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FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE CANOINHAS 
MUNICÍPIO DE CANOINHAS  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE 750 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRAS KOMATSU D50 OU SIMILAR 
E 1.500 HORAS DE RETROESCAVADEIRA MF 86HS OU SIMILAR, DESTINADAS AO 
PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO. 
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º  FMDR 01/2008 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º FMDR 01/2008  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE CANOINHAS, SANTA 
CATARINA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, INSCRITA NO CNPJ SOB N.º 
83.102.384/0001-80, COM SEDE NA CIDADE DE CANOINHAS-SC, NA RUA FELIPE SCHMIDT 
N.º 10, CENTRO, TORNA PÚBLICO QUE FARÁ REALIZAR NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2008, 
ÀS 14.15 HORAS, NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, A ABERTURA DAS 
PROPOSTAS, RELATIVAMENTE AO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 750 HORAS DE TRATOR DE 
ESTEIRAS KOMATSU D50 OU SIMILAR E 1.500 HORAS DE RETROESCAVADEIRA MF 
86HS OU SIMILAR, DESTINADAS AO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO, NOS TERMOS 
DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES E DE ACORDO COM AS 
CLÁUSULAS CONDIÇÕES, CONSTANTES DESTE EDITAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. - DO OBJETO 
1.1 - A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

FORNECIMENTO DE 750 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRAS KOMATSU D50 OU SIMILAR 
E 1.500 HORAS DE RETROESCAVADEIRA MF 86HS OU SIMILAR, DESTINADAS AO 
PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO. 
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1.2- Constituem obrigações do CONTRATANTE, em especial: 
1.2.1 - receber o objeto do contrato através do setor competente e atestar a Nota 

Fiscal/Fatura; 
1.2.2 - efetuar o pagamento do objeto nos termos da Cláusula Sexta deste contrato, 

mediante Nota Fiscal devidamente atestada. 
1.3 - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
1.3.1 - A CONTRATADA deverá prestar os serviços com eficiência e presteza, dentro 

dos padrões exigidos pela Administração do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural de Canoinhas, 
obrigando-se, especialmente, à: 

1.3.2 - Cumprir as obrigações estabelecidas na Tomada de Preços  n.º FMDR 01/2008 ; 
1.3.3 - Cumprir orientação do órgão fiscalizador e/ou do executor do Contrato; 
1.3.4 - Ressarcir ao Contratante quaisquer danos ou prejuízos causados à Administração 

ou pessoas em decorrência da execução dos serviços;  
1.3.5  – Cumprir rigorosamente os horários estipulados no contrato; 
1.3.6 – O operador dos equipamentos a serviço do Município, deverão estar 

devidamente uniformizados e identificados por crachá; 
1.3.7 – A CONTRATADA deverá substituir imediatamente o operador nos casos de 

falta ao serviço; 
1.3.8- Todas as despesas com tributos, encargos sociais e trabalhistas, correrão por 

conta da CONTRATADA, o qual se responsabilizará, inteiramente, por todas as obrigações trabalhistas, 
previdenciárias e fiscais, decorrentes ou relacionadas com os serviços ora contratados. 

1.3.9 – A CONTRATADA deverá comprovar o pagamento dos tributos e verbas 
trabalhistas na ocasião do pagamento da fatura mensal; 

1.3.10  – Responsabiliza-se por danos patrimoniais ocorridos durante a prestação do 
serviço; 

1.3.11 – Responsabilizar-se pela conduta ética do operador; 
 
1.4 - Integram o edital, dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os 

seguintes anexos, que especificam a obra: 
ANEXO I Especificações 
ANEXO II 
ANEXO III 
ANEXO IV 

Declaração 
Minuta do Contrato 
Declaração Lei Orgânica 
 

 1.5 - Pelo pagamento devido em razão do fornecimento das horas de máquina, 
responderão os recursos da dotação orçamentária 3.3.90.39.99.00.00.00. 

1.6-  O valor máximo que o Município de Canoinhas, propõe-se a pagar  pelas horas de 
máquina, objeto desta Tomada de Preços, são os constantes no anexo I (especificações).  

  
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 do dia 12 de fevereiro de 2008. 
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3.2- O julgamento da licitação será  realizado pela Comissão de Licitação no prazo de 

02 (dois) dias a contar da data de abertura das propostas. 
3.3 - A licitante vencedora será convocada para assinar o contrato no prazo de 02 (dois) 

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 n.º 8.666/93. 

 
4 DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO  
4.1 Caberá a CONTRATANTE, a seu critério e através da Secretaria Municipal 

Desenvolvimento Rural, 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. 

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

4.1.2 - 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. 

4.2  -  Todo  pessoal,  ferramentas, equipamentos,  bem  como todos os encargos sobre  
a  mão-de-obra, necessários para a realização dos serviços constantes da cláusula primeira deste contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

4.3 – Todo pessoal contratado para a realização do serviço, objeto deste contrato, deverá 
ser registrado em carteira pelo regime CLT, em nome da Contratada. 

4.4 - A fiscalização e acompanhamento da execução do presente contrato será pela 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, que designará 01 (um) funcionário, que anotará em 
registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados na forma do Artigo 67, da Lei nº 8.666, de 21.06.93. 

4.5 A licitante vencedora deverá manter preposto, aceito pela Administração do 
Município de Canoinhas, durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que for 
necessário. 

4.6 - A licitante vencedora deverá manter livro diário de ocorrência, à disposição da 
CONTRATANTE, do qual será extraida cópia mensal, que deverá ser autenticada e entregue juntamente 
com a nota fiscal à contratada, para liberação do pagamento. 

 
5 - SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
5.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração Pública Municipal, 

poderá  aplicar ao CONTRATADO as sanções previstas no artigo 58 da Lei n.º 8.666/93. 
5.2 - Em caso de atraso no cumprimento do prazo de início e/ou entrega do serviço, 

será  aplicável à empresa contratada, multa moratória no valor equivalente a 0,35 (zero vírgula trinta e 
cinco por cento) sobre o valor do serviço solicitado, por dia útil excedente do respectivo prazo, que será 
descontada na emissão da nota fiscal/serviço. 

         
6. - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO  E FORMA DE 

APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS. 
6.1 - 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. 
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6.2 - Todos os envelopes serão entregues, constando em sua face externa,  unicamente o 

seguinte: 
 

 
 
ENVELOPE 
DOCUMENTAÇÃO 

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FMDR 01/2008  
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º FMDR 

01/2008  
ENVELOPE A (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)

LICITANTE: NOME DA EMPRESA 
 
 
ENVELOPE PROPOSTA 
 

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FMDR 01/2008  
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º FMDR 

01/2008  
ENVELOPE B (PROPOSTA DE PREÇOS) 

LICITANTE: NOME DA EMPRESA 
 
 
ENVELOPE 
CREDENCIAMENTO 

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FMDR 01/2008  
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º FMDR 

01/2008  
ENVELOPE C (CARTA DE CREDENCIAMENTO) 

LICITANTE: NOME DA EMPRESA 
6.3 - Os envelopes A (documentação) e B (proposta de preços), referidos no 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 12 de fevereiro 2008. 

6.4 - 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).  

6.5 - 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. 

6.6 - O ENVELOPE A (documentos de habilitação) será  aberto em primeiro lugar. 
Somente após o encerramento da fase de habilitação preliminar, proceder-se-á 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). 

6.7 - 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. 

 
6.7.1 -   DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual. 
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. 

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

6.7.2. - DA REGULARIDADE FISCAL 
6.7.2.1.-  Prova de inscrição no Cadastro  Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
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6.7.2.2-  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; 

6.7.2.3-  Prova  de  regularidade  para  com  a Fazenda  Federal, União, Fazenda 
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; 

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. 
6.7.2.4-  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; 

6.7.2.5 - 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. 

6.7.3 -  DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
a- Declaração formal de dispor das seguintes máquinas e equipamentos, necessários à 

execução dos serviços: 
01 (um) Trator de Esteiras, Komatsu D50 ou similar; 
01 (uma) Retroescavadeira modelo MF 86HS ou similar. 
b- Declaração formal de dispor das seguintes máquinas e equipamentos, para reposição, 

no caso de quebra da máquina em serviço: 
01 (um) Trator de Esteiras, Komatsu D50 ou similar; 
01 (uma) Retroescavadeira modelo MF 86HS ou similar. 
 
6.7.4. - DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA: 
A -  BALANÇO  PATRIMONIAL   E   DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO 

EXERCÍCIO SOCIAL DE 2006,  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  há  mais de 03 (três) meses da data de 
apresentação  da proposta, 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, cfe disposto no 
artigo 10, IV do Código Comercial Brasileiro e Normas do Conselho Federal de Contabilidade. 

 
C- CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU CONCORDATA (deverá constar 

obrigatoriamente as palavras falência e concordata) expedida no local da sede do licitante, a qual deverá 
estar dentro de seu prazo de validade, caso no corpo da certidão não conste seu prazo de validade, a 
mesma deverá ter sido expedida há  menos de noventa dias da data de abertura dos envelopes (Atentar 
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para o fato de que algumas certidões de falência, somente tem validade em seu original, através de 
ressalva constante no corpo das mesmas, estas certidões deverão ser apresentadas em seu original, 
portanto não poderão aceitas cópias, mesmo que, autenticadas em cartório). 

 
6.8 – CERTIFICADO DE 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. 
 

6.9 – DECLARAÇÃO INCISO XXXIII, DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL  -   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 aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, 
conforme modelo constante no Anexo 02. 

 
6.10 - DECLARAÇÃO ARTIGO 87 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE 

CANOINHAS. 
Declaração, assinada pelo representante legal da licitante, 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. 
 

6.11  O ENVELOPE B, deverá  conter em uma única via,  proposta de preços  preenchida 
da forma abaixo: 

a) A proposta deverá preenchida,  impressa, carimbada e assinada pelo representante legal da 
empresa e entregue na Prefeitura. 

b) A proposta, que deve ser única para cada empresa, deverá apresentar preço global, 
incluindo todo e qualquer ônus e encargos que incidam sobre o preço do serviço. Os preços, que deverão 
ser os de mercado, serão apresentados em reais. 

c) Não serão consideradas as propostas apresentadas após a data e horários aprazados, mesmo 
aquelas que remetidas por via postal, tenham sido recebidas pela Comissão de Licitação após a data e 
horário fixados nesta Tomada de Preços; 

d) As propostas após abertas serão irretratáveis e irrenunciáveis; 
e) O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, 

contados a partir da data da abertura das propostas; 
 

 
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 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 nos itens 6.7.1, 6.7.2 , 6.7.3 e 
6.7.4. 

7.1.3 Será  desclassificada a proposta de preço que: 
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a - cotar valor manifestadamente inexeqüível ou acima do valor estipulado no Anexo I. 
7.1.4 Vencerá o certame a proposta de preços que, formulada por empresa habilitada,  

contenha o MENOR PREÇO POR ITEM 
 
8 - Os elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação, serão fornecidos 

diretamente pela Prefeitura do Município, no horário das 8:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 horas, de 
segunda a sexta-feira, através do telefone n.º (047) 3621 7705  ou ainda diretamente no Departamento de 
Licitações. 

 
9   CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
9.1  O critério de julgamento será  pelo MENOR PREÇO POR ITEM 
 
10 - DAS RESPONSABILIDADES DAS EMPRESAS QUANTO A EXECUÇÃO. 
10.1 - Toda a sinalização, orientação e sistema utilizado para execução dos serviços do 

presente edital, bem como qualquer acidentes ocorridos 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 das Obras, 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. 

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

 
11. - DO PAGAMENTO 
11.1- O pagamento será  efetuado mensalmente, todo dia 10 do mês subseqüente a 

Prestação dos serviços, mediante apresentação de nota fiscal, acompanhada de laudo de medição e 
vistoria fornecido pela Sec. Municipal de Desenvolvimento Rural, relação dos funcionários que trabalham 
nos serviços, cópia da folha de pagamento dos mesmos, GFIP (Guia de recolhimento do FGTS e 
Informações a Previdência Social e recolhimento de INSS. 

11.2- Para o pagamento da última parcela, além dos documentos exigidos no item 11.1, 
a empresa deverá apresentar a Certidão Negativa de Débito (CND da empresa). 

11.3 – O valor da proposta vencedora, permanecerá irreajustável. 
11.4 – Poderá ser restabelecido o equilíbrio econômico-financeiro, conforme alínea “d” 

do artigo 65 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 
11-5 Pelos pagamentos devidos em Razão dos serviços, Responderão,  os recursos 

próprios do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural de Canoinhas. 
11.6 – No ato do pagamento, será retido, para fins de recolhimento de INSS, um 

percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor relativo à mão-de-obra. 
 
12. - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
12.1- 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. 
 
13   -  DOS RECURSOS 
13.1 - 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. 
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13.2  - 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. 
13.3- Da anulação ou revogação da licitação, cabe recurso no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis da notificação do ato. 
13.4- Os recursos mencionados nos subitens 13.1 à 13.3, previstos na Lei Federal n.º 

8.666/93 e alterações posteriores, deverão ser dirigidos à Comissão Julgadora desta licitação. 
13.5- 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. 
14.6- O recurso deverá ser  entregue diretamente no Protocolo da Prefeitura do 

Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, sito à Rua Felipe Schmidt, 10. 
 

 
Canoinhas,SC 23 de janeiro de 2008.  

 
 

  
 
 

                   LEOBERTO WEINERT                                       RODRIGO CRUZ DOS SANTOS 
                              Prefeito                                            Assessoria jurídica 
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 ANEXO I – TOMADA DE PREÇOS N.º FMDR 01/2008  

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 750 

HORAS DE TRATOR DE ESTEIRAS KOMATSU D50 OU SIMILAR E 1.500 HORAS DE 
RETROESCAVADEIRA MF 86HS OU SIMILAR, DESTINADAS AO PROGRAMA PORTEIRA 
ADENTRO,  CONFORME SEGUE: 

 
ITEM SERVIÇO VALOR MÁXIMO 
01 Fornecimento de horas de trator de esteiras, 

KOMATSU D50 OU SIMILAR, para serviços 
diversos, destinados à Sec. Mun. De 
Desenvolvimento Rural, num total 
aproximado de 750 horas. 

Valor máximo que o município de 
propõe a pagar é R$ 90.000,00 (noventa 
mil reais), sendo R$120,00 (cento e vinte 
reais) a hora de trator de esteiras. 
 

02 Fornecimento de horas de retroescavadeira 
MF 86HS ou similar para serviços diversos, 
destinados à Sec. Mun. De 
Desenvolvimento Rural, num total 
aproximado de 1.500 horas. 
 
Observação: Deverão ser colocadas 02 
(duas) retroescavadeiras para trabalharem 
simultaneamente.  

Valor máximo que o município de 
propõe a pagar é R$ 105.000,00 (cento e 
cinco mil reais), sendo R$70,00 (setenta 
reais) a hora de retroescavadeira. 

 

a - Nos valores cotados, deverão estar incluídos, as máquinas, operador, bem 
como também, todas as despesas com: combustível, manutenção, reposição de peças, 
impostos, encargos trabalhistas, toda e qualquer despesa que ocorra em virtude da utilização 
da máquina à serviço do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural de Canoinhas, somente 
pagará à contratada os valores constantes da proposta de preços  da mesma. 

b - As horas de máquina previstas neste anexo, serão utilizados pela Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Rural, de forma parcelada, conforme necessidade da mesma, 
até 31/12/2008. 

c- A empresa deverá ter, para as máquinas em serviço, outra de reserva, para 
eventual substituição, o que deverá ocorrer no máximo em 24 (vinte e quatro) horas 
consecutivas, a contar da hora da paralisação do serviço, sob pena de pagamento de multa, 
conforme previsto em edital. 

d- O transporte da máquina até o local do serviço, ficam por conta da 
contratada. 

      
 
Canoinhas SC, 23 de janeiro de 2008. 
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ANEXO II – DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES 
TOMADA DE PREÇOS Nº FMDR 01/2008 
(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 do Declarante) 

OBS.: 1 - Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa 
condição. 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
ANEXO III – DECLARAÇÃO LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 
TOMADA DE PREÇOS NºFMDR 01/2008 
(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) 
(Nome do Declarante) 

       Rua Felipe Schmidt 10  -   Caixa Postal 71    -  Fone (047) 3621-7705  -   Fax 3622-7712  -  E-mail licitacao@pmc.sc.gov.br    
        CGC/MF 83.102.384/0001-80                                          CEP 89460-000                                          SANTA CATARINA 
 



FUNDO MUN. DES. RURAL DE CANOINHAS 
MUNICÍPIO DE CANOINHAS 
"Departamento de Licitações" 

11

 
 

ANEXO IV 
 
 
 
 
CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE 
HORAS DE MÁQUINA, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CANOINHAS, 
ESTADO DE SANTA CATARINA E A EMPRESA 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX . 

 
 
 
 
 
 
 

 Aos NONONO dias do mês de ONONONO do ano de 2008 (dois mil e oito), O  FUNDO 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 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  Presidente, (Nome do Prefeito),  brasileiro, casado, 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, que será regido pela Lei Federal n.º 
8.666/93 e alterações posteriores. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 O presente contrato, tem por objeto o fornecimento de: 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

O presente Contrato é firmado através de processo licitatório nos termos da Lei Federal n.º 
8.666/93 e alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO 

 Constituem parte integrante do contrato, os seguintes documentos, cujo teor as partes declaram 
ter pleno conhecimento: 
a) - Edital de Tomada de Preços  n.º FMDR 01/2008  
b) - Propostas e documentos que integram o processo, firmados pela CONTRATADA. 
Em caso de divergência entre os documentos integrantes e o contrato, prevalecerá este último. 
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 Os documentos supracitados são considerados suficientes para, em complemento deste contrato 

definir a sua intenção e, desta forma, reger a execução adequada do objeto contratado dentro dos mais 
altos padrões da técnica atual. 

 Em caso de dúvidas da CONTRATANTE na execução deste contrato, estas devem ser dirimidas 
pela CONTRATANTE, de modo a entender às especificações apresentadas como condições essenciais a 
serem satisfeitas. 

 O presente contrato poderá ser objeto de aditamento, mediante instrumento específico, que 
importe em alteração de qualquer condição contratual, desde que sejam assinados por representantes 
legais das partes, observando os limites e as formalidades legais. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR 

O valor total do presente contrato é de R$:xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)  . 
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 O valor do objeto desta licitação é fixo e irreajustável. Será, portanto, permitida a repactuação do 
contrato, desde que seja observado o interregno de, no mínimo, um ano, a contar da data da proposta, ou 
do orçamento a que a proposta se referir, ou da data da última repactuação. 
  
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO 
  Ocorrendo o adimplemento da obrigação contratual ou de sua parcela, de acordo com o 
Cronograma aprovado, a contratada protocolizará no protocolo da Prefeitura do Municipio de Canoinhas, 
Nota Fiscal, acompanhada de relação de funcionários, que prestam serviço nas máquinas a serviço do 
Município, cópia do recibo de pagamento de salários dos mesmos, cópia da GFIP e SEFIP e comprovante 
de recolhimento dos encargos dos funcionários, que, após devidamente atestado e regular liquidação, será 
objeto de pagamento a ser processado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, mediante crédito em conta 
corrente indicada pelo Contratado. 
§1º As Notas Fiscais deverão estar acompanhadas da Certidão Negativa de Débitos, em plena 
validade. 
§2º Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado até que o Contratado providencie as medidas 
saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus por parte do Contratante. 
§3º Se, por qualquer motivo alheio à vontade do CONTRATANTE, for paralisada a prestação do 
serviço, o período correspondente não gerará obrigação de pagamento. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS  
As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária 
33.90.39.99.00.00.00. 

. 
CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA  

O presente contrato terá sua vigência de 00 meses, compreendendo o período de 00/00/2008 até 
31/12008. 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 
Constituem motivos para rescisão do contrato: 

a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
c) a lentidão no cumprimento do contrato, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da 
prestação do serviço no prazo estipulado; 
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d) o atraso injustificado no início da prestação dos serviços; 
e) a paralisação dos serviços, sem justa causa ou prévia comunicação ao CONTRATANTE; 
f) a subcontratação total ou parcial do objeto, associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou 
transferência total ou parcial das obrigações contraídas, bem como a fusão, cisão ou incorporação da 
CONTRATADA que afetem a boa execução do contrato, sem prévio conhecimento e autorização da 
CONTRATANTE; 
g) o desatendimento das determinações regulares da Fiscalização, assim como a de seus superiores; 
h) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro próprio, pelo representante do 
CONTRATANTE designado para acompanhamento e fiscalização 
deste contrato; 
i) a decretação de falência; 
j) a dissolução da CONTRATADA; 
k) a alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a 
execução deste contrato; 
l) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela 
máxima autoridade da esfera administrativa da CONTRATANTE, e exaradas no processo administrativo 
a que se refere este contrato; 
m) a supressão, por parte da CONTRATANTE, dos serviços, acarretando modificação do valor inicial do 
contrato, além do limite de 25% (vinte e cinco por cento), excetuando os casos em que a CONTRATADA 
formalizar interesse em continuar prestando os serviços; 
n) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e 
vinte) dias, salvo no caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda 
por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras 
previstas, assegurado à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento 
das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 
o) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes do 
fornecimento efetuado, salvo no caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 
guerra, assegurada à CONTRATADA, nesse casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 
p) a não liberação por parte da CONTRATANTE, de área, local ou objeto para a prestação dos serviços; 
q) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste 
contrato. A rescisão deste contrato poderá ser: 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 O não cumprimento, pela CONTRATADA, dos prazos estabelecidos para as atividades definidas 
neste contrato, ensejará a aplicação de multa moratória de 0,35% (zero vírgula trinta e cinco por cento por 
dia de atraso, calculado sobre o valor faturado mensalmente. 

 A aplicação de multa de mora estabelecida no subitem anterior não impede que a 
CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e/ou aplique as sanções previstas nas alíneas a), b), 
c), e d), sem prejuízo do ajuizamento das ações cabíveis. 

 No caso de inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE, poderá, garantida a 
prévia defesa, rescindir o contrato e/ou, segundo a gravidade da falta cometida, aplicar as seguinte 
sanções: 
a) advertência; 
b) multa no percentual de até 10% (dez por cento) do valor anual do contrato; 
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c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 

prazo não superior a 02 (dois) anos; 
d) declaração de indoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública enquanto perdurarem 
os motivos que determinaram a sua punição, ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir 
a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na 
alínea anterior. 

 As sanções previstas nas alíneas a, c, e d poderão ser aplicadas cumulativamente com a 
penalidade prevista na alínea b . 

 As sanções previstas nas alíneas a, c e d, somente poderão ser relevadas em razão de 
circunstâncias excepcionais, e as justificativas só serão aceitas quando formuladas por escrito, 
fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente da CONTRATANTE 
e apresentadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que a CONTRATADA for 
notificada. Decorrido esse prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita na forma como foi 
apresentada e não dá direito à CONTRATADA a qualquer contestação. 

 As sanções previstas nas alíneas c e d, poderão também ser aplicadas à CONTRATADA ou aos 
profissionais que, na execução do contrato: 
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento 
de qualquer tributo; 
b) tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação; 
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a administração em virtude de atos ilícitos 
praticados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES 
 Constituem obrigações do CONTRATANTE, em especial: 
 I - receber o objeto do Contrato através do setor competente e atestar a Nota Fiscal/Fatura; 
 II - efetuar o pagamento do objeto nos termos da Cláusula Sexta deste Contrato, mediante Nota 
Fiscal devidamente atestada. 
Constituem obrigações do CONTRATADO: 
§1º O CONTRATADO deverá prestar os serviços com eficiência e presteza, dentro dos padrões 
exigidos pela Administração da Prefeitura do Município de Canoinhas, obrigando-se, especialmente, à: 

I - Cumprir as obrigações estabelecidas na Tomada de Preços  n.º FMDR 01/2008 ; 
 II - Cumprir orientação do órgão fiscalizador e/ou do executor do Contrato; 
 III - Ressarcir ao Contratante quaisquer danos ou prejuízos causados à Administração ou pessoas 
em decorrência da execução dos serviços;  
 IV – Cumprir rigorosamente os horários estipulados no contrato; 
 V – O operador dos equipamentos a serviço do Município, deverão estar devidamente 
uniformizados e identificados por crachá; 
 VI – A CONTRATADA deverá substituir imediatamente o operador nos casos de falta ao serviço; 

VII - Todas as despesas com tributos, encargos sociais e trabalhistas, correrão por conta da 
CONTRATADA, o qual se responsabilizará, inteiramente, por todas as obrigações trabalhistas, 
previdenciárias e fiscais, decorrentes ou relacionadas com os serviços ora contratados. 

VIII – A CONTRATADA deverá comprovar o pagamento dos tributos e verbas trabalhistas na 
ocasião do pagamento da fatura mensal; 

IX – Responsabiliza-se por danos patrimoniais ocorridos durante a prestação do serviço; 
X – Responsabilizar-se pela conduta ética do vigilante; 
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§2º O CONTRATADO fica compelido a manter, durante toda a execução do Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização e acompanhamento da execução do presente contrato será pela Secretaria 
Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, que designará 01 (um) funcionário, que anotará em 
registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados na forma do Artigo 67, da Lei nº 8.666, de 21.06.93. 
§ 1º A licitante vencedora deverá manter preposto, aceito pela Administração do Município de 
Canoinhas, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la sempre que for necessário. 
§ 1º A licitante vencedora deverá manter livro diário de ocorrência, à disposição da Contratante, do 
qual será extraida cópia mensal, que deverá ser autenticada e entregue juntamente com a nota fiscal à 
contratada, para liberação do pagamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO  
O extrato do contrato será publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS 
 Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes, com o intuito de 
solucionar o impasse, sem que haja prejuízo para nenhuma delas, tendo por base o que dispõem a Lei n º 
8.666/93 e demais legislação vigente aplicável à espécie. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES  

Este Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos pelo artigo 65, da Lei nº 8.666/93, sempre 
através de Termo Aditivo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Canoinhas, como competente para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas do presente Contrato, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.  

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

____________________________       _______________________________ 
                       LEOBERTO WEINERT                    DEPARTAMENTO JURÍDICO 
                      Prefeito/Presidente do Fundo.      Rodrigo Cruz dos Santos 
                                   Contratante 
 

VENCEDORA 
Nononono  

Sócio-Gerente 
Contratada 

 
TESTEMUNHAS:       ___________________________      _________________________                  
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