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PROCESSO N.º 48/2007
TOMADA DE PREÇOS N.º 12/2007  
  
 
 
 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A LIMPEZA 
URBANA DE PRAÇAS, RUAS PAVIMENTADAS E SEUS RESPECTIVOS PASSEIOS E 
TAMBÉM OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I 
DESTE EDITAL.  
 
 
 
 
O Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público, 
inscrita no CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, com sede na cidade de Canoinhas-sc, na Rua Felipe 
Schmidt, nº 10, centro, torna público que fará realizar no dia 08 de maio de 2007, às 14.15 
horas, na sede da prefeitura do Município, a abertura das propostas, relativamente ao Edital 
de Tomada de Preços para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A LIMPEZA URBANA DE PRAÇAS, 
RUAS PAVIMENTADAS E SEUS RESPECTIVOS PASSEIOS E TAMBÉM OUTROS 
ESPAÇOS PÚBLICOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I  DESTE EDITAL, 
nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e também de acordo com as 
cláusulas e condições constantes deste Edital.  

  
1 – DO OBJETO 
1.1 - A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS 
A LIMPEZA URBANA DE PRAÇAS, RUAS PAVIMENTADAS E SEUS 
RESPECTIVOS PASSEIOS E TAMBÉM OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS, 
CONFORME DESCRITO NO ANEXO I  DESTE EDITAL. 

1.2  - Integram o edital, dele fazendo parte como se transcritos em seu 
corpo, os seguintes anexos, que especificam os serviços: 

 
ANEXO I Descrição dos serviços 
ANEXO II Minuta do Contrato 
ANEXO III        Modelo para apresentação da proposta;   
ANEXO IV 
ANEXO V 
ANEXO VI 
ANEXO VII 

Modelo declaração de fato superveniente; 
Modelo declaração empregado menor; 
Declaração Lei Orgânica; 
Mapa com locais de execução dos serviços; 
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1.3- O valor máximo que o MUNICÍPIO de Canoinhas se propõe a pagar  
pela execução da totalidade dos serviços, objeto desta Tomada de Preços é R$187.500,00 
(Cento e oitenta e cinco mil reais) ou seja R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por mês de 
serviço prestado. 

 
2 - DO REGIME DE EXECUÇÃO 
2.1 - A contratação para execução dos serviços, objeto deste, será pelo 

regime de "EMPREITADA GLOBAL".  
          
3. - DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DA PROPOSTA, 

JULGAMENTO DA LICITAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO.  
3.1- As propostas serão recebidas até às 14.00 horas de 08 de maio de 

2007.  
3.2- O julgamento da licitação será realizado pela Comissão de Licitação no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de abertura das propostas.  
3.3 - A licitante vencedora será convocada para assinar o contrato no prazo 

de 05 (cinco) dias consecutivos, a contar da data de homologação da licitação, sujeitando-se 
esta, em caso de recusa, ao disposto nos artigos 64 e 81 da Lei nº 8.666/93.  

3.4 - O prazo para execução dos serviços será de conforme anexo I. 
         
4. - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO E 

FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS.  
4.1 - No local, data e hora fixados para a abertura das propostas, cada 

interessada em participar da presente licitação deverá entregar:  
a) um envelope contendo os documentos de habilitação.  
b) um envelope contendo a sua proposta de Preços.  
c) uma carta de credenciamento para acompanhar o procedimento.  
4.2 - Todos os envelopes serão entregues, constando em sua face externa, 

unicamente o seguinte: 
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 48/2007  
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 12/2007  
ENVELOPE A (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) 
  
ENVELOPE B (PROPOSTA DE PREÇOS) 
ENVELOPE C (CARTA DE CREDENCIAMENTO) 
LICITANTE: NOME DA EMPRESA 

4.3 - Os envelopes A (documentação) e B (proposta de preços), referidos no 
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item 6.1, alíneas a e b, deverão ser entregues lacrados, diretamente no Setor de Protocolo da 
Prefeitura até às 14.00 horas do dia 08 de maio de 2007.  

4.4 - A carta de credenciamento referida no item 6.1, alínea "c", deverá vir 
firmada pelo representante legal da empresa e acompanhada obrigatoriamente de cópia do 
contrato social desta, nomeando o portador como representante da empresa para todos os atos 
da licitação, que deverá  ser entregue, quando solicitado pela Comissão de Licitação, antes da 
abertura do envelope A (documentação) ou quando representado por sócio diretor, deverá 
apresentar obrigatoriamente contrato social original ou cópia devidamente autenticada.(A 
empresa que não cumprir o item 6.4, não será inabilitada. Participará normalmente do 
certame, porém, sem representante legal).   

4.5 - O procedimento de recebimento e abertura dos envelopes, bem assim 
de exame e julgamento de seu conteúdo, seguirá o disposto no artigo 43 da Lei 8.666/93.  

4.6 - O ENVELOPE A (documentos de habilitação) será aberto em primeiro 
lugar. Somente após o encerramento da fase de habilitação preliminar, proceder-se-á a 
abertura do envelope B (proposta de preço), devolvendo-se, fechados, os envelopes das 
empresas tidas por inabilitadas. Somente as empresas habilitadas, terão abertos pela Comissão 
de Licitação o envelope B (proposta de preço).  

4.7 - O ENVELOPE A, deverá conter os documentos em original ou cópia 
autenticada, de modo a comprovar a habilitação da empresa do ponto de vista jurídico, fiscal, 
econômico financeiro e técnico.  

  
5.7.1 - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual, ou; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 
de prova de diretoria em exercício, ou;  

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no país.  

  
5.7.2. - DA REGULARIDADE FISCAL 
5.7.2.1.- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

(C.N.P.J.); 
5.7.2.2- Prova  de inscrição  no  cadastro  de contribuintes  estadual  ou  

municipal, se  houver,  relativo  ao domicílio  ou  sede  do  licitante, pertinente  ao  seu  ramo  
de atividade e compatível com o objeto contratual;  

5.7.2.3- Prova  de  regularidade  para  com  a União, Fazenda  Federal,  
Estadual e Municipal da  sede  do licitante, através de certidões expedidas Pelos órgãos 
competentes, que estejam dentro do prazo de validade, expresso na própria certidão ou, na 
hipótese das certidões não trazerem o prazo de validade, que elas tenham sido expedidas há, 
no máximo, 90 (noventa) dias, composta de:  

a- Certidão de quitação de tributos federais, nela abrangidas as 
contribuições sociais administradas pela Secretaria da Receita Federal; 
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b- Certidão quanto à dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria da 
Fazenda Nacional - Ministério da Fazenda; 

c- Certidão Negativa expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado;  
d- Certidão Negativa expedida pela Prefeitura Municipal.  
5.7.2.4- Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (FGTS), através da apresentação do CRS - Certidão de Regularidade de Situação, 
dentro do seu período de validade;  

5.7.2.5 - Prova de situação regular perante o Instituto Nacional de 
Seguridade Social - INSS, através da apresentação da CND - Certidão Negativa de débito, 
dentro de seu período de validade.  

  

5.7.3 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
a) Declaração formal, afirmando que terá disponível até a assinatura do 

contrato, todos os funcionários e equipamentos necessários a execução dos serviços. 
b) Comprovação fornecida pela Sec. Mun. de Obras e Desenvolvimento 

Urbano deste Município, de que procedeu a verificação "IN LOCO" dos locais onde serão 
executados os serviços. 

            
5.7.4. - DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA: 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrado a mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta. O balanço das Sociedades Anônimas ou por Ações, deverá ser 
apresentado em publicação no “Diário Oficial”, as demais empresas deverão apresentar o 
balanço autenticado, certificado por Contador registrado no Conselho de Contabilidade, 
mencionando, expressamente, o número do livro “Diário” e folha em que cada balanço se 
ache regularmente transcrito, acompanhado de: 

a1) Registro do livro na Junta Comercial; 
a2) Termo de abertura; 
a3) Termo de encerramento.  
 OBSERVAÇÃO: O balanço patrimonial deverá estar devidamente 

assinado pelo representante legal da empresa e por profissional de contabilidade legalmente 
habilitado, conforme disposto no artigo 10, IV do Código Comercial Brasileiro e Normas do 
Conselho Federal de Contabilidade.  

 
b) Certidão negativa de pedido de falência ou concordata, expedida pelo 

Cartório Distribuidor da sede da licitante.  
c) Declaração emitida pela empresa de que não possui em seu quadro de 

pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 

Rua Felipe Schmidt 10  - Caixa Postal 71   -  Fone (047)  3621-7705  -   Fax 3621-7712   -   E-mail licitacao@pmc.sc.gov.br    
        CNPJ 83.102.384/0001-80                                          CEP 89460-000                                          SANTA CATARINA 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

"                                   Departamento de Licitações" 

5

aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da 
Constituição Federal, conforme Anexo V.  

d) Declaração de inexistência de fatos impeditivos, conforme modelo 
constante no anexo IV deste edital.  

e) Declaração Artigo 87 da Lei Orgânica do Município de Canoinhas. 
Declaração, assinada pelo representante legal da licitante com assinatura 

reconhecida em cartório, atestando a não existência de nenhum sócio da empresa, ligado ao 
Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Secretários Municipais, por matrimônio ou parentesco, 
afim ou consangüìneo, até o segundo grau, ou por adoção, bem como também não possua em 
seu quadro social, nenhum Servidor do Município, ficando sujeita às sanções cabíveis, no 
caso de falsidade de sua declaração. 

 
5.7.5 - DO REGISTRO CADASTRAL 
Cópia   do   Registro   Cadastral de fornecedores  desta  Prefeitura do 

Município de  Canoinhas,  que deverá ser retirado no Departamento de Licitações, até o 
terceiro dia anterior a data estipulada para abertura das propostas. 

  
6.0 - PROPOSTA DE PREÇOS 
O ENVELOPE B, deverá  conter em uma única via, proposta de preços, 

conforme modelo presente no ANEXO III, fornecido pelo MUNICÍPIO de Canoinhas, 
devidamente preenchida, datada e assinada pelo(s) representante(s) legal(is) da proponente, 
sem rasuras, emendas ou entrelinhas, devendo constar:  

6.1 – Prazo para execução dos serviços que será até 31/12/2007 podendo ser 
prorrogado, caso haja interesse da Administração, por iguais e sucessivos períodos, até o 
máximo de 60 (sessenta) meses. 

6.2 – Validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias;  
6.3 – Nos preços propostos deverão constar e ser computados todas as 

despesas acessórias e necessárias, não especificadas para a execução dos trabalhos objeto 
desta licitação.  

6.4 - A proposta deverá ser impressa sem rasuras, emendas ou entrelinhas, 
datada e assinada, especificando claramente: 

a) Preço unitário por mês e total (7,5 meses); 
b) Condições de pagamento; 
c) Prazo de validade da proposta; 
d) Planilha individualizando todos os custos unitários de 
sua proposta, contendo no mínimo as despesas relacionadas no 
modelo de proposta. 

 
   
7. JULGAMENTO  
7.1 Recebimento e abertura dos envelopes.   
7.1.1 A Comissão Permanente de Licitação procederá  ao recebimento e 

abertura dos envelopes segundo o disposto no item 6.5, podendo realizar tantas quantas 
sessões forem necessárias para o completo exame de documentos e propostas, levando em 
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conta seu volume e dando prévia ciência a todos os licitantes das datas que designar.  
7.1.2 Será  inabilitado o licitante que deixar de apresentar qualquer dos 

documentos relacionados ou deixar de atender a qualquer dos índices estabelecidos.   
7.1.3 Será  desclassificada a proposta de preço que:  
a - cotar valor Total do item manifestadamente inexeqüível ou acima do 

valor estipulado no item 1.3.  
7.1.4 Vencerá o certame a proposta de preços que, formulada por empresa 

habilitada, contenha o MENOR PREÇO GLOBAL.  
  
8 - Os elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação, serão 

fornecidos diretamente pela Prefeitura do Município, no horário das 08:00 às 12:00 e das 
13:30 às 17:30 horas, de segunda a sexta-feira, através do telefone nº (047) 3621 7705, ou 
ainda diretamente no Departamento de Licitações.  

  
9 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO  
9.1 - O critério de julgamento será  pelo MENOR PREÇO GLOBAL  
  
10 - DAS RESPONSABILIDADES DAS EMPRESAS QUANTO A 

EXECUÇÃO.  
10.1 – Toda sistemática utilizada para execução dos serviços do presente 

edital, bem como qualquer acidente ocorrido em decorrência deles, será de total 
responsabilidade da empresa CONTRATADA.  

10.2 - Os ensaios, testes e demais  provas  exigidos  por normas  técnicas  
Oficiais  para  a execução dos serviços, correrão por conta da CONTRATADA.  

10.3 – A CONTRATADA será responsável pelos danos causados 
diretamente á Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato.  

10.5 – A CONTRATADA, será responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato.  

10.6 - A CONTRATADA, obriga-se a indenizar a CONTRATANTE, em 
razão de qualquer ação judicial trabalhista ou cível relativa a execução serviços contratados 
em que a Administração Municipal for condenada.  

10.7 - A CONTRATADA será responsável por possíveis danos ambientais, 
que por ventura venham a ser causados em virtude da realização dos serviços. 

10.8 – Fornecer uniformes e EPI’s aos seus funcionários. 
 
11. - DO PAGAMENTO  
11.1 – O valor da proposta vencedora, permanecerá irreajustável.  
11.2 - Pelos pagamentos devidos em Razão da execução dos serviços, 

responderão os recursos próprios do Município e serão empenhados a conta das dotações 
orçamentárias n.ºs 3.3.90.39.00.00.00.00 da Secretaria Municipal de Obras e 
Desenvolvimento Urbano. 

11.3 -  O pagamento, será liberado mensalmente, após a prestação do 
serviço. 
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11.4 - O pagamento pelos serviços contratados será efetuado pela Prefeitura 
do Município de Canoinhas, em moeda corrente, até o dia 10 do mês subseqüente a prestação 
do serviço, mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura, acompanhada relatório 
da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano. 

11.5 - Os pagamentos ficarão condicionados, também, à apresentação, pela 
CONTRATADA, da prova de estar em dia com os encargos de ordem social, trabalhista e 
previdenciário, relativos ao seu pessoal que prestar os serviços objeto deste certame, 
nominalmente discriminados, bem como à comprovação do recolhimento das contribuições 
sociais e obrigações tributárias decorrentes dos serviços prestados exclusivamente à Prefeitura 
do Município de Canoinhas, relativas ao mês imediatamente anterior ao cobrado pela 
prestação de serviços. 

11.6 - Juntamente com a fatura, emitida para pagamento, deverá ser entregue à 
CONTRATANTE, cópia autenticada da documentação comprobatória do cumprimento das 
obrigações anteriormente descritas, a depender da natureza da prestação, tais como: 
comprovante de pagamento de salário, Guia da Previdência Social – GPS, Guia de 
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GEFIP, juntamente com a RE 
(Relação dos Trabalhadores constantes do arquivo SEFIP), dentre outros. 

11.7 - Relativamente aos tributos, a CONTRATADA deverá apresentar 
comprovante de recolhimento do ISS (ou ISSQN) - Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza, observando-se a alíquota do município onde está localizado o estabelecimento 
prestador ou o domicílio da licitante, conforme disposto no Decreto-lei n.º 406, de 31.12.68. 

11.8 - A documentação a que se refere os itens 3.3 e 3.4 será exigida levando-
se em conta a natureza da relação existente entre o braçagista e a pessoa jurídica contratada. 

 
12 - DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO   
12.1 Caberá a CONTRATANTE, a seu critério e através da Secretaria de 

Obras e Desenvolvimento Urbano, exercer ampla, irrestrita  e  permanente  fiscalização  
de  todas  as  fases  da execução dos serviços e do Comportamento do Pessoal da 
CONTRATADA, sem prejuízo  da  obrigação  desta de  fiscalizar  seus  responsáveis 
Técnicos, empregados, prepostos ou subordinados.  

12.1.1 - A CONTRATADA, aceitará integralmente, todos os métodos e 
processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo CONTRATANTE.   

12.1.2 - A existência e a atuação da fiscalização do CONTRATANTE em 
nada restringe a responsabilidade única, integral  e exclusiva da CONTRATADA, no que  
concerne  ao objeto contratado e as suas conseqüências e implicações, próximas ou remotas.  

12.2 – O serviço integrante do objeto deste Edital será fiscalizado e recebido 
de  acordo  com  o disposto  nos artigos 67, 68, 69, 73, e 76  da  Lei 8.666/93.   

12.3 - Todo pessoal, ferramentas, equipamentos, bem como todos os 
encargos sobre a mão-de-obra, necessários para a realização dos Serviços deste Edital, 
correrão por conta da CONTRATADA.  

12.4 – Todo o pessoal contratado para a execução da obra, objeto deste 
contrato, deverá ser registrado em carteira pelo regime CLT, em nome da Contratada. Para 
orientação da fiscalização, a contratada, ao retirar a ordem de serviço, deverá entregar para 
a Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, relação dos empregados 
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que irão trabalhar na execução dos serviços, relação esta, acompanhada de cópia da carteira 
de trabalho de cada um deles. 

12.5 – Caso a fiscalização, verifique que no local dos serviços, esteja 
trabalhando alguma pessoa que por ventura não conste na relação dos empregados 
mencionada no Parágrafo quinto desta cláusula, a mesma, solicitará que este se retire do local, 
podendo o mesmo retornar somente após a atualização da relação junto ao Departamento de 
Planejamento e Orçamento. 

12.6 - Todas as pessoas que forem contratadas para prestar os serviços 
objeto desta licitação, deverão trabalhar devidamente uniformizados; 

12.7 - Guarnecer os locais para a devida segurança dos trabalhadores, bem 
como também das demais pessoas ou veículos que estejam transitando nos locais da execução 
dos serviços; 

12.8 - Nos locais onde forem executados os serviços de corte de grama e 
roçada de terrenos com equipamento que possa lançar materiais passíveis de machucarem 
pessoas ou danificarem bens de terceiros, deverão ser instaladas redes protetoras para segurar 
possíveis objetos que possam ser lançados. 

 
13 - SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
13.1 - Pela inexecução total ou parcial do serviço, a Administração Pública 

Municipal, poderá aplicar a CONTRATADA as sanções previstas no artigo 58 da Lei n.º 
8.666/93.  

13.2 - Em caso de atraso no cumprimento do prazo de entrega do serviço, 
será aplicável a CONTRATADA, multa moratória no valor equivalente a 0,35 (zero vírgula 
trinta e cinco por cento) sobre o valor do serviço, por dia útil excedente do respectivo prazo.  
 

14 – DOS ENCARGOS 
14.1 - A proponente vencedora, deverá manter durante a vigência do 

contrato todas as suas obrigações sociais em dia. 
  
15. - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
15.1- A presente licitação reger-se-á pelo disposto na Lei Federal n.º 

8.666/93 de 21 de junho de l993 e alterações posteriores.  
15.2- Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão 

Permanente de Licitação do MUNICÍPIO, com base na legislação aplicável.  
  
16   -  DOS RECURSOS  
16.1 - Da habilitação ou inabilitação do licitante cabe recurso no prazo de 05 

(cinco) dias úteis da intimação do ato, ou da lavratura da ata, com efeito suspensivo.  
16.2 - Do julgamento e classificação, cabe recurso no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis a contar da notificação do ato, com efeito suspensivo, contados da data da intimação 
do ato.  

16.3- Da anulação ou revogação da licitação, cabe recurso no prazo de 05 
(cinco) dias úteis da notificação do ato.  

16.4- Os recursos mencionados nos subitem 16.1 à 16.2, previstos na Lei 
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Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, deverão ser dirigidos à Comissão Julgadora 
desta licitação.  

16.5- A autoridade ao qual o recurso será dirigido deverá decidi-lo no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do seu recebimento, na forma da Lei.  

16.6- O recurso será  entregue diretamente no Protocolo da Prefeitura do 
Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, sito à rua Felipe Schmidt, 10.  

 Canoinhas, SC 18 de abril de 2007.  
    

LEOBERTO WEINERT                           RODRIGO CRUZ DOS SANTOS  
Prefeito                                                 Assessoria Jurídica  
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ANEXO I 
MEMORIAL DESCRITIVO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2007 
 

 
1. OBJETO DO CONTRATO 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços relativos limpeza urbana de 
praças, ruas pavimentadas e seus respectivos passeios e também outros espaços públicos. 
 

 
2. DEFINIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PELA CONTRATADA. 
2.1 A Contratada, deverá executar o serviço descrito abaixo: 

a) Serviços de limpeza em praças e outros espaços públicos que consistem em: 
1) Limpeza de areias, remoção de mato (vegetação) com rastelamento, cata 

manual de lixo e toda sorte de detritos encontrados nos canteiros e passeios 
internos 

2) Corte de grama 
3) Limpeza de lixeiras com substituição das embalagens. 
4) Pintura de caiação em guias (meios-fios) 
5) Limpeza do chafariz da Rodoviária e Prefeitura. 
6) Capina química: Pulverização de dessecante (mata mato), locais difíceis de 

capinar; 
Observação 01: Condições Gerais para este Serviço: O lixo, bem como o material 
resultado da remoção de vegetação e corte de grama, deverão ser embalados e depositados 
junto ao pátio do Almoxarifado Municipal ou outro local a ser indicado pela Secretaria 
Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano para posterior remoção pelos caminhões 
do Serviço de coleta de lixo que executarem os serviços previstos nas alíneas “a” e “b” do 
item 3.1 deste anexo. 

 Observação 02: Da embalagem dos detritos, os detritos deverão ser acondicionados em 
embalagens de lixo (100 litros reforçados), os quais deverão ser fornecidos pela Contratada.  
Observação 03: Todo o ferramental manual ou mecânico será de responsabilidade da 
empresa contratada.  

b) Serviços em ruas pavimentadas e respectivos passeios que consistem em:  
1) Varrição 
2) Raspagem das sarjetas; 
3) Limpeza e desobstrução de bocas de lobo; 
4) Capina manual; 
5) Capina Química; 
6) Roçada ; 
7) Pintura dos meios-fios e postes; 

Observação 01: Os serviços serão executados no Centro e bairros de Canoinhas, conforme 
relação no item 03 deste anexo. 
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Observação 02. Condições Gerais para este Serviço: O lixo e os detritos deverão ser 
depositados junto ao Almoxarifado Municipal em local a ser indicado pela Secretaria 
Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano para posterior transporte para o Aterro 
Sanitário para a destinação final. As embalagem de lixo (100 litros – reforçadas) que deverão 
ser fornecidos pela Contratada. 

c) Coleta de galhos e entulhos. 
 
3. RELAÇÃO DE PRAÇAS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS E RESPECTIVAS 
EXTENSÕES ONDE SERÃO EXECUTADOS OS SERVIÇOS PREVISTOS NO ITEM 
3.1 ALÍNEA “B” DESTE ANEXO.  
01 - Praça Miguel Procopiak: área 1.350 m² 
02 - Praça Emiliano Seleme: área 350 m² 
03 - Praça do Contestado entre as ruas Getúlio Vargas e Eugênio de Souza: área 145 m² 
04 - Praça do Contestado entre as ruas Eugênio de Souza e Travessa sete de setembro: área 

240 m² 
05 - Praça Abraão Mussi: área 900 m² 
06 - Praça João XXIII: área 1.500 m² 
07 - Rótula próximo a Praça João XXIII: área 261 m² 
08 - Trevo próximo a Funerária Werka: área 140 m² 
09 -  Trevo próximo a Oficina Suchara: área 248 m² 
10- Praça Francisco bojarski: área 140 m² 
11 - Trevo Bairro Aparecida/BR 280/Entrada Parque Exposições: área 416 m² 
12 - Trevo Campo Água Verde/BR 280/Saída Major Vieira/Frente Fiat: área 700 m² 
13 -  Trevo Campo Água Verde/BR 280/Entrada Av. Expedicionários/Zaniolo: área 700 m² 
14 - Praça Egon Leithold na BR 280/Entrada Rua Marechal Deodoro: área 40 m² 
15 - Portal Turístico na Avenida Rubens Ribeiro da Silva: área 150 m² 
16 - Praça da Cohab II, entre as ruas Antônio Bertão e Cassemiro Kwiecien: área 150 m² 
17 - Estacionamento e Praça em frente ao Paço Municipal trecho entre Rua Felipe Scmidt/Rua 

03 de Maio/Prédio da Prefeitura/Arroio Monjolo, incluído as laterais saindo da frente 
(margeando de uma lado Arroio Monjolo e de outro Rua 03 de Maio) até os fundos do 
Prédio da Prefeitura: área 2.300 m². 

18 - Estacionamento nos Fundos da Prefeitura, trecho da rua Coronel Albuquerque/Prédio da 
Prefeitura/Arroio Monjolo/Rua 03 de Maio: área 3.600 m². 

19 - Todo o terreno (pracinha/circulação de ônibus/estacionamentos e passeios) em torno do 
Prédio do Terminal Rodoviário trecho entre as ruas Paul Harrys/Marechal 
Floriano/Empresa Comércio e Ind. Schadeck/Nery Waltrick: área 2.700 m²; 

20 - Chafariz da Prefeitura e Terminal Rodoviário; 
21 - Calçadão: trecho da Rua Caetano Costa, trecho da Rua Getúlio Vargas até Felipe 

Schmidt: área 1400 m²; 
22 - Calçadão: trecho da Rua Felipe Schmidt, trecho da Rua Vidal Ramos até Major Vieira: 

área 2.200 m². 
23 -  Calçadão: trecho da Rua Felipe Schmidt, trecho: da Rua Major Vieira até Francisco de 

Paula Pereira: área 2.200 m². 

Rua Felipe Schmidt 10  - Caixa Postal 71   -  Fone (047)  3621-7705  -   Fax 3621-7712   -   E-mail licitacao@pmc.sc.gov.br    
        CNPJ 83.102.384/0001-80                                          CEP 89460-000                                          SANTA CATARINA 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

"                                   Departamento de Licitações" 

12

24 - Calçadão: trecho da Rua Francisco de Paula Pereira, trecho da Rua Getúlio Vargas até 
Caetano Costa: área 1.400 m². 

25 - Trevo intersecção da Rua Antônio Grosskopf e Sérgio Gapski, Saída para Salto da Água 
Verde: área 530 m2; 

26 - Terreno em torno do Posto de Saúde da Cohab II: área 250 m²; 
27 - Terreno em torno do Posto de Saúde da Cohab III: área 1.000 m²; 
28 - Terreno pertencente à Prefeitura, ao lado do Posto de Saúde da Cohab III: área 3.700; 
29 - Terreno em torno da Casa de Passagem Nova Canaã: área 2.400 m²; 
30 - Terreno em torno da Casa de Passagem Santa Clara: área 1.000 m²; 
31 -  Terreno em frente ao P.A. Pronto Atendimento Municipal: área 200 m²; 
32 - Terreno em torno do Prédio onde funciona o Programa Sentinela (Rua Almeida 

Cardoso): área 400 m2; 
33 - Terreno em torno do Prédio onde funciona o Centro Integrado de Saúde Bucal Rua Major 

Vieira): área 200 m²; 
34 - Terreno em torno do Posto de Saúde do Bairro Campo da Água Verde (Avenida 

Expedicionários): área 240 m²; 
35 - Terreno em torno do Posto de Saúde da Cohab I: área 1.600 m2; 
36 - Terreno em torno da Clínica Mulher: área 100 m2; 
37 -  Pracinha ao lado da Caixa de Água da CASAN entre as ruas São José e Joaquim de 

Paula Vieira: área 130 m2; 
38 - Terreno em torno do Centro Comunitário da Cohab I: área 500 m²; 
39 - Terreno em torno do Prédio onde funciona o CRAS do loteamento Santa Cruz: área 880 

m²; 
40 - Terreno em torno do Prédio onde funciona o CRAS do Campo da Água Verde: área 300 

m²; 
41 - Terreno em torno do Prédio onde funciona o CAPS: 400 m²; 
42 - Ponto de ônibus da Rua Bento de Lima, próximo a Rua Nazir Cordeiro: 20 m²; 
 
4.1.2. Os serviços não executados, executados parcialmente ou mal executados, não serão 
computados para efeito de pagamento. 
4.1.3. Os locais deverão ser avaliados previamente pelas empresas interessadas, as quais 
aquilatarão o montante de serviços, não se admitindo reclamações posteriores. 
 
 
4. RELAÇÃO DE RUAS PAVIMENTADAS POR BAIRRO (EXTENSÃO LINEAR) 
AV. / RUA EXTENSÃO  E LARGURA 
(m) 
TRECHO 
43 - Avenida Rubens Ribeiro da Silva, do Trevo da BR 280 até a ponte do rio Água Verde (*) 

extensão 950 metros. 
44 - Rua Caetano costa (Ponte sobre o Rio Água Verde até Rua Coronel Albuquerque), 

extensão 1.500 metros.  
45 - Rua Guilherme Prust, trecho da ponte do Rio Água Verde até Rádio Clube de Canoinhas, 

extensão 300 metros. 
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46 - Rua Frei Menandro Kamps, da rua Caetano Costa, até a rua Getúlio Vargas, extensão 480 
metros. 

 
47 - Rua Francisco de Paula Pereira da Rua Paulo Ritzmann até a Ponte do Rio Água Verde, 

extensão 1.550 metros. 
48 - Rua Major Vieira, da Rua Barão do Rio Branco até a Rua Eugênio de Souza, extensão 

900 metros. 
49 - Rua Vidal Ramos da Rua Barão do Rio Branco até a Rua Coronel Albuquerque, extensão 

1.300 metros. 
50 - Rua Coronel Albuquerque, da Rua Barão do Rio Branco até a Ponte do Rio Canoinhas, 

extensão 1.300 metros. 
51 - Rua Eugênio de Souza, da Rua Francisco de Paula Pereira até a rua 03 de Maio, extensão 

500 metros. 
52 - Rua Getúlio Vargas, trecho da Rua Frei Menandro Kamps até a Rua Roberto Elke, 

extensão 900 metros. 
53 – Rua Felipe Schmidt 1.º trecho, da rua Frei Menandro Kamps até rua Francisco de Paula 

Pereira, extensão 80 metros; 
54 – Rua Felipe Schmidt 2.º trecho, da rua Vidal Ramos até Rua Almeida Cardoso, extensão 

320 metros. 
55 - Rua Barão do Rio Branco, da rua Francisco de Paula Pereira até a rua Emilio Scholtz, 

extensão 750 metros. 
56 - Rua Roberto Elke, da rua 03 de maio até a rua Rui Barbosa, extensão 370 metros. 
57 - Rua 03 de maio, da rua Getúlio Vargas até a rua Lázaro Bastos, extensão 570 metros. 
58 - Rua José Boitex, da Rua Felipe Schmidt, até a Travessa sete de setembro, extensão 600 

metros. 
59 - Rua Cidade de Jaú, extensão 590 metros. 
60 – Rua Major Vieira  (*), da rua Barão do Rio Branco até rua Kurt Mendes, extensão 630 

metros. 
61 – Rua Major Vieira, trecho da Rua Kurt Mendes até a Rua Cidade de Jaú, extensão 540 

metros. 
62 - BR 280, trecho do trevo do Zaniolo até a Ponte do Rio Água Verde, extensão 1.500 (hum 

mil e quinhentos) metros. 
 
OBSERVAÇÕES: 
(*) Avenidas duplas com canteiro central. 
 
5. FREQUÊNCIA DO SERVIÇO 
5.1. Praças 

1) Limpeza de areias, remoção de mato (vegetação) com rastelamento, cata 
manual de lixo e toda sorte de detritos encontrados nos canteiros e passeios 
internos (diária); 

2) Corte de grama (15 dias); 
3) Limpeza de lixeiras com substituição das embalagens (diária); 
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4) Pintura de caiação em guias (meios-fios) (60 dias, sendo a primeira na 
primeira semana após o recebimento da ordem de serviço); 

5.2. Serviços em ruas pavimentadas e respectivos passeios que consistem em:  
1) Varrição de calçadas e sarjetas: zona central conforme mapa (diário), demais 

ruas (semanal); 
2) Raspagem de sarjetas (30 dias); 
3) Limpeza e desobstrução de bocas de lobo (30 dias) 
4) Capina Manual (15 dias) 
5) Capina Química (30 dias) 
6) Roçada (mensal); 
7) Pintura dos meios-fios e postes (60 dias, sendo a primeira na primeira 

semana após o recebimento da ordem de serviço); 
8) Limpeza do chafariz da Rodoviária e Prefeitura (30 dias). 

5.3) Coleta de galhos e entulhos (diário). 
 
 
Os serviços de remoção de areia e/ou lama dar-se-ão mensalmente devendo ser intensificadas 
em caso extraordinários como enchurradas que carreiem material para os logradouros. 
5.1.2. Todo ferramental manual e mecânico necessário à execução dos serviços, será de 
responsabilidade da contratada. 
 
6. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
6.1 – DOS EQUIPAMENTOS Os equipamentos utilizados para a execução dos serviços 
devem obrigatoriamente possuir adesivos com os seguintes dizeres: “A SERVIÇO DA 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS”. 
 
07. EQUIPE: 
A equipe trabalho deve obrigatoriamente utilizar uniforme com os seguintes dizeres: “A 
SERVIÇO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS”. 
 
08. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA QUANTO A EXECUÇÃO. 

a) Todas as pessoas que forem contratadas para prestar os serviços objeto desta licitação, 
deverão trabalhar devidamente uniformizados; 

b) Todas os contratados deverão ser registrados em carteira pelo Regime CLT. 
c) Fornecedor todos os equipamentos, materiais e Ferramentas necessários a execução 

dos serviços; 
d) Guarnecer os locais para a devida segurança dos trabalhadores, bem como também das 

demais pessoas ou veículos que estejam transitando nos locais da execução dos 
serviços; 

e) Nos locais onde forem executados os serviços de corte de grama e roçada de terrenos 
com equipamento que possa lançar materiais passíveis de machucarem pessoas ou 
danificarem bens de terceiros, deverão ser instalados redes protetoras para segurar 
possíveis objetos que possam ser lançados. 
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09 - DEFINIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTANTES NESTE ANEXO: 
 
a - Varrição de calçadas e sarjetas: consiste na varrição manual das calcadas e das sarjetas 
através da utilização de vassouras, pá de recolhimento e carrinho para depósito temporário do 
material recolhido. As sarjetas deverão ser varridas até uma distância de 1,00 metro a contar 
do meio-fio da calcada. O serviço de varrição de calçadas e sarjetas deverá ser realizado em 
ambos os lados de todas as vias e logradouros públicos, sendo efetuada a cata manual de lixo 
e toda sorte de detritos encontrados nas ruas e passeios, bem como também limpeza de 
lixeiras de rua e restos de lixos não coletados pela empresa responsável. 
b - Raspagem das sarjetas: execução de raspagem de material depositado nas sarjetas, com 
disposição dos mesmos em caçambas estacionárias colocadas em locais pré-determinados.  A 
execução deste serviço poderá ser realizada através do uso de pá, vassoura, pá de 
recolhimento e carrinho para transporte do material até as caçambas estacionárias.O serviço 
de raspagem das sarjetas deverá ser realizado em ambos os lados de todas as vias e 
logradouros públicos. 
 c - Limpeza e desobstrução de bocas de lobo: este serviço consiste na limpeza e 
desobstrução manual de bocas de lobo com a utilização de pás, picaretas e ganchos, a ser 
realizado em ambos os lados de todas as vias e logradouros públicos. 
d - Capina Manual: o serviço de capinação manual deverá ser realizado através da utilização 
de ferramentas como pás, foices, garfos, ancinhos, enxadas e carrinhos de mãos, em todas as 
vias e logradouros públicos, em locais que se fizerem necessários. 
e - Capina Química: o serviço de capina química deverá ser executado em todos os locais 
onde for difícil a execução da capina manual. A capina química consiste pulverização de 
herbicida nos locais desejados. O serviço deve ser realizado com acompanhamento de um 
profissional habilitado (engenheiro agrônomo), e a aplicação do herbicida só poderá ser feita 
mediante a utilização de equipamentos de proteção individual. 
f - Roçada: este serviço devera ser realizado manutenção estética das coberturas vegetais com 
a utilização de alfanjes e roçadeiras costais. Deverá ser realizada a roçada de todos os terrenos 
baldios até o limite de 2,00 metros a contar a partir do alinhamento predial, bem com de todos 
os passeios públicos onde não houver calcadas. . 
g - Pintura dos meio-fios e postes: serviço que compreende a pintura com cal dos meio-fios 
e postes até a altura de 1,00 metro. O serviço de pintura dos meio-fios e postes deverá ser 
realizado em ambos os lados de todas as vias e logradouros públicos. 
h  - Corte de grama: consiste no corte de grama (vegetação rateira) com a utilização de 
equipamento apropriado para tal fim, tal como roçadeira costal, devendo ser juntado o excesso 
de vegetação solta no local, se houver próximo ao local, rua pavimentada, sarjeta ou calçada, 
os mesmos também deverão ser limpos com rastel ou vassoura apropriada. Juntamente com a 
vegetação, deverá ser efetuada a cata manual de lixo e toda sorte de detritos encontrados no 
local da execução dos serviços. 
i – Coleta de galhadas: Este serviço deverá ser executado todos os dias, com a utilização de 
caminhão para a coleta de galhadas de árvores, que serão cortadas pelos funcionários da 
Prefeitura e pela Celesc. 
Observação 01: Os serviços serão fiscalizados pela Secretaria Municipal de Obras e 
Desenvolvimento Urbano. 
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10. BASE DE OPERAÇÃO: 
A empresa contratada deverá manter, no município de Canoinhas, um local para depósito de 
equipamentos, ficando esta responsável por todas as despesas provenientes deste. 
 
11. No preço cotado pelo licitante vencedor, deverá estar prevista toda a despesa relativa a 
coleta, limpeza de praças e ruas, transporte do lixo até o Almoxarifado Municipal ou outro 
local a ser indicado pela Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, neles 
inclusos o pagamento de salários e encargos, fornecimento, abastecimento e manutenção dos 
veículos e equipamentos, bem como todos os demais encargos que incidam ou venham a 
incidir sobre o objeto contratado. 
 
12. DOS PAGAMENTOS 
12.1 – Os pagamentos, serão efetuados mensalmente todo dia 10 (dez) do mês subseqüente a 
prestação dos serviços. 
 
13. DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO 
13.1 – O prazo de vigência do contrato será até 31/12/2007, podendo ser prorrogado, caso 
haja interesse da Administração, por iguais e sucessivos períodos, até o máximo de 60 
(sessenta) meses. 
 
14. DO VALOR 
14.1 – O valor máximo admitido, será R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por mês de 
serviço prestado. 
 
 
 

FERNANDO LUIZ DE OLIVEIRA 
Secretário Mun. de Obras e Desenvolvimento Urbano 
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ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO  

   
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS  
CONTRATO N.º 0000/2007  

  
TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A 
LIMPEZA URBANA DE PRAÇAS, RUAS 
PAVIMENTADAS E SEUS RESPECTIVOS 
PASSEIOS E TAMBÉM OUTROS ESPAÇOS 
PÚBLICOS, QUE ENTRE SI  FAZEM   O 
MUNICÍPIO DE CANOINHAS, ESTADO DE  
SANTA CATARINA  E A EMPRESA VENCEDORA.  

   
Aos NONONO dias do mês de ONONONO do ano de 2007 (dois mil e sete), O  

MUNICÍPIO DE  CANOINHAS,  ESTADO  DE SANTA  CATARINA,  Pessoa  Jurídica  de 
Direito Público, inscrita no CNPJ Sob n.º  83.l02.384/0001-80, com  sede à rua Felipe 
Schmidt, n.º 10 - Centro, nesta  cidade  de Canoinhas-SC,  neste  ato  representada  por  seu  
Prefeito,  NOME DO PREFEITO,  brasileiro, ESTADO CIVIL DO PREFEITO, 
PROFISSÃO DO PREFEITO,  residente  e domiciliado,  nesta cidade de Canoinhas - SC, no 
final  assinado, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado  a 
Empresa VENCEDORA,  Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita  no  CNPJ sob n.º 
00.000.000/0000-00, neste ato representada por seu  Sócio-Gerente, Sr. NONONO 
NONONONO NONONO, portador do RG n.º  00000000000-00 e CIC n.º 0000000000, 
residente e domiciliado à rua qualquer, 000 – centro, na cidade de Canananan-UF, doravante 
denominado simplesmente CONTRATADA, pactuam o presente contrato.  

   
CLÁUSULA PRIMEIRA (DO OBJETO) – Este contrato tem por Objeto, a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS RELATIVOS A LIMPEZA URBANA DE PRAÇAS, RUAS 
PAVIMENTADAS E SEUS RESPECTIVOS PASSEIOS E TAMBÉM OUTROS 
ESPAÇOS PÚBLICOS.  
Parágrafo Único - O fornecimento das peças e serviços serão realizados em conformidade 
com o  Processo  Licitatório  n.º 48/2007, modalidade Tomada de Preços n.º  12/2007 que, 
com seus anexos, integra este termo, independentemente de transcrição, para todos os fins e 
efeitos legais.  

  
CLÁUSULA SEGUNDA  (DO REGIME DE EXECUÇÃO) -  O  Objeto  deste Contrato 
será executado em regime de Empreitada Global.  

  
CLÁUSULA TERCEIRA (DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO) - Dá-se  à 
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este contrato o valor de R$ 000.000.00 (extenso) , referente ao valor total da SERVIÇO 
prevista na cláusula primeira  e para sua totalidade do período mencionado na cláusula quarta.  

Parágrafo Primeiro – O valor da proposta vencedora, permanecerá 
irreajustável.  

Parágrafo Segundo - Pelos pagamentos devidos em Razão da execução dos 
serviços, responderão os recursos próprios do Município e serão empenhados a conta das 
dotações orçamentárias n.ºs 3.3.90.39.00.00.00.00 da Secretaria Municipal de Obras e 
Desenvolvimento Urbano. 

Parágrafo Terceiro - O pagamento, será liberado mensalmente, após a 
prestação do serviço. 

Parágrafo Quarto - O pagamento pelos serviços contratados será efetuado 
pela Prefeitura do Município de Canoinhas, em moeda corrente, até o dia 10 do mês 
subseqüente a prestação do serviço, mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura, 
acompanhada relatório da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano. 

Parágrafo Quinto - Os pagamentos ficarão condicionados, também, à 
apresentação, pela CONTRATADA, da prova de estar em dia com os encargos de ordem 
social, trabalhista e previdenciário, relativos ao seu pessoal que prestar os serviços objeto 
deste certame, nominalmente discriminados, bem como à comprovação do recolhimento das 
contribuições sociais e obrigações tributárias decorrentes dos serviços prestados 
exclusivamente à Prefeitura do Município de Canoinhas, relativas ao mês imediatamente 
anterior ao cobrado pela prestação de serviços. 

Parágrafo Sexto - Juntamente com a fatura, emitida para pagamento, 
deverá ser entregue à CONTRATANTE, cópia autenticada da documentação comprobatória 
do cumprimento das obrigações anteriormente descritas, a depender da natureza da prestação, 
tais como: comprovante de pagamento de salário, Guia da Previdência Social – GPS, Guia de 
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GEFIP, juntamente com a RE 
(Relação dos Trabalhadores constantes do arquivo SEFIP), dentre outros. 

Parágrafo Sétimo - Relativamente aos tributos, a CONTRATADA deverá 
apresentar comprovante de recolhimento do ISS (ou ISSQN) - Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza, observando-se a alíquota do município onde está localizado o 
estabelecimento prestador ou o domicílio da licitante, conforme disposto no Decreto-lei n.º 
406, de 31.12.68. 

Parágrafo Oitavo - A documentação a que se referem os parágrafos quinto 
e sexto será exigida levando-se em conta a natureza da relação existente entre o braçagista e a 
pessoa jurídica contratada. 
 
CLÁUSULA QUARTA (PRAZOS DE INÍCIO, DE EXECUÇÃO, DE CONCLUSÃO, 
DE ENTREGA, DE OBSERVAÇÃO E DE RECEBIMENTOS) 

Parágrafo Primeiro - Os serviços deverão ser executados diariamente, 
repeitando-se todos os serviços previstos no Anexo I, devendo ser iniciado imediatamente 
após a emissão da Ordem de Serviço. 

Parágrafo Segundo - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, se o 
SERVIÇO objeto deste contrato, for executado em desacordo com o contrato.  
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Parágrafo Terceiro – Este Contrato terá vigência até 31/12/2007, podendo 
ser prorrogado, caso haja interesse da Administração, por iguais e sucessivos períodos, até o 
máximo de 60 (sessenta) meses. 

 
 
CLÁUSULA QUINTA - (RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS 
DESPESAS) - Pelos pagamentos devidos em Razão da execução dos Serviços, 
responderão os recursos do Município.  

  
CLÁUSULA SEXTA - (DA FISCALIZAÇÃO) – Caberá a 

CONTRATANTE, a seu critério e através da Secretaria Municipal de Obra e 
Desenvolvimento Urbano, exercer ampla, irrestrita  e  permanente  fiscalização  de  todas  
as  fases  da execução dos serviços e do Comportamento do Pessoal da CONTRATADA, 
sem prejuízo  da  obrigação  desta de  fiscalizar  seus  responsáveis Técnicos, empregados, 
prepostos ou subordinados.  

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA, aceitará integralmente, todos os 
métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo 
CONTRATANTE.   

Parágrafo Segundo - A existência e a atuação da fiscalização do 
CONTRATANTE em nada restringe a responsabilidade única, integral  e exclusiva da 
CONTRATADA, no que  concerne  ao objeto contratado e as suas conseqüências e 
implicações, próximas ou remotas.  

Parágrafo Terceiro – O serviço integrante do objeto deste Edital será 
fiscalizado e recebido de  acordo  com  o disposto  nos artigos 67, 68, 69, 73, e 76  da  Lei 
8.666/93.   

Parágrafo Quarto - Todo pessoal, ferramentas, equipamentos, bem como 
todos os encargos sobre a mão-de-obra, necessários para a realização dos Serviços deste 
Edital, correrão por conta da CONTRATADA.  

Parágrafo Quinto  Todo o pessoal contratado para a execução da obra, 
objeto deste contrato, deverá ser registrado em carteira pelo regime CLT, em nome da 
Contratada. Para orientação da fiscalização, a contratada, ao retirar a ordem de serviço, 
deverá entregar para a Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, 
relação dos empregados que irão trabalhar na obra, relação esta, acompanhada de cópia da 
carteira de trabalho de cada um deles. 

Parágrafo Sexto – Caso a fiscalização, verifique que no local dos serviços, 
esteja trabalhando alguma pessoa que por ventura não conste na relação dos empregados 
mencionada no Parágrafo quinto desta cláusula, a mesma, solicitará que este se retire do local, 
podendo o mesmo retornar somente após a atualização da relação junto ao Departamento de 
Planejamento e Orçamento. 

Parágrafo Sétimo - Todas as pessoas que forem contratadas para prestar os 
serviços objeto desta licitação, deverão trabalhar devidamente uniformizados; 

Parágrafo Oitavo - Guarnecer os locais para a devida segurança dos 
trabalhadores, bem como também das demais pessoas ou veículos que estejam transitando nos 
locais da execução dos serviços; 
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Parágrafo Nono - Nos locais onde forem executados os serviços de corte 
de grama e roçada de terrenos com equipamento que possa lançar materiais passíveis de 
machucarem pessoas ou danificarem bens de terceiros, deverão ser instalados redes protetoras 
para segurar possíveis objetos que possam ser lançados. 

 
CLÁUSULA OITAVA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA) – A empresa 
contratada, ficará obrigada a: 

a) Executar o serviço cumprindo rigorosamente o estabelecido Anexo I e demais 
obrigações estabelecidas no  Edital da Tomada de Preços n.º  12/2007. 

b) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados 
nos locais de trabalho; 

c) Fornecer sempre que solicitado pela Contratante os comprovantes de pagamentos dos 
empregados e o recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas; 

d) Executar os serviços discriminados, obedecendo rigorosamente às especificações  e as 
normas pertinentes em vigor; 

e) Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços, devendo os materiais a ser 
empregados receber prévia aprovação da fiscalização da PMC, a qual se reserva o direito de 
rejeitá-los caso não satisfaçam os padrões especificados; 

f) Fornecer todo o material e equipamentos necessários à perfeita execução do serviço 
contratado, bem como também uniformes e EPI’s aos seus funcionários; 

g) Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação. 

h) A CONTRATADA, obriga-se a indenizar a CONTRATANTE, em razão de 
qualquer ação judicial trabalhista ou cível, inclusive devendo ser arrolada como 
litisconsorte necessária nos processos relativos a execução serviços contratados em que  a 
Administração Municipal seja parte passiva. 

i) A CONTRATADA será responsável por possíveis danos ambientais, que por ventura 
venham a ser causados em virtude da realização dos serviços de coleta de resíduos recicláveis 
no interior do Município (incluindo-se coleta, transporte e destinação final). 
  
CLÁUSULA NONA (DAS PENALIDADES)  

Parágrafo Primeiro - Pela inexecução total ou parcial do serviço, a 
Administração Pública Municipal, poderá aplicar a CONTRATADA as sanções previstas no 
artigo 58 da Lei n.º 8.666/93.  

Parágrafo Segundo - Em caso de atraso no cumprimento do prazo de 
entrega do serviço, será aplicável a CONTRATADA, multa moratória no valor equivalente a 
0,35 (zero vírgula trinta e cinco por cento) sobre o valor do serviço, por dia útil excedente do 
respectivo prazo.  

  
CLÁUSULA DÉCIMA (DA RESCISÃO) - A CONTRATANTE poderá rescindir o 
presente contrato, por ato administrativo unilateral,  nas hipóteses  previstas  no  artigo  78, 
incisos  I  a  XII  da  Lei 8.666/93, sem que caiba a CONTRATADA qualquer indenização.  

  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -  (DOS DIREITOS DO CONTRATANTE) - São 
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prerrogativas da CONTRATANTE as previstas no artigo 58 da Lei no 8.666/93,  que  as 
exercerá nos termos das  normas  referidas no preâmbulo deste contrato.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA (DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA) - O   
presente  contrato  não  poderá  ser  objeto  de  cessão   ou  transferência, no todo ou em parte.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA (DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO) - Em 20  
(vinte) dias, contados da assinatura deste termo, a  CONTRATANTE providenciará a 
publicação do resumo no D.O.E.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA (DAS DESPESAS  DO  CONTRATO)- Constituirá   
encargo  exclusivo  da  CONTRATADA  o  pagamento   de  tributos,   tarifas,  emolumentos  
e  despesas   decorrentes  da  formalização deste contrato e da execução de seu objeto.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA (DO FORO ) Fica eleito o foro da  Comarca  de  
Canoinhas, Estado de Santa Catarina para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes do 
presente contrato, renunciando as  partes CONTRATANTEs a qualquer outro que tenham ou  
venham  a ter, por mais especial ou privilegiado que seja.  
  

Para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, é lavrado o presente termo 
em 04 (quatro) cópias de igual teor, que  depois de  lido e achado conforme, é assinado pelas 
partes  CONTRATANTEs que a tudo assistiram.  

  
LEOBERTO WEINERT                                DEPARTAMENTO JURÍDICO                                       

Prefeito                                                       Rodrigo Cruz dos Santos 
              CONTRATANTE                                                                 

VENCEDORA 
  

Nononono   
Sócio-Gerente  

CONTRATADA  
 

Testemunhas:     _______________________     __________________________              
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ANEXO  III 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

( deverá ser emitida em papel timbrado do proponente) 
................................................., .......... de ................................. de 2007. 

 
Proponente : ............................................................................................................................. 

Endereço :  ............................................................................................................................... 

Telefone:  ......................CNPJ ....................................... Insc. Estadual.................................. 

 A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO 
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 48/2007
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N.º 12/2007
Prezados Senhores: 

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias nossa proposta de preços 
relativa ao COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS 
RECICLÁVEIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, da licitação em epígrafe. 
Item QTDE UN. ESPECIFICAÇÃO  

 
VALOR 

UNITÁRIO/ 
MÊS 

 

VALOR  
TOTAL   7,5 

MESES 

01 7,5 Mês Serviço de limpeza de praças, ruas 
pavimentadas e seus respectivos 
passeios e outros espaços Públicos. 

  

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos a partir da 
data do recebimento da proposta pela Comissão Municipal de Licitação. 

Forma de Pagamento: Dia 10 (dez) do mês subseqüente e prestação dos serviços 
Declaramos, para todos os fins que temos conhecimento do EDITAL DE TOMADA 

DE PREÇOS  N.º  12/2007, na sua íntegra. 
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS 

DESPESA VALOR 
SALÁRIOS R$ 
ENCARGOS SALÁRIOS R$ 
DEMAIS IMPOSTOS  R$ 
EQUIPAMENTOS R$ 
MATERIAIS R$ 
TOTAL GERAL R$ 
 

------------------------------------------------ 
(Assinatura do responsável legal pela empresa) 
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS   
 
TOMADA DE PREÇOS N.º 12/2007  
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº (000), sediada  (Endereço Completo) , declara, sob as 
penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 
presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  
 (Local e Data)  
_____________________________________________  
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)  
OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 
carimbada com o número do CNPJ.  
 ================================================================== 
 
ANEXO V – DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES  
  
TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2007  
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declaro que não 
possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei 
Federal nº 9854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.  
 (Local e Data)  
 (Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)  
 OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente. 
3) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa 
condição.  
=================================================================== 

 
ANEXO VI – DECLARAÇÃO LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 
 
TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2007 
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declaro que não possuímos 
nenhum sócio, ligado ao Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Secretários Municipais, por 
matrimônio ou parentesco, afim ou consangüíneo, até o segundo grau, ou por adoção, bem 
como também não possuímos em nosso quadro social, nenhum Servidor do Município. 
 
(Local e Data) 
 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL RECONHECIDA EM CARTÓRIO 
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente. 
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