
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE 
Rua  Nilo Moraes Pinheiro, 322 – POCRANE – MG 

CNPJ 18.334.318/0001-74 

 
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

 
 

NOTIFICADA: IMPLEMENTOS BH – MAQUINAS AGRÍCOLAS  - EIRELI 

CNPJ: 10.449.391/0001-80 
Publicado em: 08/11/2019  

NOTIFICANTE: O MUNICÍPIO DE POCRANE - MG, pessoa jurídica de direito 

público interno, com sede administrativa na Rua Nilo Moraes Pinheiro, N° 322, 

Centro, Pocrane - MG, inscrito no CNPJ 18.334.318/0001-74, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal Ernane José de Macedo. 

  

NOTIFICADA: IMPLEMENTOS BH – MAQUINAS AGRÍCOLAS - EIRELI, inscrita 

no CNPJ sob nº. 10.449.391/0001-80, com endereço na Rua Machado Nunes, Nº 

284, Loja 02, Salgado Filho, Belo Horizonte – MG -  CEP: 30.550-280, empresa 

representada Neide Ferreira de Oliveira, portador do RG: MG-8.768.047SSP/MG e 

inscrito no CPF 033.874.236-08. 

  

PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Presencial nº 0019/2019–Contrato N° 

0064/2019. 

  

OBJETO DA NOTIFICAÇÃO: sobre não entrega do item 01, dentro do prazo 

estabelecido. 

 

Senhor Representante: 

  

Conforme Vossa Senhoria bem é conhecedor, os Equipamentos Agrícolas, não 

estão sendo entregues nos prazos estabelecidos no Edital de Licitação na 
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modalidade Pregão Presencial nº. 019/2019,tem por finalidade a AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE POCRANE - MG. 
 

Item Unid. Quant. Especificação  Marca Valor Total  

01 Unid 01 Descrição Complementar: 
PLANTADEIRA E 
ADUBADEIRA MECANIZADA 
PLANTIO DIRETO E 
CONVENCIONAL, GRÃO 
GRAÚDOS E PASTAGEM, 
HIDRÁULICA, NOVA, MÍNIMO 
DE 4 LINHAS, RESERVATÓRIO 
PARA SEMENTE MÍNIMO DE 
40 LITROS E ADUBO MÍNIMO 
DE 50 LITROS , CHASSI 
MÍNIMO 1,80 M, MARCADOR 
DE LINHA E RODA 
COMPACTADORA, ENGATE 
PARA OS 3 PONTOS DO 
TRATOR E TODOS OS 
ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS 
PARA TRABALHAR COM OS 
TRATORES MASSEY 
FERGUNSON 4275, 
NEWHOLLAND MÍNIMO 75CV 
E LS MÍNIMO 80 CV.  

GARANTIA MÍNIMA DE 12 
MESES. 

 

R$: 18.890,00 R$: 18.890,00 

Valor Total: R$: 18.890,00 (Dezoito mil e oitocentos e noventa reais).  

 

Que na data de 25 de outubro de 2019, o Departamento de Compras encaminhou 

email a essa Empresa Notificada solicitando informações acerca da liquidação do 

Pedido nº. 001339/2017, referente aos itens acima discriminados, entretanto até a 

presente o Município Notificante não obteve respostas. 

  

Neste sentido, o Edital de Licitação, nas cláusulas abaixo estabelecem: 

 
 9 - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA: 
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9.1 - A entrega dos equipamentos e materiais deve ser feita em até 10 (dez) dias do pedido de 
fornecimento, a ser entregue no Prédio da Prefeitura Municipal de Pocrane - MG, situado na Rua 
Nilo Moraes Pinheiro, 322, centro, nesta cidade de Pocrane, Estado de Minas Gerais, no horário de 
expediente, de Segunda a Sexta-feira, horário 08:00 às 11:00 e 13:00 às 16:00, em pleno 
funcionamento e dar garantia contada a partir do recebimento, pelo fornecedor, da autorização 
de fornecimento. Fornecer juntamente com a entrega toda a sua documentação fiscal e técnica e 
seu respectivo termo de garantia de acordo com a fabricante. 
9.3 - Disponibilizar toda a literatura técnica (como manual de serviço, catálogo de peças, manual 
de operação e manutenção) em língua portuguesa. 
9.4 - A Prefeitura reserva-se o direito de não receber o objeto com atraso ou em desacordo com as 
especificações e condições constantes deste instrumento convocatório, podendo aplicar as 
penalidades e sanções previstas e/ou rescindir o contrato. 

9.5 - O presente edital está vinculado à proposta da contratada. 

9.6 - A contratante reserva-se no direito de não receber os Materiais e equipamentos licitados em 
desacordo com o previsto no edital convocatório, podendo rescindir o contrato, nos termos do 
artigo 78, inciso I, na lei federal 8.666/93 e alterações.  

9.8 - A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas.  

 

10 - DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.  
a) Todos os produtos e equipamentos fornecidos devem ter a Garantia mínima de 12 meses, 
contados a partir da data da entrega, sem limite de horas de funcionamento, devendo ser 
observado seu respectivo Manual de Garantia. 
b) cabe ao fornecedor dar garantia, pelo período mínimo de 12 (doze) meses, incluindo na troca 
dos itens constantes do plano de manutenção preventiva, conforme manual do fabricante, e deve 
ser prestado no prazo de até 2 (dois) dias uteis a partir da comunicação da Prefeitura. 
c) A garantia deverá abranger componentes contra defeitos de fabricação, funcionamento ou 
possíveis falhas que possam surgir com o uso. 
d) Produtos que porventura venham a falhar por má utilização, aplicação inadequada, acidentes, 
falta dos cuidados de rotina, não serão cobertos pela garantia, ou pelo plano de manutenção 
preventiva. 
e). Durante o período de garantia, o Participante Contratante não efetuará qualquer tipo de 
pagamento à licitante vencedora a título de deslocamento de pessoal, veículos, transporte, 
impostos, taxas, hospedagem, peças, fretes de peças, mão-de-obra, nos termos do plano de 
manutenção preventiva. 
f). Durante o período de garantia e assistência técnica, a licitante vencedora deverá manter 
atualizados os dados de telefone, fax endereço eletrônico e logradouro, devendo comunicar ao 
gestor do contrato no Município qualquer alteração de dados que venha a ocorrer. 
 

11 - DAS MULTAS E SANÇÕES: 

11.1 - O objeto da presente licitação será recebido: 

11.1.1 - provisoriamente para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a 
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especificação; 

11.2 - Será rejeitado no recebimento, o produto com especificações diferentes constantes no 
ANEXO I, devendo a sua substituição ocorrer na forma e prazos definidos no edital. 

11.3 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá, pelo 
inadimplemento de qualquer condição ou cláusula deste Edital, ou pela inexecução total ou parcial 
do mesmo, aplicar as seguintes multas e/ou sanções, de acordo com a infração cometida, 
garantida a defesa prévia: 

I - advertência;  
II -multa, nos seguintes termos:  
a) Pelo atraso na entrega dos produtos, em relação aos prazos estipulados, 1% (um por cento) do 
valor global, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor dos produtos não entregues;  
b) Pela recusa em entregar, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo estipulado, 
10% (dez por cento) do valor dos produtos;  
c) Pela demora em corrigir falhas na entrega dos produtos, a contar do segundo dia da data da 
notificação, 2% (dois por cento) do valor, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor dos 
produtos não corrigidos;  
d) Pela recusa da Contratada em corrigir as falhas na entrega dos produtos, entendendo-se como 
recusa a entrega não efetivada nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição, 10% (dez por 
cento) do valor dos produtos;  
e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93 ou no instrumento 
convocatório e não abrangida nos incisos anteriores, 1% (um por cento) do valor contratado, para 
cada evento.  
III - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
Contratada ressarcir a Contratante, pelos prejuízos resultantes, após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no item anterior.  

 

Nessa medida, atentando- se às cláusulas do contrato em discussão e, de igual 

modo, aos dispositivos legais aplicáveis ao caso, o Município Contratante vem, 

pelo presente, notificar Vossa Senhoria – Representante da 

Empresa IMPLEMENTOS BH – MAQUINAS AGRÍCOLAS  - EIRELI 

CNPJ: 10.449.391/0001-80, para que sane a irregularidade apontada, 

providenciando a entrega dos equipamentos (Item 01) em apreço, no prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias, a contar do recebimento desta notificação. 
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Ressaltamos, outrossim, que, caso a Empresa IMPLEMENTOS BH – MAQUINAS 

AGRÍCOLAS - EIRELCNPJ: 10.449.391/0001-80, não atenda ao quantum 

referendado nesta notificação, no prazo acima assinalado, o Gestor Municipal, 

atento aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública e, 

bem assim, aplicado o conteúdo normativo das cláusulas contratuais. E 

ainda, adotará todas as medidas administrativamente cabíveis, CASO 

NECESSÁRIO com fito de proceder ao CANCELAMENTO DO CONTRATO, para 

que não haja maiores prejuízos ao erário e ao interesse público. 

  

A presente NOTIFICAÇÃO será publicada na forma da Lei, nesta data, dando 

cumprimento o princípio da publicidade, assegurada a ampla defesa e o 

contraditório à empresa NOTIFICADA, para que não restem dúvidas quanto à 

legitimidade e validade deste ato. 

 

O Município contratante aguarda manifestação da empresa notificada, no prazo 

acima assinalado, sendo o silêncio entendido como confissão dos fatos anotados. 

 

Pocrane/MG, 08 de novembro de 2019. 

  

  

Ernane José de Macedo. 

Prefeito Municipal 
 


