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Terra da Produtividade 

1º TERMO DE RETIFICAÇÃO PARA NOVA DATA DE ABERTURA DO 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 57/2017. PROCESSO N° 125/2017 
OBJETO: Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para 
eventual e futura contratação de Quilometro Carregado com Caminhão Caçamba 
Traçado e Horas Máquina de Retroescavadeira, em atendimento as necessidades 
da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos: 
 
ONDE LÊ-SE:  

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. DO OBJETO: Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, 
para eventual e futura contratação de Quilometro Carregado com Caminhão 
Caçamba Traçado e Horas Máquina de Retroescavadeira, em atendimento as 
necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 
 
ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM/SERVIÇO QUANT UNIDADE 

01 Serviços de Transporte de 
Carga com Caminhão 

Caçamba Traçado, com 
capacidade de carga de 16m³, 
com a documentação para o 

referido serviço, com 
combustível e motorista. 

De 01 até 
5.000 km. 

Km/Carregado 

02 Serviços de Transporte de 
Carga com Caminhão 

Caçamba Traçado, com 
capacidade de carga para 

14m³, com a documentação 
para o referido serviço, com 

combustível e motorista. 

De 01 até 
5.000 km. 

Km/Carregado 

03 Serviços de Transporte de 
Carga com Caminhão 

Caçamba Traçado, com 
capacidade de carga para 

10m³, com a documentação 
para o referido serviço, com 

combustível e motorista. 

De 01 até 
5.000 km. 

Km/Carregado 

04 Horas Máquina de 
retroescavadeira tracionada, 
com caçamba dianteira com 
capacidade de no mínimo 01 
m³, peso operacional de no 

9.500 toneladas, ano de 
fabricação não inferior a 2012, 
com combustível e operador, 

De 01 até  
200. 

      Hora 
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em boas condições de 
mecânica e com horímetro em 

perfeito estado. 

 
LEIA-SE: 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1. DO OBJETO: Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, 
para eventual e futura contratação de Quilometro Carregado com Caminhão 
Caçamba e Horas Máquina de Retroescavadeira, em atendimento as necessidades 
da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 
 
ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM/SERVIÇO QUANT UNIDADE 

01 Serviços de Transporte de 
Carga com Caminhão 
Caçamba Truck, com 

capacidade de carga de 16m³, 
com a documentação para o 

referido serviço, com 
combustível e motorista. 

De 01 até 
5.000 km. 

Km/Carregado 

02 Serviços de Transporte de 
Carga com Caminhão 
Caçamba Truck, com 

capacidade de carga para 
14m³, com a documentação 
para o referido serviço, com 

combustível e motorista. 

De 01 até 
5.000 km. 

Km/Carregado 

03 Serviços de Transporte de 
Carga com Caminhão 

Caçamba, com capacidade de 
carga para 10m³, com a 

documentação para o referido 
serviço, com combustível e 

motorista. 

De 01 até 
5.000 km. 

Km/Carregado 

04 Horas Máquina de 
retroescavadeira tracionada, 
com caçamba dianteira com 
capacidade de no mínimo 01 
m³, peso operacional de no 

9.500 toneladas, ano de 
fabricação não inferior a 2012, 
com combustível e operador, 

em boas condições de 
mecânica e com horímetro em 

perfeito estado. 

De 01 até  
200. 

             Horas 
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ONDE LÊ-SE: 
 
4. DO CREDENCIAMENTO E DECLARAÇÕES: 
4.1. O proponente deverá se apresentar junto ao Pregoeiro até o dia 30/06/2017, às 
09:00h, para credenciamento por meio da apresentação dos seguintes documentos: 
a) Quando sócio ou titular da empresa: cópia do documento de identificação e 
Contrato social e alterações ou documento equivalente, que comprovem poderes 
para representar a empresa licitante e; 
b) Quando procurador: cópia do documento de identificação, Carta de 
Credenciamento ou Procuração, comprovando a delegação de poderes para atuar 
em nome da empresa licitante, bem como, Contrato social e alterações ou 
documento equivalente que apontem poderes do outorgante da empresa licitante. 
Obs. 1: A falta de representação não impedirá a licitante de participar do certame 
licitatório, ficando, porém impedida de manifestar-se durante as sessões, inclusive 
quanto à formulação de lances verbais e manifestação de interesse na interposição 
de recursos. 
4.2. Concluída a fase de credenciamento, as licitantes deverão entregar, ao 
Pregoeiro, fora dos envelopes nº 01 - PROPOSTA e nº 02 – DOCUMENTAÇÃO: 
a) Termo de declaração, assinado pelo representante legal da empresa licitante, que 
cumpre os requisitos de habilitação, nos termos do artigo 4º, inciso VII, da Lei nº 
10.520, de 17/07/2002; 
b) Termo de declaração, assinado pelo responsável legal da empresa licitante ou 
pelo técnico (CONTADOR) da empresa licitante, com o respectivo registro no 
Conselho Regional de Contabilidade–CRC, que a licitante se enquadra como ME, 
EPP ou MEI, caso as Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) ou 
Microempreendedor Individual (MEI) desejarem fazer uso dos benefícios da Lei 
Complementar nº 123/2006 e alterações. 
c) Termo de declaração, assinado pelo representante legal da licitante, que não se 
encontra impedida ou suspensa de licitar ou contratar com a Administração Pública, 
que não foi declarada inidônea e que não se enquadra nas vedações previstas no 
artigo 9º da Lei nº 8.666/93.  
Obs. 1: A Declaração que cumpre os requisitos de habilitação, especificada na 
alínea “a” é condição obrigatória para a participação das licitantes neste Pregão, 
sendo que a sua ausência impedirá a licitante de participar das fases subsequentes 
do certame. 
Obs. 2: A ausência da apresentação da declaração ME, EPP ou MEI quando for o 
caso, não impedirá a licitante de participar das fases subsequentes, entretanto, não 
lhe assistirá direito aos benefícios previsto na Lei Complementar nº 123/2006. 
4.3. Todos os documentos deverão ser apresentados em original ou cópia 
autenticada. 
4.4.  A autenticação por servidor deste Município somente será efetuada até a 
abertura da sessão. 
 
 
 
 
 
 



Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de Chiapetta 
 

 

 

Av. Ipiranga, 1544 – CEP 98760-000 – CHIAPETTA-RS  CNPJ 87.613.055/0001-55 

Fone: (55) 3784-1300 – www.chiapetta.rs.gov.br  4 

Terra da Produtividade 

LEIA-SE: 
 
4. DO CREDENCIAMENTO E DECLARAÇÕES: 
04.1 O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro no 
dia 12/07/2017, até às 09:00 horas, por um representante que, devidamente munido 
de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a 
responder por sua representada. 
04.2 O credenciamento far-se-á por meio da apresentação dos seguintes 
documentos: 
Em sendo Pessoa Jurídica: 
a) RG (Carteira de Identidade); 
b) Instrumento público de procuração ou instrumento particular com amplos poderes 
para praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, assim como cópia 
autenticada do registro comercial, em vigor, no caso de empresa individual ou 
estatuto ou contrato social em vigor da empresa, no qual constem os dados de quem 
outorgou a referida procuração; 
c) Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, 
deverá apresentar cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social em 
vigor ou registro comercial, em vigor, no caso de empresa individual, no qual 
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura. 
d) Declaração assinada pelo representante legal de que cumprem os requisitos de 
habilitação, nos termos do artigo 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520, de 17/07/2002. 
e) Declaração do responsável técnico (CONTADOR), com o respectivo registro no 
Conselho Regional de Contabilidade–CRC, que a licitante se enquadra como 
microempresa ou EPP, caso as Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno 
Porte (EPP), desejarem fazer uso dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006. 
Em sendo Pessoa Física: 
a) RG (Carteira de Identidade); 
b) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF); 
b) Caso o proponente não se faça presente o representante do mesmo deverá 
apresentar instrumento público de procuração ou instrumento particular com amplos 
poderes para praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, assim como 
cópia autenticada do RG (Carteira de Identidade), no qual constem os dados de 
quem outorgou a referida procuração. 
04.3 Todos os documentos deverão ser apresentados em original ou cópia 
autenticada. 
04.4 A autenticação por servidor deste Município somente será efetuada até o 
momento da abertura da sessão. 
Obs. 1: A Declaração que cumpre os requisitos de habilitação, especificada na 
alínea “a” é condição obrigatória para a participação das licitantes neste Pregão, 
sendo que a sua ausência impedirá a licitante de participar das fases subsequentes 
do certame. 
Obs. 2: A ausência da apresentação da declaração ME, EPP ou MEI quando for o 
caso, não impedirá a licitante de participar das fases subsequentes, entretanto, não 
lhe assistirá direito aos benefícios previsto na Lei Complementar nº 123/2006. 
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Com estas alterações, mantidas as demais disposições contidas no edital, fica 
alterada da data da abertura do certame para o dia 12/07/2017 no mesmo horário e 
local, para recebimento dos envelopes de “Proposta” e “Documentação” conforme 
Edital de Pregão Presencial 57/2017. Para mais informações e esclarecimentos 
relativos a esta retificação, poderão ser obtidas no setor de Licitações da Prefeitura 
do município de Chiapetta – RS, sito na Avenida Ipiranga, nº 1.544 – Centro, ou pelo 
telefone55-3784-1300, de segunda a sexta-feira no horário das 08:00 às 12:00 horas 
e das 13:30 às 17:30 horas.  
 
                                                                       CHIAPETTA – RS, 28 De Maio de 2017. 
 
 
 

  EDER LUIS BOTH 
Prefeito do Município 

 


