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PROCESSO LICITATORIO FMDR Nº. 03/2011.
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL FMDR Nº. 02/2011

LEOBERTO WEINERT, Prefeito do Município de Canoinhas – Estado de Santa Catarina, torna público para 
conhecimento dos interessados que será realizado PREGÃO PRESENCIAL, do tipo "MENOR PREÇO
UNITÁRIO POR LOTE", a ser processado e julgado pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, conforme 
condições estabelecidas no presente Edital e de acordo com o disposto na Lei Federal nº 10.520 de 
17/07/02, Decreto Municipal nº 007/2005 e, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, com as alterações posteriores e legislação complementar vigente e pertinente à matéria, destinado ao
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE HORAS DE TRATOR DE ESTEIRAS, HORAS DE 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, DESTINADAS AOS PROGRAMAS PORTEIRA ADENTRO e INCENTIVO 
A PECUÁRIA.

1. DAS DATAS, LOCAL E HORÁRIOS.

1.1 - RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: às 15:30 horas do dia 21/07/2011

1.2 - INÍCIO DA SESSÃO DE CREDENCIAMENTO, ABERTURA DAS PROPOSTAS E DISPUTA DE 
PREÇOS: às 15:30 horas do dia 21/07/2011.

1.3 - LOCAL: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA, SITO A RUA FELIPE SCHMIDT, 10 
– CENTRO – CANOINHAS-SC. 

2. DO OBJETO
2.1 - A presente licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE HORAS DE 
TRATOR DE ESTEIRAS, HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, DESTINADAS AOS PROGRAMAS 
PORTEIRA ADENTRO e INCENTIVO A PECUÁRIA.
2.2 - A quantidade especificada no Projeto Básico - Anexo I, poderá ser acrescida ou reduzida nos termos 
do Parágrafo1º, do Artigo 65, da Lei n º 8.666/93.

3. DOS RECURSOS FINANCEIROS:
3.1. Os serviços, objeto desta licitação, serão contratados com recursos aprovisionados a conta das 
dotações orçamentárias:

20.01.2.034.3.3.90.39.99.00.00.00, recurso 130, R$ 78.750,00;
20.01.2.034.3.3.90.39.99.00.00.00, recurso 189, R$ 78.750,00;
20.01.2.051.3.3.90.39.99.00.00.00, recurso 130, R$ 49.500,00;
20.01.2.051.3.3.90.39.99.00.00.00, recurso 189, R$ 49.500,00;

4. DO PREÇO
4.1 - Os preços deverão ser fixos e irreajustáveis, equivalentes aos de mercado na data da apresentação da 
proposta e do oferecimento de lances;
4.2 - Deverão estar inclusos no preço todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento do objeto 
desta licitação, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de 
administração, mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, fretes, seguros, lucros e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos;
4.3 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente 
cotados, serão considerados como incluso nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a 
esse ou qualquer título.
4.4. O valor máximo que o Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural, se dispõe a pagar pela execução do 
objeto previsto neste Edital é de R$ 190,00 por hora de serviço de TRATOR DE ESTEIRAS ou de serviço 
de ESCAVADEIRA HIDRÁULICA.
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5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1 Poderão participar da presente licitação as empresas regularmente constituídas, que satisfaçam as 
condições do presente Edital;
5.2 As empresas deverão participar isoladamente, não sendo permitido consórcios;
5.3 Não poderá participar empresa que tenha sido declarada inidônea, ou que esteja cumprindo 
suspensão do direito de licitar ou contratar com Administração Pública;
5.4 A participação na Licitação, implica na aceitação inconteste de todos os termos deste Edital e dos 
demais Documentos que o complementam.

6. DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES
6.1 - Só poderá deliberar em nome do proponente, formulando ofertas e/ou lances de preços e praticar os 
demais atos pertinentes ao certame, o representante devidamente munido de documento que o 
credencie a participar deste procedimento licitatório junto à Prefeitura, devendo, ainda, no ato de 
entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou documento equivalente 
que possua foto.
6.2 - O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular ou 
Carta de Credenciamento, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais 
atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou 
assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou do Contrato 
Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer seus direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura. Deverá ser apresentado o original dos documentos apresentados em cópia, 
para conferencia. 
6.3 - O credenciamento de que trata o subitem anterior, deverá ser entregue separado dos envelopes 
de "Proposta" e "Documentos de Habilitação".
6.4 - Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de um 
licitante.
6.5 - Não serão aceitas propostas ou documentação por via postal ou meio eletrônico.

7. DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DA DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO, PROPOSTAS 
E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.
7.1 - No dia, horário e local previstos no preâmbulo deste Edital, serão recebidos os credenciamentos, na 
forma do item 6 (seis) deste edital. 
A sessão pública será aberta pelo Pregoeiro, sendo recebidos:

a) 01 (um) envelope lacrado, contendo a PROPOSTA FINANCEIRA (ENVELOPE 01);
b) 01 (um) envelope lacrado, contendo a DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE 02), 
conforme modelo constante no anexo VI;
c) 01 (um) envelope lacrado, contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE 03);

7.1.1. A DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO (envelope 02) mencionada no item anterior, refere-se a 
apresentação de uma Declaração em papel timbrado da Empresa, dando ciência de que cumpre 
plenamente os requisitos da Habilitação, conforme modelo constante no anexo VI;.
7.1.2 - Não será aceita, em qualquer hipótese a participação de licitante:
a) retardatário, a não ser como ouvinte; 
b) que não apresentar a DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO (envelope 02);
7.1.3 - Serão aplicadas as penalidades previstas no item 17 deste Edital ao licitante que fizer declaração 
falsa.
7.2 - Após declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, não serão admitidos novos proponentes, que 
receberá os  envelopes contendo, em separado, as propostas comerciais e os documentos relativos à 
habilitação, procedendo, em seguida a abertura dos envelopes contendo as propostas.
7.2.1 - Aberto o envelope contendo a proposta, o Pregoeiro examinará a sua conformidade, consistindo na 
conferência, análise e classificação em confronto com o objeto e exigências do Edital.
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7.2.2 - Em seguida procederá ao julgamento e classificação das propostas nos moldes do item 12 do 
presente Edital.
7.3 - Não será admitida complementação de documentos posteriormente à sessão.
7.4 - Todos os atos desenvolvidos na sessão serão reduzidos em ata, que deverá ser assinada por todos os 
licitantes presentes.
7.5 – O envelope contendo a declaração de habilitação deverá ser entregue contendo em sua face externa 
os seguintes dizeres:
AO MUNICÍPIO DE CANOINHAS
PREGÃO PRESENCIAL FMDR Nº. 02/2011
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº. 02

8. DA PROPOSTA FINANCEIRA – ENVELOPE Nº. 1
8.1 - As propostas deverão preencher os seguintes requisitos:
a) Ser impressa em papel timbrado da empresa, escrita em português, sem emendas, entrelinhas ou 
rasuras, devidamente datada e assinada, como também rubricadas em todas as suas folhas;
b) Consignar, em moeda nacional, o preço unitário e total do item cotado, em algarismo e/ou por extenso;
c) Deverá ter todas as informações necessárias a perfeita identificação do bem proposto, tais como marca, 
família, modelo e outras.
c) Em caso de divergência entre os valores unitário e total, será considerado o primeiro e, entre o expresso 
em algarismo e por extenso, será considerado este último;
d) Declarar o prazo de validade da Proposta, que deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias.
e) Fazer menção ao Pregão Presencial e conter a razão social do licitante, o CNPJ, número de telefone e 
de fax e e-mail, se houver, além do respectivo endereço e a indicação do banco e agência e respectivos 
códigos e número da conta para efeito de emissão de nota de empenho e posterior pagamento (sem 
que a ausência gere desclassificação);
f) Após a apresentação da proposta não cabe desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo Pregoeiro;
8.2 - As propostas deverão ser entregues no local, dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, em 
envelope separado, lacrado, contendo os seguintes dizeres:

AO MUNICÍPIO DE CANOINHAS
PREGÃO PRESENCIAL FMDR Nº. 02/2011
PROPOSTA FINANCEIRA - ENVELOPE Nº 01

9. DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS
9.1 - Não será considerada proposta que contiver qualquer vantagem não prevista neste Edital.

10. DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
10.1 - Após análise das propostas, serão desclassificadas, com base no art. 48, incisos I e II da Lei n. º 
8.666/93, as propostas que:
10.1.1 - Apresentar preço excessivo ou preço manifestamente inexeqüível, assim considerado aquele que 
não venha a ter demonstrado sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos 
insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a 
execução do objeto;

11. DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE N. º 3
11.1 - A documentação deverá ser entregue no local, dia e hora indicado no preâmbulo deste Edital, em 

envelope separado, lacrado, rubricado, contendo os seguintes dizeres:

AO MUNICÍPIO DE CANOINHAS
PREGÃO PRESENCIAL FMDR Nº. 02/2011
DOCUMENTAÇÃO – ENVELOPE 3
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11.2 - Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em cópia autenticada ou cópia 
simples; neste caso, mediante a apresentação dos originais para conferência pelo Pregoeiro e sua equipe 
de apoio.
11.2.1-Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da matriz;
11.2.2-Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da filial, quanto 
a Certidão de Regularidade do FGTS, quando a licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, 
deverá apresentar o documento comprobatório de autorização para centralização;
11.2.3-Se a licitante for a matriz e o fornecedor do bem for a filial, os documentos deverão ser 
apresentadas com o número de CNPJ da matriz e filial, simultaneamente;
11.2.4-Serão dispensados da apresentação de documentos com o CNPJ da filial aqueles documentos que, 
pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz.

11.3 - 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 empresariais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. Devendo ser respeitadas as exigências estabelecidas Parágrafo Único do artigo 16 
do Regulamento da Licitação na Modalidade Pregão.

11.4. DA REGULARIDADE FISCAL
11.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.);
11.4.2. 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;
11.4.3. 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:

11.4.4. Certidão de quitação de tributos federais, nela abrangidas as contribuições sociais administradas 
pela Secretaria da Receita Federal;

11.4.5. Certidão quanto à dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional -
Ministério da Fazenda;

11.4.6. Certidão Negativa expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado;
11.4.7. Certidão Negativa expedida pela Prefeitura Municipal.
11.4.8. 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;
11.4.9. 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.

11.5 - DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
11.5.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do exercício de 2010, 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. 

11.5.1.1. No caso de Sociedade Civil (Sociedade Simples e Sociedade Cooperativa) ou comercial 
(sociedade empresária em geral) deverão apresentar o balanço por cópia do Livro Diário ou Livro 
Balancetes Diários e Balanços da empresa, devidamente registrados pelo órgão competente, com os 
Termos de Abertura e de Encerramento e assinado pelo responsável pela empresa designado no Ato 
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Constitutivo da sociedade, e também por bacharel ou técnico em Ciências Contábeis, legalmente habilitados, 
constando nome completo e registro profissional. 

11.5.1.2. Em se tratando de Sociedade por Ações (Sociedade Empresária do Tipo S.A.), o balanço 
deverá ser apresentado por publicação no Diário Oficial do Estado.

11.5.1.3. As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), ainda que sejam 
enquadradas no SIMPLES, deverão apresentar Balanço Patrimonial referente ao último exercício social 
exigível, assinado por Contador ou Técnico em Ciências Contábeis, legalmente habilitados, constando nome 
completo e registro profissional, ficando dispensadas de apresentar os Termos de Abertura e de 
Encerramento.

11.5.1.4. As sociedades constituídas há menos de 12 (doze) meses, no exercício social em curso, 
deverão apresentar o Balanço de Abertura.

11.5.1.5. As empresas optantes do SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL-SPEED, 
submetida ao IND DNRC 107/08, arquivo DIGITAL, apresentar cópia do recibo de entrega de livro digital 
junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil.

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.

11.5.2 - CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU CONCORDATA ou recuperação judicial (deverá 
constar obrigatoriamente as palavras falência e concordata) expedida no local da sede do licitante, no caso 
de não constar na certidão o seu prazo de validade, a mesma deverá ter sido emitida há menos de 
noventa dias da data de abertura dos envelopes.

11.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
11.6.1. Declaração formal de dispor das seguintes máquinas e equipamentos, necessários à 

execução dos serviços:
11.6.1.1. 01 (um) Trator de Esteiras com lâmina angulável, peso operacional mínimo de 16.000 kg., 

potência líquida mínima de 150 HP, ano de fabricação igual ou superior a 1985;
11.6.1.2. 01 (uma) Escavadeira Hidráulica com lança e braço com no mínimo 7 metros, peso 

operacional mínimo de 16.000 kg, potência líquida de, no mínimo 105 HP, ano de fabricação igual ou 
superior a 2000;

11.6.2. Declaração formal de dispor das seguintes máquinas e equipamentos, para reposição, no 
caso de quebra da máquina em serviço:

11.6.2.1. 01 (um) Trator de Esteiras com lâmina angulável, peso operacional mínimo de 16000 kg., 
potência líquida mínima de 150 HP, ano de fabricação igual ou superior a 1985;

11.6.2.2. 01 (uma) Escavadeira Hidráulica com lança e braço com no mínimo 7 metros, peso 
operacional mínimo de 16.000 kg, potência líquida de, no mínimo 105 HP, ano de fabricação igual ou 
superior a 2000;

11.7 - DECLARAÇÕES
11.7.1 - Do cumprimento do Art. 7º da Constituição Federal
Declaração de que a proponente não possui em quadro de pessoal, empregado menor de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de (14) quatorze anos, nos termos do inciso 
XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988.
11.7.2 - Declaração de inexistência de fatos impeditivos, conforme modelo constante no anexo IV deste 
edital.
11.7.3 - Declaração Artigo 87 da Lei Orgânica do Município de Canoinhas.
Declaração, conforme modelo ANEXO VI, 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.
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11.8 – Em todos os documentos relativos a regularidade fiscal, bem como na certidão negativa de falência e 
concordata, deverá conter o prazo de validade. Para os documentos que eventualmente não contenham 
prazo de validade, será considerado, excepcionalmente, o prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da 
data de sua expedição.
11.9 - As certidões ou informações obtidas por meio eletrônico só terão validade após confirmadas pelo 
Órgão licitante, nos termos do art. 32, § 2º da Lei Licitatória e demais regulamentos. A empresa que inserir 
certidões tidas como falsas serão remetidas aos Ministérios Públicos respectivos para as providências 
legais cabíveis.
11.10 - Ocorrendo dificuldade de acesso por meio eletrônico, a licitação prosseguirá na fase de habilitação, 
decidida esta, quando efetivada a comprovação da autenticidade do documento pelo sistema;

12 - DA SESSÃO DO PREGÃO
12.1 - A sessão do pregão será realizada no local, data e horário indicados no preâmbulo deste edital, 
sendo recomendável a presença dos participantes 15 (quinze) minutos antes do horário previsto para a sua 
abertura. Após a abertura da sessão, não serão mais admitidos novos proponentes, e a licitação 
desenvolver-se-á conforme segue:
12.3 - Identificação e credenciamento de um representante por empresa, que deverá apresentar:
12.3.1 - Carteira de identidade;
12.3.2 - Instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida, com poderes 
para formular ofertas e lances de preços, negociar preços diretamente com o Pregoeiro e praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame em nome da empresa representada, no caso de sócio da empresa, 
proprietário, dirigente ou assemelhado, deverá apresentar cópia do Estatuto Social ou Contrato Social em 
vigor, no qual estejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de 
tal investidura.
12.3.3 - Os documentos de credenciamento passarão a compor o processo;
12.4 – Recebimento da Declaração de habilitação e dos envelopes "Proposta” e “Documentos de 
Habilitação";
12.5 - Abertura dos envelopes "proposta” e leitura, em voz alta, dos preços cotados;
12.6 - Análise, desclassificação das propostas que estejam em desacordo com o solicitado no Edital e 
classificação das propostas que estejam em consonância com o exigido;
12.7 - Indicação dos licitantes que participarão da rodada de lances verbais;
12.7.1 - Da rodada de lances verbais participará o licitante que ofertar o menor preço unitário do lote e todos 
os demais cujas propostas econômicas situarem-se no limite de até 10% (dez por cento) acima do menor 
preço ofertado;
12.7.2 - Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item 12.7.1, participarão da 
rodada de lances verbais as empresas detentoras das três melhores propostas, quaisquer que tenham sido 
os preços oferecidos;
12.8 - A rodada de lances verbais será repetida quantas vezes o Pregoeiro considerar necessário;
12.8.1 – O licitante, após convocado pelo pregoeiro, terá que oferecer seu lance em no máximo 05 (cinco) 
minutos;
12.8.2 – O lance deverá ser oferecido levando-se em conta o valor unitário, o qual não poderá ter 
desconto inferior a R$ 1,00 (um real) do último lance ofertado, valor este que poderá ser mudado pelo 
Pregoeiro a qualquer momento durante a rodada de lances verbais;
12.8.3 – O Pregoeiro, a seu critério, poderá permitir a comunicação dos licitantes com terceiros, através de 
telefone celular;
12.8.4 - A convocação para a oferta de lances, pelo Pregoeiro, terá como referencial os valores ofertados, 
iniciando-se com a empresa detentora da proposta com o maior preço global do lote e finalizando com a 
licitante que ofereceu o menor preço unitário, devendo o lance ofertado cobrir o de menor preço unitário. O 
primeiro lance verbal da sessão deverá cobrir o valor da proposta escrita de menor preço unitário. A cada 
nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas, o qual definirá a seqüência dos 
lances seguintes;
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12.8.5 - O licitante que não apresentar seu lance na forma indicada no subitem anterior, quando convocado 
pelo Pregoeiro, será excluído da etapa de lances verbais e será mantido o último preço apresentado para 
efeito de ordenação das propostas;
12.9 - Ordenamento das empresas por menor preço;
12.10 - Análise da proposta de menor preço, devendo o Pregoeiro decidir sua aceitabilidade de acordo com 
a compatibilidade com os preços de mercado.
12.11 - Negociação direta com o proponente de menor cotação, para a obtenção de melhor preço, se for o 
caso;
12.12 - Verificação das condições de habilitação do licitante que apresentar a proposta de menor preço, 
passando para a análise da subseqüente, observada a ordem de classificação, caso o primeiro não atenda 
às exigências editalícias, até a apuração de proposta que corresponda ao exigido;
12.13 - Aclamação do licitante vencedor;
12.14 - Vistas e rubricas, pelo pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes das empresas 
participantes, em todas as propostas, nos documentos de habilitação do vencedor e nos envelopes de 
habilitação remanescentes;
12.15 - Manifestação dos demais licitantes quanto à intenção de recorrer, devidamente motivada, se houver 
manifestação positiva nesse sentido;
12.16 - Adjudicação do objeto ao vencedor;
12.17 - Fechamento e assinatura da ata da reunião pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos 
representantes dos licitantes;
12.18 - Devolução dos envelopes "documentos de habilitação" dos licitantes remanescentes, que ficarão 
retidos até a emissão da autorização de fornecimento;
12.19 - No caso da sessão do pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de cumpridas 
todas as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a guarda do 
Pregoeiro e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na sessão marcada para o 
prosseguimento dos trabalhos.

13. DO PREÇO FINAL
13.1. O preço final a ser praticado pela licitante no fornecimento dos serviços deste pregão, será o menor 
lance oferecido pela vencedora na fase de lances, registrado no histórico do pregão (lances/lote), assinado 
pelo pregoeiro e representante da licitante.

14. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
14.1. O pagamento será  efetuado mensalmente, todo dia 10 do mês subseqüente a prestação dos 
serviços, mediante apresentação de Nota Fiscal, acompanhada de laudo de quantificação das horas 
trabalhadas fornecido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, GFIP (Guia de recolhimento do 
FGTS, Informações a Previdência Social e recolhimento de INSS). 
14.2. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto perdurar pendência de liquidação de 
obrigações em virtude de penalidades ou inadimplência contratual.
14.3. A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao Sistema de Cadastramento da 
Prefeitura para verificação da situação da CONTRATADA em relação às condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação.
14.4. A CONTRANTE pagará a Nota Fiscal/ Fatura somente à CONTRATADA, vedada sua negociação com 
terceiros ou sua colocação em cobrança bancária.
14.5. A CONTRATADA deverá fazer constar na Nota Fiscal / Fatura correspondente, emitida sem rasura, e em 
letra bem legível, o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência.
14.6. A Fiscalização do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural, somente atestará a execução dos serviços 
e liberará a Nota Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condições 
pactuadas.
14.7. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a mesma será 
devolvida e o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta 
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hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação de novo 
documento fiscal, não acarretando qualquer ônus ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural.

15. DAS OBRIGAÇÕES:
15.1. DA CONTRATADA:
15.1.1. Manter todas as condições de habilitação e qualificação durante a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas para realização dos serviços exigidas na licitação;
15.1.2. Executar os serviços com eficiência e presteza, de acordo com os prazos estabelecidos pelo Fundo 
Municipal de Desenvolvimento Rural;

15.1.2.1. A CONTRATADA terá o prazo de 30 dias corridos para executar os serviços de 
determinado proprietário rural, contados a partir do recebimento das ordens de serviço, emitidas pelo 
Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural;

15.1.2.2. Se houver comprovado motivo de mau tempo que impeça a realização dos serviços, o prazo do 
item acima poderá ser prorrogado;

15.1.2.3. Caso esta obrigação não seja cumprida dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita às 
multas estabelecidas no Edital;
15.1.3. Obedecer sempre às orientações do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural e atender sempre, 
com precisão, a solicitação do proprietário rural, quanto à definição do local e demais especificidades do 
serviço por este, contratado;
15.1.4. Corrigir e/ou refazer, por conta da CONTRATADA, sem contagem de tempo, os serviços não 
aprovados pelo proprietário rural e, ou pela fiscalização do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural; 
15.1.5. O Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, fornecedores ou quaisquer 
outros;
15.1.5.1. A CONTRATADA deverá saldar, nas datas e prazos contratados, os compromissos onerosos que 
realizar junto a empresas fornecedoras de combustível, peças, manutenção de máquinas, alimentação, 
moradia e transporte do seu pessoal ou outros, para evitar que estas, venham a se manifestar, verbalmente, 
diretamente ou judicialmente contra a contratada e a Prefeitura; 
15.1.6. A CONTRATADA não poderá terceirizar parte ou todos, os serviços objeto desta licitação;
15.1.7. Propiciar o acesso da fiscalização do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural aos locais onde 
serão realizados os serviços, para verificação do efetivo cumprimento das condições pactuadas;
15.1.8. A atuação da comissão fiscalizadora do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural não exime a 
CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a qualidade e conformidade dos serviços 
executados;
15.1.9. Recuperar áreas não incluídas no seu trabalho e deixá-las em seu estado original, caso venha, 
como resultado de suas operações, a danificá-las;
15.1.10. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Fundo Municipal de 
Desenvolvimento Rural ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus 
prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
15.1.11. Visando à administração dos serviços, manter 01 (um) gerente ou encarregado geral, em período 
integral, com poderes para agilizar soluções aos problemas que acaso surgirem, sempre em comum acordo 
com o Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural;
15.1.12. Todo o pessoal contratado para a execução dos serviços, objeto deste contrato, deverão ser 
registrados em carteira, pelo regime CLT, em nome da Contratada;
15.1.13. Fornecer aos seus funcionários, equipamentos de proteção individual (EPI’s) e coletiva, adequados 
à execução dos serviços e de acordo com as normas de segurança vigentes; 
15.1.14. Assumir inteira e expressa responsabilidade pelas obrigações sociais e de proteção aos seus 
empregados, bem como, pelos encargos previdenciários, fiscais, comerciais e trabalhistas resultante da 
execução dos serviços decorrentes desta licitação;
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15.1.15. Custear as despesas com salários, encargos, seguro, transporte, alojamento, alimentação do 
pessoal, impostos e outras, que porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei, durante a execução 
dos serviços;
15.1.16. Responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou 
subordinados, e, ainda, por qualquer prejuízo que estes possam causar à Administração ou a terceiros, 
durante o atendimento do objeto;
15.1.17. A CONTRATADA deverá manter livro DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS, por tipo de máquina, para as 
suas anotações do andamento dos serviços, tais como, comunidade, proprietário, mencionar o serviço, 
horas realizadas, descrição dos problemas detectados, se houve interrupção, e outras que se fizerem 
necessárias, à disposição da CONTRATANTE;
15.1.18. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as supressões que se fizerem 
necessárias, em até 25% do valor inicialmente contratado, atualizado, nos termos do Parágrafo Primeiro, 
alínea “d”, do Inciso II, do Artigo 65, da Lei 8.666/93 e Alterações Complementares;
15.1.19. A CONTRATADA deverá comprovar o pagamento dos tributos e verbas trabalhistas na ocasião do 
pagamento da fatura mensal;
15.1.20. A CONTRATADA deverá substituir imediatamente, o operador nos casos de falta ao serviço;
15.1.21. A CONTRATADA deverá apresentar as horas trabalhadas, por tipo de máquina, que deverão ser 
entregues semanalmente, de preferência, às sextas-feiras, à tarde.
15.1.22. O transporte da máquina até o local do serviço, fica por conta da CONTRATADA. Caso o Agricultor 
não for encontrado, bem como a falta de comunicação entre agricultor e contratada, O Fundo fica isento do 
pagamento do combustível em função deste desencontro. 
15.1.23. As máquinas para a execução dos serviços objeto desta licitação, deverão estar em perfeito estado 
de conservação e funcionamento, sendo que para a assinatura do contrato, as mesmas deverão ser 
disponibilizadas no Perímetro Urbano do Município de Canoinhas, afim de serem vistoriadas por mecânico 
desta Prefeitura e comissão formada por profissionais ligados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Rural, os quais deverão atestar que as mesmas atendem, no mínimo os seguintes itens:
I – Apresentam a pintura em perfeito estado, com as partes metálicas sem amassados, arranhões ou 
ferrugem;
II – Não possuem vazamentos de óleo no motor, diferencial, caixa de marchas, parte hidráulica ou tanque 
de combustível;
III – Possuem a potência mínima exigida no Edital;
IV – Possuem o peso mínimo exigido no Edital;
V– Apresentam o ano de fabricado, a partir do ano exigido neste Edital.
15.1.24. A CONTRATADA deverá colocar, em ambos os lados de cada máquina, 01 adesivo com a seguinte 
mensagem “A Serviço da Prefeitura Municipal de Canoinhas, Programa Porteira Adentro, Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Rural”, isso, apos vistoriadas e liberadas pelo mecânico desta Prefeitura e 
comissão de vistoria.
15.1.25. No caso de substituição de qualquer máquina a serviço do Fundo, a mesma deverá possuir as 
características definidas no Edital e passar pela vistoria.  

15.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
15.2.1. A Prefeitura, após a assinatura do contrato, compromete-se a:
15.2.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato através de servidor, especialmente designado, 
nos termos do Artigo 67, da Lei n.º 8.666/93.
15.2.1.2. Notificar a CONTRATADA por escrito nas eventuais ocorrências de imperfeições no curso de 
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.
15.2.1.3. Acompanhar e fiscalizar os serviços, efetuando as medições e pagamentos nas condições e 
preços pactuados.
15.2.1.4. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado, mediante apresentação da Nota Fiscal 
devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.
15.2.1.5. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações 
contratuais.
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16. RECUSA DA CONTRATAÇÃO
16.1 - Consideram-se motivos justificados para recusa da contratação:
a) a alteração social, a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique as 
contratações decorrentes do registro;
b) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do objeto 
da licitação.
c) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil, salvo se decorrente de procedimento 
fraudulento, devidamente comprovado;
d) a dissolução da sociedade ou o falecimento do fornecedor;

16.2 – A Prefeitura, diante da recusa, apurará as razões do interessado no próprio processo que deu origem 
à contratação, de que poderá resultar a liberação do compromisso por ele assumido, ou a rejeição da 
recusa e conseqüente aplicação das penalidades cabíveis, previstas neste edital, sem embargo de lhe ser 
franqueado o contraditório e a ampla defesa.
16.3 - Na hipótese de ocorrência de caso fortuito ou de força maior que tenha o condão de motivar o atraso 
na entrega do objeto no prazo previsto neste Edital, deve(m), o(s) adjudicatário(s) submeter(em) os fatos, 
por escrito a Prefeitura, com as justificativas correspondentes, acompanhadas da comprovação devida, para 
análise e decisão, desde que dentro do prazo estabelecido para a entrega do material.

17. DAS PENALIDADES E MULTAS
17.1 - O licitante que provocar retardamento da execução do certame, não mantiver proposta, falhar ou 
fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até cinco anos, aplicado nos 
termos do art. 14 do Anexo I do Decreto Federal 3555/2000 e do art. 11 da Lei 6.474/2002, regulamentada 
pelo Decreto Estadual nº 0199/2003.
17.2 - De acordo com o estabelecido no Estatuto Federal das Licitações e Contratos a licitante adjudicatária 
ficará sujeita as seguintes penalidades:
17.2.1 - Advertência nos casos de ocorrência de problemas de pequena monta ao Contratante;
17.2.2 - Multa de 2% (dois por cento), incidente sobre o valor total do empenho, ou de seu remanescente 
nas hipóteses de inexecução total ou parcial do objeto; no caso dos serviços não estarem em conformidade 
com as especificações do Projeto Básico-Anexo I.
17.2.3 - Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos previstos no objeto licitado, fica sujeito o 
adjudicatário às penalidades previstas no CAPUT do Art. 86 da Lei 8.666/93, na seguinte forma:
a) Ocorrendo atraso na entrega do objeto licitado, será aplicada multa moratória de 0,33% (zero 
vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso, até o limite de 9,9 % (nove vírgula nove por cento) sobre o 
valor total da aquisição;
b) No descumprimento de quaisquer obrigações licitatórias/contratuais, poderá ser aplicada uma 
multa indenizatória de 10% (dez por cento) do valor total da aquisição;
c) O prazo para defesa-prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação;
d) Caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação da sanção;
e) As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, no Cadastro de 
Fornecedores ou de Prestadores de Serviços do Município e, no caso de impedimento do direito de licitar e 
contratar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período.

18.  DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS
18.1 - Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente ato convocatório.
18.1.1 - A impugnação será julgada na forma e no prazo previsto no art. 12 do Decreto 3.555/2000, que 
regulamenta a Licitação na modalidade Pregão e art. 9º V da Lei Estadual nº 6.474/2002, devendo ser 
entregue no Setor de Protocolo,  endereçado o Pregoeiro.
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18.2 - A entrega das propostas sem que tenha sido tempestivamente impugnado o edital, implicará na plena 
aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.
18.3 - Qualquer licitante poderá recorrer dos atos praticado pelo Pregoeiro, cuja intenção deverá ser 
manifestada no final da sessão pública, sob pena de decadência do direito de recorrer. 
18.3.1 - A síntese das razões recursais deverá ser registrada na ata da sessão, cabendo ao Pregoeiro 
conceder o prazo de três dias úteis para apresentação das razões, ficando os demais, desde logo, 
intimados a apresentarem contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
18.4 - O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo.
18.5 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
18.6 - Se não reconsiderar a sua decisão o Pregoeiro submeterá o recurso, devidamente informado, à 
consideração da autoridade competente, que proferirá decisão definitiva e homologação do procedimento.
18.7 - Os memoriais dos recursos e contra-razões deverão dar entrada no Setor de Protocolo, endereçadas 
o Pregoeiro.
18.8 - Os autos permanecerão desde logo com vistas franqueada aos interessados no mesmo local 
indicado no item anterior.

19 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1 - Quaisquer esclarecimentos adicionais e itens deste Edital por ventura duvidosos, poderão ser 

obtidos pelo fone (47) 3621-7705 e, ou fax (47) 3621-7712, até dois dias úteis antes da data marcada à 
reunião, destinada ao recebimento dos envelopes “Documentos de Habilitação” e “Proposta Financeira”.
19.2 - Não o fazendo neste prazo, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e 
precisos para permitir a continuidade dos procedimentos e a apreciação das propostas, não cabendo aos 
licitantes direito a qualquer reclamação posterior.
19.3 - O Pregoeiro poderá convocar servidores qualificados do Órgão, para oferecer suporte técnico e/ou 
jurídico às decisões da Comissão independente da equipe de apoio;

19.5 - As irregularidade sanáveis que venham a surgir no edital, poderão ser admitidas nos termos do art. 3º 

§ 2º da Lei Estadual 6.474/2002.

19.6 - As modificações ocorridas neste Edital, obedecerão ao disposto no parágrafo 4º, do Art.21, da Lei 

nº8.666/93.
19.7 - Cada licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação, sendo-lhe exigível, ainda, em qualquer época ou oportunidade, 
a apresentação de outros documentos ou informações complementares que o Pregoeiro porventura julgar 
necessário.

19.8 - A participação nesta licitação implica na aceitação integral e irretratável das normas deste Edital e 
seu Projeto Básico-Anexo I, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares que a regem.
19.9 - É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer 
ou a complementar a instrução do processo, em especial quanto à veracidade das declarações feitas ou 
apresentadas em razão do cumprimento das exigências deste Edital e seu Projeto Básico-Anexo I.
19.10 - Os documentos da habilitação dos que forem excluídos do certame, ficarão em poder da Prefeitura. 
19.11 - Ao Prefeito de Canoinhas reserva-se o direito de revogar, anular, suspender ou adiar a presente 
licitação, por razões de interesse público ou por decorrência de fato superveniente comprovado, e anular no 
todo ou em parte, resguardando-se o direito de defesa no prazo de dois dias úteis, consoante prevê a Lei nº 
8.666/93, bem como, transferir a data de abertura, sem que isso caiba à licitante, direito a indenização, seja 
a que título for.
19.12 – A Prefeitura poderá anular o certame, por vício de legalidade, ou revogá-lo, por motivo de 
conveniência e oportunidade em razão de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, consoante prevê a Lei nº 8.666/93.
19.13 - Na convocação dos remanescentes, será observada a classificação final da sessão originária do
pregão e o disposto nos itens 12.11 e 12.12, devendo o(s) convocado(s) apresentar(em) os documentos de 
habilitação cuja validade tenha-se expirado no prazo transcorrido da data da primeira reunião;
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19.14 - Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, com fundamento nas 
disposições da legislação em vigor.

19.15 - Fica eleito o foro de Canoinhas - SC, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Licitação. 
Canoinhas, 29 de junho de 2011.

______________________________
       LEOBERTO WEINERT

Prefeito

__________________________________
           DOUGLAS ANTÔNIO CONCEIÇÃO

                     Assessor Jurídico
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ANEXO I

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE HORAS DE TRATOR DE 
ESTEIRAS, HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, DESTINADAS AOS PROGRAMAS PORTEIRA 
ADENTRO e INCENTIVO A PECUÁRIA, PARA UTILIZAÇÃO NO PERÍODO DE 12 MESES, TENDO 
COMO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DE EMPRESA(S) A MENOR PROPOSTA POR ÍTEM.

JUSTIFICATIVA: 
O presente edital visa o registro de preço de horas máquinas para os Programas Porteira Adentro e 
Incentivo a Pecuária da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.

O Programa Porteira Adentro criado através da Lei nº 3.872 de 14/09/2005, objetiva auxiliar na 
execução de obras de infra-estrutura preferencialmente nas pequenas propriedades rurais localizadas no 
município de Canoinhas.

Compreende serviços de:
I- Terraplanagem 
II- Abertura, conservação e revestimentos de estradas de acesso e dentro das propriedade 

rurais;
III- Construção e reforma de silos trincheiras, tanques de peixe e açudes para captação de água;
IV- Realização de drenagem; 
V- Transporte de cascalho e brita; 
VI- Transporte de calcáreo, quando instituído programa oficial de correção de solo;
VII- Valetamento; 
VIII- Construção de bueiros, abertura de fossa e sumidouros para tratamento de dejetos 

orgânicos e outros serviços que possam trazer melhorias para as propriedade rurais, dentro das 
possibilidades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e obedecidos os limites orçamentários; 

O Programa de Incentivo a Pecuária criado através da Lei nº 4.067 DE 29/08/2006, objetiva 
incrementar a produção de pecuária no município e o número de propriedades que trabalham com essa 
atividade, como forma de diversificação da produção agropecuária, criação de postos de trabalho e 
auxiliando na diluição do custo dos serviços de infra-estrutura no âmbito das propriedades rurais. 

Os serviços referem-se a:
I. Terraplanagem;
II. Escavação de lagoas para depósito de dejetos; 
III. Construção de acesso ás granjas, em padrão de estradas municipais, através de 

revestimento com cascalho e pedra brita, abertura, conservação e revestimentos de estradas de acesso 
e dentro das propriedades rurais.

Em ambos os Programas é autorizado o subsídio por parte da Prefeitura, na ordem de 
50%(cinqüenta por cento) do valor do custo operacional, vedado porém que o subsídio seja prestado 
em dinheiro ou qualquer outra forma que não os serviços descritos acima.

A normatização para operacionalização do programa, como prioridade, cronograma, preços dos 
serviços praticados pelo Município, limites de atendimento por serviço, por produtor, será 
regulamentada pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário, através de Resolução 
Normativa do conselho, devendo ser ratificada por Decreto do Executivo, obedecida às diretrizes 
legais. 
Em acordo com as leis dos Programas, trimestralmente, são encaminhados relatórios à Câmara Municipal 
de vereadores a respeito dos Produtores atendidos e serviços executados.

1.1 ITENS DO OBJETO
ITEM SERVIÇO VALOR MÁXIMO

01 TRATOR DE ESTEIRA: estimativa de 800 horas,
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destinadas aos Programas Porteira Adentro e
Programa de Incentivo a Pecuária.

ESPECIFICAÇÕES: o Trator de Esteira deve ter:   
lâmina angulável, peso mínimo operacional de 
16.000 Kg, potência líquida mínima de 150 H.P e 
ano de fabricação a partir de 1985.

Valor máximo que o Fundo se 
propõe a pagar por hora efetivamente 
trabalhada é de R$ 190,00 (cento e 
noventa reais).

02 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA: estimativa de 800 
horas, destinadas aos Programas Porteira Adentro e
Programa de Incentivo a Pecuária.

ESPECIFICAÇÕES: a Escavadeira Hidráulica deve 
ter lança e braço com no mínimo 7,00 metros, peso 
mínimo operacional de 16.000 Kg, potência líquida 
mínima 105 H.P e ano de fabricação a partir de 
2000.

Valor máximo que o Fundo se 
propõe a pagar por hora efetivamente 
trabalhada é de R$ 190,00 (cento e 
noventa reais).

1.2 DOS VALORES
1.2.1 - Nos valores cotados, deverão estar incluídas, as máquinas, o operador, bem como também, todas 
as despesas com: combustível, manutenção, reposição de peças, transporte de operadores, 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.

1.3 DOS PRAZOS
1.3.1 - As horas de máquina estimadas neste anexo, serão utilizadas pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Rural, de forma parcelada, conforme necessidade da mesma, pelo prazo de validade do 
registro de preços.

1.4 DA SUBSTITUIÇÃO DAS MÁQUINAS
1.4.1 - 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.

1.5 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.5.1 – As prestações de contas das horas efetuadas pela empresa deverão ser entregues semanalmente, 
preferencialmente às sextas-feiras à tarde.
1.5.2 – A CONTRATADA deverá encaminhar à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, 
documento especificando os empregados responsáveis pelos serviços, informando ainda, os respectivos 
cargos e atribuições.
1.5.3 Considerando que o Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário - CMDA tem função 
regulamentadora dos Programas, sempre que convocada, a CONTRATADA deverá comparecer as 
reuniões deste para prestações de contas e esclarecimentos a este conselho.

1.6 – DO TRANSPORTE DAS MÁQUINAS
1.6.1 - O transporte das máquinas até o local do serviço, fica por conta da CONTRATADA.
1.6.2 - A CONTRATANTE não se responsabiliza pelo transporte efetuado pela CONTRATADA em local 
onde o agricultor eventualmente não esteja, bem como a falta de comunicação entre agricultor e 
CONTRATADA, ficando isenta de pagar combustível por este desencontro. 

1.7 – DAS MÁQUINAS
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1.7.1 - As máquinas a serem disponibilizadas para a execução dos serviços objeto desta licitação, deverão 
estar em perfeito estado de conservação e funcionamento, sendo que para a assinatura do contrato, as 
mesmas deverão ser disponibilizadas no Perímetro Urbano do Município de Canoinhas, afim de serem 
vistoriadas por mecânico desta Prefeitura e comissão formada por profissionais ligados a Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Rural, que deverão atestar que atendem no mínimo os seguintes itens:

I – Pintura em perfeito estado, com as partes metálicas sem amassados, arranhões ou 
ferrugem;

II – Não possuir vazamentos de óleo em seu motor, diferencial, caixa de marchas, parte 
hidráulica ou tanque de combustível;

III – Possuir a potência mínima exigida no edital;
IV – Possuir o peso mínimo exigido no edital;
V – Ter sido fabricado a partir do ano exigido neste edital.

1.7.2 - As máquinas após vistoriadas e liberadas pelo mecânico desta Prefeitura e comissão de vistoria, 
receberão em ambos os seus lados 01 adesivo identificando que as mesmas estão á serviço da Prefeitura 
de Canoinhas/Porteira Adentro.
1.7.3 - As máquinas deverão ser mantidas limpas.
1.7.4 - Os operadores dos equipamentos a serviço do Município, deverão estar devidamente 
uniformizados e identificados por crachá e deverão dispor de todos os equipamentos de segurança 
exigidos por Lei;
1.7.5 – A cada trimestre a mesma comissão terá a responsabilidade de fazer avaliações para verificar as 
condições dos equipamentos contratados através de inspeção e fotos. 
1.7.6 – Sem prejuízo do estabelecido no item 1.7.5 acima, a comissão de fiscalização poderá a qualquer 
momento fazer avaliações para verificar as condições dos equipamentos contratados através de inspeção 
e fotos. 
1.7.7 - No caso de substituição de máquina a serviço do Fundo, as mesmas, antes de serem colocadas 
em serviço, deverão ser submetidas a vistoria por parte da Comissão de fiscalização da Secretaria 
Municipal de Agricultura, que após liberadas, receberão em ambos os seus lados 01 adesivo identificando 
que as mesmas estão “A Serviço da Prefeitura Municipal de Canoinhas, Programa Porteira Adentro, 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural”.

1.8 – DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
1.8.1 – As máquinas, objeto desta licitação serão utilizadas em propriedades rurais, nos serviços de:
1.8.1.1 – Terraplanagem;
1.8.1.2 - Abertura, conservação e revestimento de estradas de acesso e dentro das propriedades rurais;
1.8.1.3 – Construção e reforma de silos trincheiras, tanques de peixe e açude para captação de água;
1.8.1.4 – Realização de drenagem;
1.8.1.5 – Valetamento;
1.8.1.6 – Construção de bueiros, abertura de fossa e sumidouros para tratamento de dejetos orgânicos e 
outros serviços que possam trazer melhorias para as propriedades rurais;
1.8.1.7 – Escavação de lagoas para depósito de dejetos;

1.9 – DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
1.9.1 – A CONTRATADA deverá obedecer rigorosamente o cronograma de serviços elaborado pela 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural;

1.10 – DA ESTRUTURA NO MUNICÍPIO
1.10.1 – A CONTRATADA deverá disponibilizar infra-estrutura montada no Município de Canoinhas, com 
pátio de máquinas e escritório.
1.10.2 – O escritório deverá possuir telefone para atendimento dos beneficiários do programa e 
funcionários da Prefeitura, devendo atender de segunda a sexta-feira, no mínimo 08 horas por dia. 
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1.11. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA
1.11.1 As vistorias das máquinas, a assinatura do contrato, e o inicio dos trabalhos deverão se dar em um 
prazo máximo de 15 dias após a data de abertura das propostas.
1.11.2 Manter todas as condições de habilitação e qualificação durante a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas para realização dos serviços exigidas na licitação;
1.11.3 A CONTRATADA terá o prazo de 30 dias corridos para executar os serviços, contados a partir 
do recebimento das ordens de serviço, emitidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural;
1.11.4 – A CONTRATADA poderá executar serviços nos finais de semana para adiantamento dos 
trabalhos em virtude de ocorrência de chuvas.
1.11.5 A CONTRATADA não poderá terceirizar parte ou todos, os serviços objetos desta licitação;
1.11.6 Todo o pessoal contratado para a execução dos serviços, objeto deste contrato, deverão ser 
registrados em carteira, pelo regime CLT, em nome da Contratada;
1.11.7 A CONTRATADA deverá apresentar as horas trabalhadas, por tipo de máquina, que deverão ser
entregues semanalmente, de preferência, às sextas-feiras, à tarde.
1.11.8 Executar os serviços com eficiência e presteza, de acordo com os prazos estabelecidos pelo Fundo 
Municipal de Desenvolvimento Rural;

1.11.8.1 Se houver comprovado motivo de mau tempo que impeça a realização dos serviços, o 
prazo do item acima poderá ser prorrogado;

1.11.8.2 Caso esta obrigação não seja cumprida dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita 
às multas estabelecidas no Edital;
1.11.9 Obedecer sempre às orientações do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural e atender sempre, 
com precisão, a solicitação do proprietário rural, quanto à definição do local e demais especificidades do 
serviço por este, contratado;
1.11.10 Corrigir e/ou refazer, por conta da CONTRATADA, sem contagem de tempo, os serviços não 
aprovados pelo proprietário rural e, ou pela fiscalização do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural; 
1.11.11 O Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, fornecedores ou quaisquer 
outros;

1.11.11.1 A CONTRATADA deverá saldar, nas datas e prazos contratados, os compromissos onerosos 
que realizar junto a empresas fornecedoras de combustível, peças, manutenção de máquinas, alimentação, 
moradia e transporte do seu pessoal ou outros, para evitar que estas, venham a se manifestar, verbalmente, 
diretamente ou judicialmente contra a contratada e a Prefeitura; 
1.11.12 Propiciar o acesso da fiscalização do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural aos locais onde 
serão realizados os serviços, para verificação do efetivo cumprimento das condições pactuadas;
1.11.13 A atuação da comissão fiscalizadora do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural não exime a 
CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a qualidade e conformidade dos serviços 
executados;
1.11.14 Recuperar áreas não incluídas no seu trabalho e deixá-las em seu estado original, caso venha, 
como resultado de suas operações, a danificá-las;
1.11.15 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Fundo Municipal de 
Desenvolvimento Rural ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus 
prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
1.11.16 Visando à administração dos serviços, manter 01 (um) gerente ou encarregado geral, em período 
integral, com poderes para agilizar soluções aos problemas que acaso surgirem, sempre em comum 
acordo com o Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural;
1.11.17 Fornecer aos seus funcionários, equipamentos de proteção individual (EPI’s) e coletiva, 
adequados à execução dos serviços e de acordo com as normas de segurança vigentes; 
1.11.18 Assumir inteira e expressa responsabilidade pelas obrigações sociais e de proteção aos seus 
empregados, bem como, pelos encargos previdenciários, fiscais, comerciais e trabalhistas resultante da 
execução dos serviços decorrentes desta licitação;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

"Departamento de Licitações"

www.pmc.sc.gov.br

Rua Felipe Schmidt 10       -   CEP 89460-000   -  SANTA CATARINA  -   Caixa Postal 71    -  CNPJ  83.102.384/0001-80
Fone (047) 3621-7700         -      Fax 3621-7712       -       E-mail licitacao@pmc.sc.gov.br       -      www.pmc.sc.gov.br

17

1.11.19 Custear as despesas com salários, encargos, seguro, transporte, alojamento, alimentação do 
pessoal, impostos e outras, que porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei, durante a execução 
dos serviços;
1.11.20 Responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou 
subordinados, e, ainda, por qualquer prejuízo que estes possam causar à Administração ou a terceiros, 
durante o atendimento do objeto;
1.11.21 A CONTRATADA deverá manter livro DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS, por tipo de máquina, para as 
suas anotações do andamento dos serviços, tais como, comunidade, proprietário, mencionar o serviço, 
horas realizadas, descrição dos problemas detectados, se houve interrupção, e outras que se fizerem 
necessárias, à disposição da CONTRATANTE;
1.11.22 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as supressões que se fizerem 
necessárias, em até 25% do valor inicialmente contratado, atualizado, nos termos do Parágrafo Primeiro, 
alínea “d”, do Inciso II, do Artigo 65, da Lei 8.666/93 e Alterações Complementares;
1.11.23 A CONTRATADA deverá comprovar o pagamento dos tributos e verbas trabalhistas na ocasião do 
pagamento da fatura mensal;
1.11.24 A CONTRATADA deverá substituir imediatamente, o operador nos casos de falta ao serviço;
1.11.25 A CONTRATADA deverá colocar em ambos os lados de cada máquina, 01 adesivo com a 
seguinte mensagem “A Serviço da Prefeitura Municipal de Canoinhas, Programa Porteira Adentro, 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural”, isso, apos vistoriadas e liberadas pelo mecânico 
desta Prefeitura e comissão de vistoria.
1.11.26 No caso de substituição de qualquer máquina a serviço do Fundo, a mesma deverá possuir as 
características definidas no Edital e passar pela vistoria.  

1.12. DA FISCALIZAÇÃO
1.12.1 Todos os serviços objeto desta licitação serão fiscalizados por servidor do Fundo Municipal de 
Desenvolvimento Rural, devidamente designado para este fim, com autoridade para exercer toda e qualquer 
ação de orientação geral, controle e fiscalização, anotando 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.
1.12. 2 A Fiscalização poderá determinar, a ônus da CONTRATADA, a substituição das máquinas e serviços 
julgados deficientes, cabendo à licitante providenciar a troca dos mesmos, no prazo máximo definido pela 
fiscalização.
1.12.3 A fiscalização, entre outras coisas, verificará se o Livro de Ocorrências está sendo devidamente 
preenchido quanto:

1.12.3.1. Às atividades desenvolvidas, por máquina e em qual data;
1.12.3.2 Ao nome do proprietário e número de horas realizadas;
1.12.3.3 À descrição sucinta dos problemas detectados;
1.12.3.4 Às interrupções motivadas por mau tempo ou mau funcionamento da máquina;

1.12.4 A fiscalização observará ainda, as demais condições relacionadas na Minuta de Contrato.
1.12.5 A CONTRATADA deverá fornecer cópia mensal do Livro de Ocorrências ao Fundo Municipal de 
Desenvolvimento Rural, para sua análise e busca de subsídios para melhoria do Programa Porteira Adentro.

1.13 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
1.13.1. O pagamento será  efetuado mensalmente, 30 dias após a prestação dos serviços, mediante 
apresentação de Nota Fiscal, acompanhada de laudo de quantificação das horas trabalhadas fornecido 
pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, GFIP (Guia de recolhimento do FGTS, Informações a 
Previdência Social e recolhimento de INSS). 
1.13.2 A nota Fiscal somente poderá ser emitida após conferência e liberação, pela secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Rural, do relatório semanal de horas máquinas executadas pela Contratada.
1.13.3 Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto perdurar pendência de liquidação 
de obrigações em virtude de penalidades ou inadimplência contratual.
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1.13.4 A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao Sistema de Cadastramento da 
Prefeitura para verificação da situação da CONTRATADA em relação às condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação.
1.13.5 A CONTRANTE pagará a Nota Fiscal/ Fatura somente à CONTRATADA, vedada sua negociação com 
terceiros ou sua colocação em cobrança bancária.
1.13.6 A CONTRATADA deverá fazer constar na Nota Fiscal / Fatura correspondente, emitida sem rasura, e 
em letra bem legível, o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência.
1.13.7 A Fiscalização do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural, somente atestará a execução dos 
serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as
condições pactuadas.
1.13.8 Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a mesma será 
devolvida e o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. 
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação de 
novo documento fiscal, não acarretando qualquer ônus ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural.

1.14 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;
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;
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q) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste 
contrato.

1.15DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
O não cumprimento das obrigações assumidas pela licitante vencedora ensejará a aplicação das seguintes 
penalidades:
I - Advertência, por escrito;
II – Multa;
III - Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a 
Administração Pública Local, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

a - Será aplicada multa de 0,03 % (três centésimos por cento) por dia de atraso na execução dos 
serviços, incidentes sobre o valor do serviço a que se referir a infração, aplicada em dobro a partir do décimo 
dia de atraso até o trigésimo dia, quando a PREFEITURA poderá decidir pela continuidade da multa ou 
rescisão contratual, aplicando-se na hipótese de rescisão apenas a multa prevista no subitem 14.1.2 infra, 
sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais;

b - Será aplicada multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de rescisão 
contratual por inexecução total do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de 
obrigações contratuais, quando a entrega for inferior a 50% (cinqüenta por cento) do contratado ou quando o 
atraso ultrapassar o prazo limite de trinta dias, estabelecido no subitem 14.1.1 supra.
1.15.1 O valor correspondente a qualquer multa aplicada à CONTRATADA, respeitado o princípio do 
contraditório e da ampla defesa, deverá ser depositado no prazo máximo de 10 (dez) dias, após o 
recebimento da notificação, na forma definida pela legislação, em favor da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
CANOINHAS - SC, ficando a empresa obrigada a comprovar o pagamento, mediante a apresentação da cópia 
do recibo do depósito efetuado.

1.15.1.1 Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o débito será acrescido de 1% 
(um por cento) de juros de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do 
débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias após a data da notificação, após o qual, o 
débito poderá ser cobrado judicialmente.
1.15.2 No caso de CONTRATADA ser credora de valor suficiente ao abatimento da dívida, a PREFEITURA 
poderá proceder ao desconto da multa devida na proporção do crédito.
Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, a CONTRATADA 
responderá pela sua diferença, podendo esta ser cobrada judicialmente.
1.15.3 As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a CONTRATADA de ser 
acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto à PREFEITURA, 
decorrentes das infrações cometidas.
1.15.4 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. 
1.15.5 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, d”, sem 
prejuízo do ajuizamento das ações cabíveis.
1.15.6 No caso de desobediência às condições fixadas no edital, anexos e no contrato ou não 
cumprimento das orientações da fiscalização, a CONTRATANTE, poderá, garantida a prévia defesa, 
rescindir o contrato e/ou, segundo a gravidade da falta cometida, aplicar as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa no percentual de até 1% (um por cento) do valor total do contrato;
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 inidoneidade 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 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

"Departamento de Licitações"

www.pmc.sc.gov.br

Rua Felipe Schmidt 10       -   CEP 89460-000   -  SANTA CATARINA  -   Caixa Postal 71    -  CNPJ  83.102.384/0001-80
Fone (047) 3621-7700         -      Fax 3621-7712       -       E-mail licitacao@pmc.sc.gov.br       -      www.pmc.sc.gov.br

20

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na 
alínea anterior.
1.15.7 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;
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, d”, poderão ser aplicadas cumulativamente com a 
penalidade prevista na alínea “b” .

As sanções previstas nas alíneas “a, c 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, 
sendo 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, 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.

Wanderley José Dombroski
Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural
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ANEXO II
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE HORAS DE TRATOR DE ESTEIRAS, ou HORAS DE 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, DESTINADAS AOS PROGRAMAS PORTEIRA ADENTRO e INCENTIVO A 
PECUÁRIA, PARA UTILIZAÇÃO NO PERÍODO DE 12 MESES, TENDO COMO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DE 
EMPRESA(S) A MENOR PROPOSTA POR ÍTEM., QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
CANOINHAS, ESTADO DE SANTA CATARINA E A EMPRESA...

O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, com sede na Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, 
Canoinhas, SC, CEP 89.460-000, inscrita no CNPJ sob o nº 83.102.384/0001/-80, neste ato representada por 
seu Presidente, o Prefeito, Sr. Leoberto Weinert, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do 
CPF nº 247.300.099-91, residente e domiciliado em Canoinhas, SC, doravante denominada simplesmente 
CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa AAA, estabelecida na Rua TAL, Nº, Centro, CIDADE, ESTADO, 
inscrita no CNPJ sob o nº 0000, neste ato representada pelo sócio SR, brasileiro, solteiro, EMPRESARIO, CPF 
nº 0000, residente e domiciliado em CIDADE, ESTADO doravante denominada simplesmente CONTRATADA, 
firmam a presente Ata de Registro de Preços, que neste ato, tem força de Instrumento Contratual, regido pela 
Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterações 
posteriores e demais normas legais federais, estaduais e municipais vigentes e pelas seguintes cláusulas e 
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente contrato, tem por objeto o registro de preços para 
fornecimento de horas de trator de esteiras, ou horas de escavadeira hidráulica, destinadas aos 
programas Porteira Adentro e Incentivo a Pecuária.

CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL - O presente Contrato é firmado através do ROCESSO 
LICITATORIO FMDR Nº. 03/2011, EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL FMDR Nº. 02/2011, instruído 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 PREGÃO PRESENCIAL FMDR Nº. 02/2011;
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.

 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
I - O preço do serviço por hora, objeto desta ata de registro de preços da contratada é: 
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Ítem
QTDE

ESTIMADA
DE HORAS

ESPECIFICAÇÃO
VALOR 

UNITÁRIO
POR HORA

VALOR
TOTAL

01 800
Trator de Esteira deve ter: lâmina angulável, 
peso mínimo operacional de 16.000 Kg,
potência líquida mínima de 150 H.P e ano de 
fabricação a partir de 1985.

02 800
Escavadeira Hidráulica deve ter lança e braço 
com no mínimo 7,00 metros, peso mínimo 
operacional de 16.000 Kg, potência líquida 
mínima 105 H.P e ano de fabricação a partir de 
2000.

II - O preço unitário refere-se ao valor relativo ao serviço, objeto deste pregão, ali incluídas todas as despesas 
com salários, encargos, seguro, transporte, alojamento, alimentação do pessoal, impostos e outras, que 
porventura venham a ser criadas e exigidas por lei, durante a execução dos serviços;

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE DE PREÇOS
O valor do objeto desta licitação é fixo e irreajustável. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será  efetuado mensalmente, todo dia 10 do mês subseqüente a prestação dos serviços, mediante 
apresentação de Nota Fiscal, acompanhada de laudo de quantificação das horas trabalhadas fornecido pela 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, GFIP (Guia de recolhimento do FGTS, Informações a 
Previdência Social e recolhimento de INSS). 
Parágrafo primeiro - Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto perdurar pendência de 
liquidação de obrigações em virtude de penalidades ou inadimplência contratual.
Parágrafo segundo - A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao Sistema de 
Cadastramento da Prefeitura para verificação da situação da CONTRATADA em relação às condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação.
Parágrafo terceiro - A CONTRANTE pagará a Nota Fiscal/ Fatura somente à CONTRATADA, vedada sua 
negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária.
Parágrafo quarto - A CONTRATADA deverá fazer constar na Nota Fiscal / Fatura correspondente, emitida sem 
rasura, e em letra bem legível, o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência.
Parágrafo quinto - A Fiscalização do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural, somente atestará a execução 
dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as 
condições pactuadas.
Parágrafo sexto - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a 
mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou 
reapresentação de novo documento fiscal, não acarretando qualquer ônus ao Fundo Municipal de 
Desenvolvimento Rural.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS 
As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária:
20.01.2.034.3.3.90.39.99.00.00.00, recurso 130, 
20.01.2.034.3.3.90.39.99.00.00.00, recurso 189.
20.01.2.051.3.3.90.39.99.00.00.00, recurso 130, 
20.01.2.051.3.3.90.39.99.00.00.00, recurso 189.

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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O prazo de vigência deste instrumento tem início na sua assinatura e vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, 
podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, caso seja conveniente para o órgão contratante, na forma da 
lei, até por mais 12 (doze) meses. 

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;
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 das obrigações assumidas pela licitante vencedora ensejará a aplicação das seguintes 
penalidades:
I - Advertência, por escrito;
II – Multa;
III - Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração 
Pública Local, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
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a - Será aplicada multa de 0,03 % (três centésimos por cento) por dia de atraso na execução dos serviços, 
incidentes sobre o valor do serviço a que se referir a infração, aplicada em dobro a partir do décimo dia de atraso 
até o trigésimo dia, quando a PREFEITURA poderá decidir pela continuidade da multa ou rescisão contratual, 
aplicando-se na hipótese de rescisão apenas a multa prevista no subitem 14.1.2 infra, sem prejuízo da aplicação 
das demais cominações legais;
b - Será aplicada multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de rescisão contratual por 
inexecução total do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações 
contratuais, quando a entrega for inferior a 50% (cinqüenta por cento) do contratado ou quando o atraso 
ultrapassar o prazo limite de trinta dias, estabelecido no subitem 14.1.1 supra.
Parágrafo primeiro - O valor correspondente a qualquer multa aplicada à CONTRATADA, respeitado o princípio 
do contraditório e da ampla defesa, deverá ser depositado no prazo máximo de 10 (dez) dias, após o 
recebimento da notificação, na forma definida pela legislação, em favor da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
CANOINHAS - SC, ficando a empresa obrigada a comprovar o pagamento, mediante a apresentação da cópia 
do recibo do depósito efetuado.
I. Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o débito será acrescido de 1% (um por cento) 
de juros de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado o 
pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias após a data da notificação, após o qual, o débito poderá ser 
cobrado judicialmente.
Parágrafo segundo - No caso de CONTRATADA ser credora de valor suficiente ao abatimento da dívida, a 
PREFEITURA poderá proceder ao desconto da multa devida na proporção do crédito.
Parágrafo terceiro - Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, a 
CONTRATADA responderá pela sua diferença, podendo esta ser cobrada judicialmente.
Parágrafo quarto -  As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a CONTRATADA de 
ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto à PREFEITURA, 
decorrentes das infrações cometidas.
Parágrafo quinto - 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. 
Parágrafo sexto - 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, d”, 
sem prejuízo do ajuizamento das ações cabíveis.
Parágrafo sétimo - No caso de desobediência às condições fixadas no edital, anexos e no contrato ou não 
cumprimento das orientações da fiscalização, a CONTRATANTE, poderá, garantida a prévia defesa, rescindir o 
contrato e/ou, segundo a gravidade da falta cometida, aplicar as seguintes sanções:
d) advertência;
e) multa no percentual de até 1% (um por cento) do valor total do contrato;
f) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo 
não superior a 02 (dois) anos;
d)  declaração de inidoneidade 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.
Parágrafo oitavo - 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:
d) advertência;
e) multa no percentual de até 10% (dez por cento) do valor anual do contrato;
f) 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 
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Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea 
anterior.
Parágrafo Nono - As sanções previstas nas alíneas “a, c, d”, poderão ser aplicadas cumulativamente com a 
penalidade prevista na alínea “b” .
Parágrafo décimo - As sanções previstas nas alíneas “a, c 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, sendo 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.
Parágrafo décimo primeiro - As sanções previstas nas alíneas “c, 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
11.1. Constituem obrigações do CONTRATANTE, em especial:
11.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato através de servidor, especialmente designado, nos 
termos do Artigo 67, da Lei n.º 8.666/93.
11.1.2. Notificar a CONTRATADA por escrito nas eventuais ocorrências de imperfeições no curso de execução 
dos serviços, fixando prazo para a sua correção.
11.1.3. Acompanhar e fiscalizar os serviços, efetuando as medições e pagamentos nas condições e preços 
pactuados.
11.1.4. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado, mediante apresentação da Nota Fiscal 
devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.
11.1.5. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações 
contratuais.

11.2. Constituem obrigações da CONTRATADA:
11.2.1. Manter todas as condições de habilitação e qualificação durante a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas para realização dos serviços exigidas na licitação;
11.2.2. Executar os serviços com eficiência e presteza, de acordo com os prazos estabelecidos pelo Fundo 
Municipal de Desenvolvimento Rural;

11.2.2.1. A CONTRATADA terá o prazo de 30 dias corridos para executar os serviços de determinado 
proprietário rural, contados a partir do recebimento das ordens de serviço, emitidas pelo Fundo Municipal de 
Desenvolvimento Rural;

11.2.2.2. Se houver comprovado motivo de mau tempo que impeça a realização dos serviços, o prazo do item 
acima poderá ser prorrogado;

11.2.2.3. Caso esta obrigação não seja cumprida dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita às multas 
estabelecidas no Edital;
11.2.3. Obedecer sempre às orientações do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural e atender sempre, com 
precisão, a solicitação do proprietário rural, quanto à definição do local e demais especificidades do serviço por 
este, contratado;
11.2.4. Corrigir e/ou refazer, por conta da CONTRATADA, sem contagem de tempo, os serviços não aprovados 
pelo proprietário rural e, ou pela fiscalização do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural; 
11.2.5. O Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, fornecedores ou quaisquer outros;
11.2.5.1. A CONTRATADA deverá saldar, nas datas e prazos contratados, os compromissos onerosos que 
realizar junto a empresas fornecedoras de combustível, peças, manutenção de máquinas, alimentação, moradia 
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e transporte do seu pessoal ou outros, para evitar que estas, venham a se manifestar, verbalmente, diretamente 
ou judicialmente contra a contratada e a Prefeitura; 
11.2.6. A CONTRATADA não poderá terceirizar parte ou todos, os serviços objeto desta licitação;
11.2.7. Propiciar o acesso da fiscalização do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural aos locais onde serão 
realizados os serviços, para verificação do efetivo cumprimento das condições pactuadas;
11.2.8. A atuação da comissão fiscalizadora do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural não exime a 
CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a qualidade e conformidade dos serviços 
executados;
11.2.9. Recuperar áreas não incluídas no seu trabalho e deixá-las em seu estado original, caso venha, como 
resultado de suas operações, a danificá-las;
11.2.10. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Fundo Municipal de 
Desenvolvimento Rural ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus 
prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
11.2.11. Visando à administração dos serviços, manter 01 (um) gerente ou encarregado geral, em período 
integral, com poderes para agilizar soluções aos problemas que acaso surgirem, sempre em comum acordo com 
o Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural;
11.2.12. Todo o pessoal contratado para a execução dos serviços, objeto deste contrato, deverá ser registrado 
em carteira, pelo regime CLT, em nome da Contratada;
11.2.13. Fornecer aos seus funcionários, equipamentos de proteção individual (EPI’s) e coletiva, adequados à 
execução dos serviços e de acordo com as normas de segurança vigentes; 
11.2.14. Assumir inteira e expressa responsabilidade pelas obrigações sociais e de proteção aos seus 
empregados, bem como, pelos encargos previdenciários, fiscais, comerciais e trabalhistas resultante da 
execução dos serviços decorrentes desta licitação;
11.2.15. Custear as despesas com salários, encargos, seguro, transporte, alojamento, alimentação do pessoal, 
impostos e outras, que porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei, durante a execução dos serviços;
11.2.16. Responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou 
subordinados, e, ainda, por qualquer prejuízo que estes possam causar à Administração ou a terceiros, durante 
o atendimento do objeto;
11.2.17. A CONTRATADA deverá manter livro DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS, por tipo de máquina, para as suas 
anotações do andamento dos serviços, tais como, comunidade, proprietário, mencionar o serviço, horas 
realizadas, descrição dos problemas detectados, se houve interrupção, e outras que se fizerem necessárias, à 
disposição da CONTRATANTE;
11.2.18. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as supressões que se fizerem 
necessárias, em até 25% do valor inicialmente contratado, atualizado, nos termos do Parágrafo Primeiro, alínea 
“d”, do Inciso II, do Artigo 65, da Lei 8.666/93 e Alterações Complementares;
11.2.19. A CONTRATADA deverá comprovar o pagamento dos tributos e verbas trabalhistas na ocasião do 
pagamento da fatura mensal;
11.2.20. A CONTRATADA deverá substituir imediatamente, o operador nos casos de falta ao serviço;
11.2.21. A CONTRATADA deverá apresentar as horas trabalhadas, por tipo de máquina, que deverão ser 
entregues semanalmente, de preferência, às sextas-feiras, à tarde.
11.2.22. O transporte da máquina até o local do serviço, fica por conta da CONTRATADA. Caso o Agricultor não 
for encontrado, bem como a falta de comunicação entre agricultor e contratada, O Fundo fica isento do 
pagamento do combustível em função deste desencontro. 
11.2.23. As máquinas para a execução dos serviços objeto desta licitação, deverão estar em perfeito estado de 
conservação e funcionamento, sendo que para a assinatura do contrato, as mesmas deverão ser 
disponibilizadas no Perímetro Urbano do Município de Canoinhas, afim de serem vistoriadas por mecânico desta 
Prefeitura e comissão formada por profissionais ligados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, os 
quais deverão atestar que as mesmas atendem, no mínimo os seguintes itens:
I – Apresentam a pintura em perfeito estado, com as partes metálicas sem amassados, arranhões ou ferrugem;
II – Não possuem vazamentos de óleo no motor, diferencial, caixa de marchas, parte hidráulica ou tanque de 
combustível;
III  – Possuem a potência mínima exigida no Edital;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

"Departamento de Licitações"

www.pmc.sc.gov.br

Rua Felipe Schmidt 10       -   CEP 89460-000   -  SANTA CATARINA  -   Caixa Postal 71    -  CNPJ  83.102.384/0001-80
Fone (047) 3621-7700         -      Fax 3621-7712       -       E-mail licitacao@pmc.sc.gov.br       -      www.pmc.sc.gov.br

27

IV – Possuem o peso mínimo exigido no Edital;
V – Apresentam o ano de fabricado, a partir do ano exigido neste Edital.
11.2.24. A CONTRATADA deverá colocar, em ambos os lados de cada máquina, 01 adesivo com a seguinte 
mensagem “A Serviço da Prefeitura Municipal de Canoinhas, Programa Porteira Adentro, Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Rural”, isso, apos vistoriadas e liberadas pelo mecânico desta Prefeitura e 
comissão de vistoria.
11.2.25. No caso de substituição de qualquer máquina a serviço do Fundo, a mesma deverá possuir as 
características definidas no Edital e passar pela vistoria.  

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 extraída cópia mensal, que deverá ser autenticada e entregue juntamente com a nota fiscal à contratada, 
para liberação do pagamento.
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.
             
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, com a renúncia expressa de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas questões originárias da execução da presente da Ata 
de Registro de Preços.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada em 
02 (duas) vias pelas partes.

Canoinhas, 00 de julho de 2011.

       LEOBERTO WEINERT                                                 DEPARTAMENTO JURÍDICO 
Prefeito/Presidente do Fundo.                                                                          Douglas Antonio Conceição                                   
Contratante

VENCEDORA
Nononono 

Sócio-Gerente
Contratada

TESTEMUNHAS:       ___________________________      _________________________     
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ANEXO III

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
................................................., .......... de ................................. de 2011.

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

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

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

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO FMDR Nº. 03/2011.
PREGÃO PRESENCIAL FMDR Nº. 02/2011

Ítem
QTDE

ESTIMADA
DE HORAS

ESPECIFICAÇÃO
VALOR 

UNITÁRIO
POR 

HORA

VALOR
TOTAL

01 800
Trator de Esteira deve ter: lâmina angulável, peso 
mínimo operacional de 16.000 Kg, potência líquida 
mínima de 150 H.P e ano de fabricação a partir de 
1985.

02 800
Escavadeira Hidráulica deve ter lança e braço com 
no mínimo 7,00 metros, peso mínimo operacional de 
16.000 Kg, potência líquida mínima 105 H.P e ano de 
fabricação a partir de 2000.

- VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS.
- PAGAMENTO: DIA 10 DO MÊS SUBSEQÜENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.         
- Declara que fornecerá o objeto pelo preço proposto e de acordo com as normas desta licitação.
- Compromete-se a manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificações exigidas no Edital.
- Será vencedora da licitação a menor proposta por item, após a etapa de lances.

------------------------------------------------
(Assinatura do responsável legal pela empresa)
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
PREGÃO PRESENCIAL FMDR Nº. 02/2011 (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) 
________________________________________ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES
PREGÃO PRESENCIAL FMDR Nº. 02/2011
(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. 
1) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição. 
 (Local e Data) 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

  ANEXO VI – DECLARAÇÃO LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS
PREGÃO PRESENCIAL FMDR Nº. 02/2011 (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 

                      ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL FMDR Nº. 02/2011 Declaro, nos termos do inciso VII do art. 4 da Lei nº 
10.520/2002 c/c inciso IV do art. 3.º do Anexo I do Decreto Municipal nº 007/2005, e sob as penas da lei, 
que a pessoa jurídica .................................................., inscrita no CNPJ ..........................................., 
estabelecida à Rua ........................., ....., por mim legalmente representada, possui integralmente requisitos 
para habilitação no PREGÃO PRESENCIAL FMDR Nº. 02/2011, PROCESSO FMDR Nº. 03/2011., do 
Município de Canoinhas, não estando impedida de participar de licitações e de contratar com a 
administração pública em razões de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação.
(Local e Data) 
_____________________________________________ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 


