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Inexigibilidade nº 12/2021 

Processo n.º 1249/2021 

 

Considerações iniciais. 

 

O presente processo de inexigibilidade fundamenta-se no artigo 25, inciso II, da Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993 e tem por finalidade a contratação da empresa: MULLER 

INDUSTRIA DE MAQUINAS DE CONSTRUÇÃO, CNPJ n.º 11.938.604/0001-08, com sede 

à Rodovia RS 118, Km 22, Sala 01, nº 5195, Bairro Bom Sucesso, na cidade de Gravataí, 

RS, CEP 94.130-390. 

 

1. DO OBJETO DO PROCESSO: A contratação da referida empresa tem por objetivo 

Aquisição de 01 Retroescavadeira nova, ano de fabricação 2021,ou superior, equipada com 

motorização turboalimentada a diesel com potência mínima bruta de 85 HP, cabine com  

certificação ROPS/FOPS, fechada com ar condicionado quente e frio, possuir caçamba 

carregadeira com capacidade mínima de 0,89m³, peso operacional da máquina mínima de 

6.800kg;equipada com tração 4x4, original de fábrica, possuir freios a disco múltiplos 

banhados a óleo, possuir sistema hidráulico com bomba de engrenagens e vazão de no 

mínimo 105 litros por minuto, possuir caçamba traseira de carga mínima de 0,20m³ com 

dentes; possuir estabilizadores hidráulicos laterais raseiros de segurança com sapata; 

possuir assento com revestimento em tecido ou couro, com suspensão, possuir capacidade 

de corte de profundidade de lança traseira de  no mínimo 4,00 metros, possuir proteção de 

cardam na parte inferior do equipamento, possuir kit chave de rodas, gancho de içamento; 

equipada com pneus novos dianteiros de no mínimo 12.5/80x18 e 10 lonas possuir sistema 

hidráulico com capacidade máxima de 140 litros de óleo hidráulico; possuir faróis e faroletes 

de iluminação condizente com o serviços e transporte noturnos; possuir sistema de 

iluminação por piscas alertas e sonoros, no mínimo em marcha ate, possuir limpador de 

para-brisa dianteiro e traseiro e espelhos retrovisores nos dois lados e central interno; 

equipada com rádio AM/FM/USB e no mínimo 02(dois) auto falantes, possuir itens de 

segurança conforme a legislação atual; força desagregação da caçamba mínimo de 

6.000kgf/kn. 

 

2. DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO: 

 

Pelo veículo adquirido o Município pagará o valor total de R$345.000,00 (trezentos e 

quarenta e cinco mil reais), que deverão ser pagos em até 20 dias a contar da liquidação da 

Nota de Empenho, com Recurso de Emenda Parlamentar, convenio 890196/2019, proposta 

nº028879/2019, com contrapartida do município. 
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3. DO PRAZO E DOS REAJUSTES: 

Para a presente Inexigibilidade não haverá reajuste. 

 

4. DA NECESSIDADE E DA IMPORTANCIA: 

Faz-se necessário esta aquisição para atender as demandas do município.  

 

5. DA ESCOLHA: 

 

A escolha da empresa, pelo município de Formigueiro, como carona, conforme   a Adesão 

do Registro de Preços nº002/2021, referente ao Pregão Eletrônico nº 002/2021, COPES. 

 

6. DA DOATAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

Unidade: Patrulha Agrícola 

Natureza da Despesa: 44.90.52- Veículos Diversos (cód.red.3643) 

Fonte de Recurso: 1158 

 

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

Unidade: Patrulha Agrícola 

Natureza da Despesa: 44.90.52- Veículos Diversos (cód.red.624) 

Fonte de Recurso: 01 

 

 

   

7. DA JUSTIFICATIVA: 

Justificamos o presente processo de Inexigibilidade pelo memorando n.º 084 /2021- GAB, 

emitido em 02 de agosto de 2021, pela excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr.Jocelvio 

Gonçalves Cardoso. 

 

7. Disposições finais. 

 

 

Com base no exposto, autoriza a publicação do aviso de Inexigibilidade do presente 

Processo no Diário Oficial do Município. 

 

 

 

, 
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Forrmigueiro, 05 de agosto 2021. 

 

 

 

 

 

Jocelvio Gonçalves Cardoso 

Prefeito Municipal 

 


