apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou, 

ainda publicado em órgão da imprensa oficial ou extraído de sistemas informatizados (internet): 

- Contrato Social da empresa; 

- Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

- Certidão Negativa Conjunta (Negativa de Débitos Relativos aos Tributos 

Federais, à Dívida Ativa da União e ao INSS). 



 - Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, sendo a última 

do domicílio ou sede do Licitante. 

- Certidão de Regularidade com o FGTS 

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

 - Declaração de que a Empresa não emprega menores de 18 anos , em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, e que não emprega menores de 16 anos  

7.1 - A Empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 

da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, no envelope nº 01, de 

habilitação, declaração, firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de 

pequeno porte. 

7.2 – As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita 

bruta até o limite de 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), gozarão dos benefícios 

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

no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que  apresentem, no envelope de habilitação, 

declaração, firmada por contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima. 
8 – A Empresa vencedora da presente licitação deverá  assinar o Contrato no 

prazo de 02 (dois) dias  a contar da homologação, conforme Minuta em anexo que fica fazendo parte 

integrante da presente licitação. 

9 - O descumprimento de qualquer das estipulações fixadas neste Edital ensejará 

as cominações de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato como multa, além da proibição de 

contratar com o Município de Vista Alegre do Prata pelo prazo de um ano. 

10 - Esta licitação é do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, considerando-se as 

peças a serem substituídas, materiais utilizados e todos os serviços. 

11 – A participação nesta licitação não confere direitos aos participantes, podendo 

ser escolhida uma proposta ou rejeitadas todas. 

12– Em participando do presente aceitam expressamente as condições que aqui 

são transcritas. 

Vista Alegre do Prata,  05 de junho de 2018. 

 

 

 

                                                             Adair Zecca 

                                                                  Prefeito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTRATO Nº                                                                      Carta-Convite nº 006/2018 

 

Pelo presente instrumento particular de Contrato, o Município de Vista Alegre do Prata, entidade de 

direito público, CNPJ Nº 91566877/0001-08, neste ato representado pelo  Prefeito Adair Zecca, brasileiro,  residente e 

domiciliado neste Município, daqui por diante denominado de CONTRATANTE e do outro lado a 

Empresa................................, com sede na Rua ...................., cidade de..............................,  CNPJ 

Nº..........................................., neste ato representada pelo......................, portador da CI nº .............., daqui por diante 

denominada de CONTRATADA, ajustam o presente Contrato que se regerá pelas cláusulas adiante estipuladas: 

 

Cláusula Primeira -   Tendo vencido a licitação sob a modalidade Carta-Convite nº 006/2018,  a 

Contratada  realizará o conserto da Retroescavadeira  JCB 3C Plus, de propriedade do Município de Vista Alegre do 

Prata, com substituição das seguintes peças: 1,95 mts de mangueira para óleo/ combustível 3/8; 2 capa prensada 3/8;  

0,4 proteção mola plástica 3/8;  2 adaptadores;  6  anéis;  0,77 mts mangueira ½ 2 tramas;  2 reparo cilindro da lança;  2 

conexão MJ 10-08;  2 capa prensável ½; 5 eletrodo cromo; 1 adaptador m/f  816/90776; 1vávula amortecedor cilindro 

do giro genuína; 1 conexão FB 10-10; 1 conexão TSF 3-90-10-10; 2 capa prensável 5/8 2TA; 1,80 mts mangueira 5/8 

2TA; 1 junta 813/10175; 1 filtro 581/18063; 4 vedador 904/50024; 2 vedad828/10180; 2 vedador 828/10181; 1 

vedador 460/17603; 1 junta 813/50042; 1 vedador 904/20210; 1 vedador 813/50041; 1 bomba a transmissão; 1 placa 

do conversor;  2 vedador  813/50026;  2 vedador 813/50012; 10 disco 458/20353; 23 Lts óleo para eixo traseiro 10w30; 

18 Lts óleo para transmissão 10w; 1 balde óleo hidráulico 68; 1 reparo cilindro levante da lança; 1 cabo acelerador 

910/52500; 1 bateria 2619; 1 reparo cilindro estabilizador direito  e a realização dos seguintes serviços: desmonte e 

montagem de peças, substituir reparo da lança e cilindro estabilizador direito; conserto conversor do torque, conserto ar 

condicionado; revisar parte elétrica (completo); conserto roletes janela traseira; substituir discos e vedação do freio; 

conserto limpador traseiro; afirmar para-lama esquerdo; conserto radiador d’água; eliminar vazamentos das rodas 

dianteiras; conserto assento operador, substituir válvula amortecedor do giro e substituir nípeis dos estabilizadores; 

substituir óleo dos eixos, transmissão e hidráulico, com  utilização de materiais e equipamentos necessários para a 

perfeita execução  dos serviços 

Cláusula Segunda - O Contratante pagará  à Contratada pelas  peças e/ou materiais  a importância de 

R$ ..................... e pelos serviços a importância de R$ ...............totalizando o valor  de R$..................... 

Cláusula Terceira - O prazo para a execução dos serviços constantes na cláusula 1ª,  é de  15 (quinze) 

dias,  a contar da assinatura do presente Contrato. 

Cláusula Quarta - O pagamento será efetuado em uma parcela, até 10 (dez) dias após a conclusão dos 

serviços  e apresentação da Nota Fiscal. 

Cláusula Quinta - A Contratada dá garantia das peças e serviços realizados,  pelo prazo de 90 

(noventa)  dias, a contar da entrega . 

Cláusula Sexta - Em havendo necessidade, o presente contrato poderá ser acrescido em até 25% (vinte 

e cinco por cento), nos termos do parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 8666/93 e alterações. 

Cláusula Sétima – Para todos os efeitos legais o responsável pela fiscalização do presente Contrato é o 

Sr. Luiz Dalla Costa, Secretário de Obras, Saneamento e Trânsito. 

Cláusula  Oitava - As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta das rubricas 

orçamentárias (510) 05.01.3.3.90.30 – Material de Consumo,  Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos  e 

(515) 05.01.3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica, Manutenção de Veículos, Máquinas e 

Equipamentos,  Secretaria de Obras, Saneamento e Trânsito. 

Cláusula Nona -  O descumprimento de qualquer das estipulações fixadas neste Contrato ensejará o 

rompimento do mesmo, com as cominações de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato como multa, além da 

proibição de contratar com o Município de Vista Alegre do Prata pelo prazo de um ano. 

Cláusula Décima - São motivos de rescisão contratual os elencados nos artigos 78 e 79 da Lei  8666/93 

e alterações, no que pertine a este Contrato. 

Cláusula Décima Primeira - Fica eleito o Foro da Comarca de Nova Prata como domicílio judicial 

deste Contrato. 

Por estarem justos e contratados, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma. 

 

Vista Alegre do Prata, .... de ....... de 2018. 

 

 

                                                                            _____________________________________  

Contratante                                                                                                   Contratada   

                                                                                                  

 

TESTEMUNHAS:__________________________________    __________________________________________ 



 

 

ANEXO 01 DO EDITAL     CARTA CONVITE 006/2018 
 

 

 

 
Item Descrição Un Qtd 
1 ADAPTADOR M/F 816/90776  UN 1 
2 ADAPTADORES.  UN 2 
3 ANEL 2013  UN 6 
4 BATERIA INTERNA 12V, 7AH.  UN 1 
5 BOMBA DA TRANSMISSÃO.  UN 1 
6 CABO ACELERADOR 910/52500  UN 1 
7 CAPA PRENSADA 3/8"  UN 2 
8 CAPA PRENSAVEL 1/2  UN 2 
9 CAPA PRENSAVEL 5/8 2TA  UN 2 
10 CONEXÃO FB 10-10  UN 1 
11 CONEXÃO MJ 10-08  UN 2 
12 CONEXÃO TSF 3-90-10-10  UN 1 
13 DISCO 458/20353  UN 10 
14 ELETRODO CROMO  UN 5 
15 FILTRO 581/18063  UN 1 
16 JUNTA 813/10175  UN 1 
17 JUNTA 813/50042  UN 1 
18 MANGUEIRA 1/2 2 TRAMAS  MTS 0.77 
19 MANGUEIRA 5/8 2TA  MTS 1.8 
20 MANGUEIRA PARA ÓLEO / COMBUSTÍVEL 3/8  MTS 1.95 
21 MÃO DE OBRA-  UN 1 
22 OLEO HIDRAULICO 68  BAL 1 
23 ÓLEO PARA EIXO TRASEIRO 10W30  UN 23 
24 ÓLEO PARA TRANSMISSÃO 10W  UN 18 
25 PLACA CONVERSOR  KIT 1 
26 PROTECAO MOLA PLASTICA 3/8  UN 0.4 
27 REPARO CILINDRO ESTABILIZADOR DIREITO  UN 1 
28 REPARO CILINDRO LEVANTE DA LANÇA  UN 1 
29 REPARO DO CILINDRO DA LANÇA  UN 2 
30 VÁLVULA AMORTECEDOR CILINDRO DO GIRO GENUÍNA  UN 1 
31 VEDADOR 460/17603  UN 1 
32 VEDADOR 813/50012  UN 2 
33 VEDADOR 813/50026  UN 2 
34 VEDADOR 813/50041  UN 1 
35 VEDADOR 828/10180  UN 2 
36 VEDADOR 828/10181  UN 2 
37 VEDADOR 904/20210  UN 1 
38 VEDADOR 904/50024  UN 4 
 

 


