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        ESTADO DE SANTA CATARINA 
 MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE 
 Avenida Santo Antônio, s/nº - Centro – Fone (0**49) 3626-0012 
 CEP: 89905-000 
                          CNPJ: 01.612.528/0001-84 
 E-mail: bandeirante@smo.com.br     
 site: www.bandeirante.sc.gov.br 
 

 
 

  
  

 
EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 001/2009 

MODALIDADE TOMADA DE PREÇO P/COMPRAS E SERVIÇOS Nº. 001/2009 

 
O Município de Bandeirante, Estado de Santa Catarina, representado neste ato pelo Prefeito Senhor 
CELSO BIEGELMEIER, com as atribuições que lhe são conferidas pelas legislações vigentes e 
consoantes, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Processo Licitatório na 
modalidade de TOMADA DE PREÇO PARA COMPRAS E SERVIÇOS, pelo critério de MENOR PREÇO 
POR HORA do objeto licitado, regida pela Lei Federal nº. 8.666/93 e posteriores alterações, sendo que 
para tal estará recebendo até as 9 horas e 30 minutos do dia 26 de Janeiro de 2009 junto ao setor 
de compras e licitações, deste Ente Federado, sito na Avenida Santo Antônio, s/nº, Centro, Bandeirante – 
SC, os envelopes contendo a HABILITAÇÃO e a PROPOSTA referente ao presente Edital, cuja abertura 
dos envelopes de habilitação e proposta dos proponentes, se dará às 10 horas do mesmo dia e local 
acima mencionado, na sala de reuniões do Centro Administrativo Municipal de Bandeirante - SC. 
 

1 – DO OBJETO 
1.1 – O objeto do presente Edital visa à contratação de prestação de serviços de 2.050 (duas mil e 
cinqüenta) horas de trator de pneu traçado, acoplado com carretão e ensiladeira, em bom estado de 
conservação, com no mínimo 85CV de força, com opção para troca de no mínimo dois equipamentos 
podendo estes ser: pé-de-pato, grade niveladora ou distribuidor de adubo orgânico líquido e sólido, 
visando intensificar e expandir o apoio ao setor agrícola no atendimento às propriedades dos agricultores 
do Município, cotadas de acordo com as Comunidades abaixo discriminadas: 
 
Item Qtd. Un. COMUNIDADE 

- 01 350  Horas 

De serviços terceirizados com trator de Pneu Traçado, prestados aos agricultores 
da comunidade de Linha Adolfo Ziguelli e parte da comunidade de Linha 
Gaspar Dutra do Município de Bandeirante, objetivando a ampliação dos 
incentivos a agricultura.  

- 02 350  Horas  
De serviços terceirizados com trator de Pneu Traçado, prestados aos agricultores 
da comunidade de Linha Prata e da comunidade de Linha Riqueza do Oeste do 
Município de Bandeirante, objetivando a ampliação dos incentivos a agricultura.  

- 03 150  Horas 

De serviços terceirizados com trator de Pneu Traçado, prestados aos agricultores 
da comunidade de Linha Gaspar Dutra, nas propriedades que dividem a 
estrada geral que liga a comunidade de Linha Prata a Linha Gaspar Dutra, até a 
oficina do Ruschel, do Município de Bandeirante, objetivando a ampliação dos 
incentivos a agricultura.   

- 04 350  Horas  

De serviços terceirizados com trator de Pneu Traçado, prestados aos agricultores 
das comunidades de Linha Reno, Linha Helio Wassum, Linha General Osório 
e na sede do Município de Bandeirante, objetivando a ampliação dos incentivos a 
agricultura. 

- 05 150  Horas  
De serviços terceirizados com trator de Pneu Traçado, prestados aos agricultores 
da comunidade de Linha Várzea Alegre do Município de Bandeirante, objetivando 
a ampliação dos incentivos a agricultura.  

- 06 350  Horas 
De serviços terceirizados com trator de Pneu Traçado, prestados aos agricultores 
da comunidade de Linha Novo Encantado do Município de Bandeirante, 
objetivando a ampliação dos incentivos a agricultura. 

- 07 350  Horas  
De serviços terceirizados com trator de Pneu Traçado, prestados aos agricultores 
das comunidades de Linha Getúlio Vargas e Linha Volta Grande do Município 
de Bandeirante, objetivando a ampliação dos incentivos a agricultura. 
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21.2 – A prestação dos serviços de horas de trator de pneu traçado será solicitada junto ao 
Departamento de Agricultura que expedirá solicitação de prestação de serviços ao proponente, 
discriminando a propriedade da Comunidade a ser atendida e tipo do serviço a ser prestado. 
 

2 - CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
2.1 - Poderão participar do presente processo licitatório, os interessados do ramo, devidamente 
cadastrados junto ao setor de compras e licitações deste Ente Federado, ou que atenderem a todas as 
condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a data do recebimento das 
propostas, observada a necessária qualificação e os requisitos do presente processo licitatório. 
2.2 - Não poderão participar do presente processo licitatório os interessados que estejam cumprindo as 
sanções previstas nos incisos III e IV do art. 87, da Lei Federal nº. 8.666/93 e empresas com falência 
decretada. 
 

3 - DA HABILITAÇÃO 
3.1 - Para participar do presente processo licitatório, os licitantes deverão apresentar junto ao setor de 
licitações e compras os envelopes nº. 01 da “HABILITAÇÃO” e nº. 02 da “PROPOSTA”, devidamente 
lacrados e indevassáveis, contendo no envelope nº. 01 da “HABILITAÇÃO” os documentos da proponente 
em original ou cópia autenticada em cartório competente ou ainda autenticada por servidor da 
Administração, contendo os seguintes documentos: 

PARA PESSOA JURÍDICA 
a) certidão Negativa Municipal do domicílio ou sede do licitante; 
b) certidão Negativa Estadual; 
c) certidão Negativa Federal; 
d) certidão Negativa do INSS; 
e) certidão Negativa do FGTS; 
f) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 
g) cópia autenticada do Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em que conste que a 

atividade da proponente é compatível com o objeto deste Edital ou Documento  de Firma  Individual, 
conforme o caso; 

h) certificado de Registro Cadastral junto a esta municipalidade, válido na data de abertura desta 
Tomada de Preço; 

i) certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica; 

j) balanço Patrimonial e Demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da Lei (com termo de abertura e encerramento), que comprovem a boa situação 
financeira da empresa; e, 

k) comprovação de que a máquina que irá prestar os serviços seja de propriedade do proponente 
ou locada sob qualquer forma. 

PARA PESSOA FÍSICA 
a) Cópia autenticada do CPF; 
b) Cópia autenticada da Carteira de Identidade; 
c) Certidão Negativa Municipal do domicilio ou sede do licitante; 
d) Certificado de Registro Cadastral junto a esta municipalidade, válido na data de abertura desta 

Tomada de Preço; e, 
e) comprovação de que a máquina que irá prestar os serviços seja de propriedade do proponente 

ou locada sob qualquer forma. 
3.2 - A falta de apresentação de um ou mais documentos, implicará na imediata inabilitação do licitante, 
bem como, será considerado inabilitado o licitante que apresentar de forma incompleta, incompreensiva 
ou ilegível, com erros, omissões, emendas ou ressalvas quaisquer exigências contidas no item anterior, 
de forma a comprometer a análise e apreciação das propostas apresentadas neste certame. 
3.3 - O representante da licitação que comparecer as sessões da Comissão Permanente de Licitação 
deverá estar munido de credencial que lhe confira competência para praticar atos decisórios em nome da 
participante. 
3.4 – Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados por qualquer processo de cópia, 
autenticados por cartório competente ou servidor da administração designado para tal ato. 
 

4 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
4.1 – Os envelopes nº. 01 da “HABILITAÇÃO” e nº. 02 da “PROPOSTA” com a documentação exigida, 
deverão ser entregues e protocolados no setor de licitações e compras da Prefeitura Municipal, sito à 
Avenida Santo Antônio, s/n, centro, Município de Bandeirante - SC, até as 9 horas e 30 minutos, do dia 
26 de Janeiro de 2009. 
4.2 – Os envelopes deverão estar lacrados e indevassáveis, constando na parte externa a seguinte 
inscrição: 
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PARA: Comissão Permanente de Licitação do Município de Bandeirante - SC. 
ENVELOPE Nº: 01 - HABILITAÇÃO 
PROCESSO Nº: 001/2009 
MODALIDADE: Tomada de Preço nº. 001/2009 
DATA E HORA DA ABERTURA: 26/01/2009 às 10 Horas 
NOME DO PROPONENTE:..................................................... 
 
PARA: Comissão Permanente de Licitação do Município de Bandeirante - SC. 
ENVELOPE Nº: 02 - PROPOSTA 
PROCESSO Nº: 001/2009 
MODALIDADE: Tomada de Preço nº. 001/2009 
DATA E HORA DA ABERTURA: 26/01/2009 às 10 Horas 
NOME DO PROPONENTE:..................................................... 

 
5 - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO, DAS PROPOSTAS E 

DA ABERTURA E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
5.1 - Na data, hora e local indicado no presente Edital, a Comissão Permanente de Licitação, receberá os 
envelopes nº. 01 da “HABILITAÇÃO” e nº. 02 da “PROPOSTA” que serão devidamente protocolados e 
depois rubricados pelos membros da comissão e proponentes presentes. 
5.2 - A seguir, o presidente da comissão abrirá os envelopes nº. 01 da “HABILITAÇÃO”, apresentando os 
documentos ali contidos aos demais membros e representantes para serem analisados e rubricados. 
Havendo possibilidade de julgamento imediato da documentação e estando ainda presentes os 
representantes legais de todos os participantes, e, mediante manifestação expressa dos mesmos de que 
renunciam ao direito de recurso, os membros da comissão efetuarão a abertura dos envelopes nº. 2 da 
“PROPOSTA” no mesmo ato. Na impossibilidade de assim dar continuidade, os membros da comissão 
farão publicar em jornal de grande circulação diária na região e com notificação às partes participantes 
na licitação, o resultado da habilitação, anunciando, também, a data e hora para a abertura dos 
envelopes nº. 02 da “PROPOSTA”. 
5.3 - Aos licitantes julgados inabilitados, proceder-se-á a devolução dos envelopes fechados contendo as 
respectivas propostas, desde que não tenha havido interposição de recurso. 
5.4 - Do resultado da habilitação caberá recurso, com efeito, suspensivo, nos termos definidos no edital. 
5.5 - Da reunião de recebimento, abertura e julgamento do envelope nº. 01 da “HABILITAÇÃO”, será 
lavrada ata contendo o registro de todas as ocorrências havidas, a qual será assinada pelos membros da 
comissão e, facultativamente, pelos representantes das proponentes presentes. 
 

6 – DO JULGAMENTO DA PROPOSTA 
6.1 - As propostas dos licitantes habilitados, atendidas as condições prescritas neste Edital, serão 
julgadas com observância do seguinte procedimento: MENOR PREÇO POR HORA do objeto licitado. 
6.2 - Abertos os envelopes nº. 02 da “PROPOSTA”, os respectivos documentos serão rubricados pelos 
membros da comissão e licitantes presentes, facultando-se aos interessados o exame dos mesmos. 
6.3 - A proposta deverá obedecer rigorosamente os termos deste Edital, não sendo considerada aquela 
que apresentar divergências com o objeto da licitação ou fizer referência a propostas de concorrentes, 
bem como deixar de observar o disposto no item 3.2, implicando na sua imediata rejeição. 
6.4 - Serão desconsideradas as propostas que forem manifestamente inexeqüíveis, presumindo-se como 
tal, aquelas que apresentarem preços vis ou inexpressivos, face aos praticados no mercado. 
6.5 - Os documentos que instruem a proposta deverão ser apresentados, pelo proponente, em uma via, 
devidamente assinada pelo representante legal, sem emendas, rasuras ou entrelinhas.  
6.6 - A proposta deverá ser apresentada de forma específica para o objeto definido na cláusula segunda 
deste edital de licitação e apresentar por hora o preço do objeto. 
6.7 - Não serão consideradas vantagens não previstas neste Edital, nem ofertas de redução de preços 
sobre propostas concorrentes. 
6.8 - Caso a Comissão Permanente de Licitação julgue necessário, a seu critério exclusivo, poderá 
suspender a reunião a fim de que tenha melhores condições de julgar as propostas, marcando na 
oportunidade nova hora e data em que voltará se reunir com os licitantes, ocasião em que será 
apresentado o resultado do julgamento. 
6.9 - O não comparecimento de qualquer dos representantes dos componentes a nova reunião marcada, 
não impedirá que ela se realize, não cabendo aos ausentes qualquer reclamação. 
6.10 - Reserva-se o licitante o direito de rejeitar as propostas apresentadas, sem que disto resulte 
qualquer direito de indenização aos proponentes. 
6.11 - Verificada a igualdade de preços entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido ao disposto 
no § 2º do art. 3º da lei Federal nº. 8.666/93 e alterações, a classificação se fará obrigatoriamente por 
sorteio, cuja forma e realização ficarão a critério da Comissão Permanente de Licitação. 
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7 - DOS RECURSOS 
7.1 - São admissíveis em qualquer fase da licitação ou da execução das obrigações delas decorrentes, 
apresentados na forma da Lei: 
a) Recursos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, para 
os casos especificados em lei; 
b) Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da 
licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico; 
c) Pedido de reconsideração, sendo somente interposto quando negado provimento ao recurso. 
 

8 - DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO 
8.1 - Após o exame do respectivo processo licitatório, verificado o atendimento as normas 
constitucionais, legais e deste edital, na classificação das participantes, será homologada e adjudicada ao 
licitante cuja proposta for classificada como vencedora, tendo como critério o MENOR PREÇO POR HORA 
do objeto licitado. 
 

9 - DOS PRAZOS, DA GARANTIA E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
9.1 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do inicio e incluir-se-á o do 
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em 
contrário. 
9.2 - Só se iniciam e vencem os prazos referidos no item anterior em dia útil de expediente na Prefeitura 
Municipal de Bandeirante (SC). 
9.3 - A contratada compromete-se a efetuar a entrega dos serviços solicitados, dentro do menor tempo 
possível e com qualidade, contados a partir da assinatura do contrato e de acordo com a solicitação 
expedida pela secretaria. 
9.4 - Os serviços prestados deverão ser realizados na propriedade do agricultor mediante solicitação de 
serviço expedida pelo Departamento de Agricultura. 
9.5 - A Contratada declara possuir todas as condições de executar e concluir o objeto deste contrato, 
dentro das normas técnicas de segurança da ABNT. 
 

10 - DO CONTRATO, DA VIGÊNCIA, DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E DA FORMA DE 
PAGAMENTO 

10.1 - O contrato deverá ser assinado após a homologação do presente Processo Licitatório num prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, junto ao Setor de Compras e Licitações, da Prefeitura Municipal, sito na 
Avenida Santo Antônio, s/n, Centro, Bandeirante (SC). 
10.2 - Se a empresa vencedora, homologada dentro dos prazos legais, não tiver condições para a 
celebração do contrato, será adjudicada a próxima classificada no certame, desde que não seja permitida 
nova licitação em razão do relevante interesse público municipal. 
10.3 - O prazo de vigência do contrato decorrente deste procedimento licitatório será até 31 de 
dezembro de 2009 a contar da data da assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado por sucessivos e 
iguais períodos, amparado pelas normas preconizadas no art. 57, da Lei Federal nº. 8666/93. 
10.4 - O contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela administração municipal, a qualquer 
momento, atendendo a oportunidade e conveniência administrativa, não recebendo a contratada 
qualquer valor a título de indenização pela unilateral rescisão e sem que caiba pedido indenizatório de 
qualquer natureza. 
10.5 – As despesas decorrentes da execução dos serviços do contrato serão custeadas com recursos 
financeiros provenientes de Recursos Próprios, sendo previstos no orçamento em execução, nas 
seguintes despesas: 

07 - Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio. 
01 - Departamento de Agricultura. 
20.122.0023.2.029 - Adm. e Desenvolvimento dos Bens e Serviços da Agricultura. 
(130) - 33.90.36.00.00.00.00.0102 - Outros Serv. de Terceiros – PF – Vlr. Bloqueado R$ 105.400,00. 
(131) - 33.90.39.00.00.00.00.0102 - Outros Serv. de Terceiros – PJ – Vlr. Bloqueado  R$   34.000,00. 

10.6 - O pagamento do objeto licitado será efetuado até o dia 10 (dez) do mês subseqüente ao da efetiva 
prestação dos serviços, através de depósito bancário a ser informado pelo contratado, mediante 
apresentação da nota fiscal de prestação de serviços e respectivo relatório dos serviços prestados, depois 
de atendidas as exigências da Lei Federal n˚. 4.320/64 e alterações. 
 

11 - FORMA DE REAJUSTE DOS PREÇOS 
11.1 - Os preços constantes nas propostas apresentadas serão reajustados, quando do aumento dos 
combustíveis em conformidade comprovada com o fixado pelo Governo Federal ou órgão que o discipline 
obedecidos às condições orçamentárias e financeiras do Município, bem como, em consonância com os 
prescritos na Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações. 
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11.2 - Caso os combustíveis venham a sofrer redução de preços, as propostas apresentadas, também 
serão objeto de redução de preços quando do fornecimento ao Município, levando-se em consideração os 
ditames da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações. 
 

12 - DAS PENALIDADES 
12.1 - A proponente, vencedora desta licitação, que não cumprir as obrigações assumidas, estará sujeita 
as seguintes penalidades: 
a) advertência; 
b) suspensão do direito de licitar junto ao Município por até 2 (dois) anos; 
c) declaração de inidoneidade; e, 
d) multa de 2% (dois por cento) do valor do contrato. 
 

13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
13.1 - As omissões do presente Processo Licitatório serão preenchidas pelos termos da Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações posteriores. 
13.2 - A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de rejeitar uma, várias ou todas as 
propostas, desclassificar aquelas que não estejam em conformidade com as exigências do presente 
Processo Licitatório e da legislação pertinente, dispensar formalidades omitidas, ou relevar 
irregularidades sanáveis.  
13.3 - O Senhor Prefeito Municipal reserva-se o direito de anular ou revogar o presente Processo 
Licitatório, nos casos previstos em Lei, sem que caiba aos concorrentes, o direito a indenização ou 
reclamação de qualquer natureza. 
13.4 - O Município através da Secretaria Municipal da Agricultura, Indústria e Comércio, subsidiará parte 
dos valores aos agricultores que se enquadram na Lei Municipal nº. 540, de 11/12/2006.  
13.5 - A diferença de valores de que trata a Lei Municipal nº 540, de 11/12/2006, deverão ser pagos pelo 
agricultor beneficiado com as horas de serviços, diretamente ao prestador dos serviços. 
13.6 - Qualquer informação sobre o presente Processo Licitatório será obtido no endereço da licitante, 
sito a Av. Santo Antônio, s/n, centro, Bandeirante - SC, CEP 89.905-000, Fone/FAX (0**49) 3626-0012. 
13.7 - Para conhecimento público, expede-se o presente Edital, que é afixado no Mural de Publicações 
Legais da Prefeitura Municipal de Bandeirante (SC), em conformidade com o disposto na legislação 
pertinente. 
13.8  – Fazem parte do presente Edital: 

· Anexo I – Minuta do Contrato; 
· Anexo II – Modelo de Credenciamento; 
· Anexo III – Modelo de Declaração que não emprega menores; 
· Anexo IV - Modelo de Declaração Idoneidade; 
· Anexo V – Modelo de Declaração de que apresenta os requisitos habilitatórios; 
· Anexo VI – Modelo de Termo de Renúncia. 

 
14 - DO FORO 

14.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de São Miguel do Oeste (SC), para dirimir todas as questões deste 
Processo Licitatório, que não forem resolvidas por via administrativa ou por arbitramento, na forma do 
Código Civil, desde já declinando, por mais privilegiado que seja, o foro de outra comarca. 
 
 
Bandeirante (SC), em 02 de janeiro de 2009. 
 
 
 
 
 

CELSO BIEGELMEIER 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
 

MODELO DA MINUTA DO CONTRATO Nº. .../2009. 
 

MODALIDADE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 
   
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, pessoa jurídica de 
direito público interno, CNPJ nº 01.612.528/0001-84, com sede administrativa a Avenida Santo Antônio, 
sn, centro, CEP nº. 89.905-000, neste ato representado pelo Prefeito Senhor CELSO BIEGELMEIER, 
brasileiro, casado, CPF nº. 423.780.609-04, CI nº. 13/R 1.654.262, residente na Linha Prata, neste 
Município, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE. 
 
CONTRATADO: ..............................................................................., pessoa jurídica de direito 
privado/física, CNPJ/CPF nº ..............................., com sede à ................................., nº ......., 
............, Município de ..................................., Estado de ................................., CEP nº 
......................, neste ato representado pelo (Sócio Diretor) Senhor ....................................., 
.................., ................, CPF nº ........................., CI nº .................., residente e domiciliado à 
............................, nº ..........., ..............., Município de ........................................, Estado de 
..................., doravante denominado simplesmente de CONTRATADO. 
 
FUNDAMENTO LEGAL: O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução 
do objeto contratado, descrito abaixo, constante do Processo nº. 001/2009, modalidade Tomada de Preço 
nº. 001/2009, de 02/01/2009, homologado em .../01/2009, regendo-se CF, Lei Federal nº. 8.666/93 e 
suas alterações posteriores vigentes, Lei Federal nº. 4.320/64 e alterações vigentes, pelos preceitos de 
direito publico, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições 
de direito privado e demais legislações vigentes e concernentes para tal fim, bem como, nos termos da 
proposta e cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das 
partes. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 – O objeto do presente instrumento visa à contratação de prestação de serviços de ..... 
(...................) horas de trator de pneu traçado, acoplado com carretão e ensiladeira, em bom estado 
de conservação, com no mínimo 85CV de força, com opção para troca de no mínimo dois equipamentos 
podendo estes ser: pé-de-pato, grade niveladora ou distribuidor de adubo orgânico líquido e sólido, 
visando intensificar e expandir o apoio ao setor agrícola no atendimento às propriedades dos agricultores 
do Município, conforme abaixo contratado: 
 
Item Qtd. Un. COMUNIDADE 

- 01 350 Horas 

De serviços terceirizados com trator de Pneu Traçado, prestados aos agricultores 
da comunidade de Linha Adolfo Ziguelli e parte da comunidade de Linha 
Gaspar Dutra do Município de Bandeirante, objetivando a ampliação dos 
incentivos a agricultura.  

- 02 350 Horas  
De serviços terceirizados com trator de Pneu Traçado, prestados aos agricultores 
da comunidade de Linha Prata e da comunidade de Linha Riqueza do Oeste do 
Município de Bandeirante, objetivando a ampliação dos incentivos a agricultura.  

- 03 150 Horas 

De serviços terceirizados com trator de Pneu Traçado, prestados aos agricultores 
da comunidade de Linha Gaspar Dutra, nas propriedades que dividem a 
estrada geral que liga a comunidade de Linha Prata a Linha Gaspar Dutra, até a 
oficina do Ruschel, do Município de Bandeirante, objetivando a ampliação dos 
incentivos a agricultura.   

- 04 350 Horas  

De serviços terceirizados com trator de Pneu Traçado, prestados aos agricultores 
das comunidades de Linha Reno, Linha Helio Wassum, Linha General Osório 
e na sede do Município de Bandeirante, objetivando a ampliação dos incentivos a 
agricultura.  

- 05 150 Horas  
De serviços terceirizados com trator de Pneu Traçado, prestados aos agricultores 
da comunidade de Linha Várzea Alegre do Município de Bandeirante, objetivando 
a ampliação dos incentivos a agricultura.  

- 06 350 Horas 
De serviços terceirizados com trator de Pneu Traçado, prestados aos agricultores 
da comunidade de Linha Novo Encantado do Município de Bandeirante, 
objetivando a ampliação dos incentivos a agricultura.  

- 07 350 Horas  
De serviços terceirizados com trator de Pneu Traçado, prestados aos agricultores 
das comunidades de Linha Getúlio Vargas e Linha Volta Grande do Município 
de Bandeirante, objetivando a ampliação dos incentivos a agricultura.  
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO 
2.1 – Os serviços de horas de trator de pneu traçado serão solicitados junto ao Departamento de 
Agricultura que expedirá solicitação de prestação de serviços ao CONTRATADO, discriminando a 
propriedade da Comunidade a ser atendida e tipo do serviço a ser prestado. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
3.1 – A CONTRATADA responsabiliza-se por: 

a) prestar imediatamente os serviços em conformidade com a solicitação do Departamento de 
Agricultura; 

b) declarar possuir todas as condições de executar e concluir o objeto deste contrato, dentro das 
normas técnicas de segurança da ABNT; 

c) eventuais danos causados diretamente ao CONTRATANTE, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 
ou dolo na execução dos serviços deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à 
fiscalização ou acompanhamento do CONTRATANTE; 

d) manter, durante todo período de vigência de execução dos serviços do objeto do presente 
contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no Edital do Processo Licitatório; 

e) cumprir com os encargos trabalhistas, previdenciários e tributários, decorrentes da execução dos 
serviços do objeto do presente contrato; e, 

f) comprovação de que a máquina que irá prestar os serviços seja de propriedade do proponente ou 
locada sob qualquer forma. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
4.1 – A CONTRATANTE responsabiliza-se por: 

a) cadastrar as solicitações de atendimento dos agricultores e expedir a solicitação dos serviços à 
CONTRATADA; 

b) fiscalizar e acompanhar os serviços prestados junto às propriedades dos agricultores; 
c) cobrar os prazos; 
d) providenciar o pagamento do objeto do presente contrato; e, 
e) aplicar à CONTRATADA as sanções e/ou penalidades impostas pela legislação quando da não 

execução total ou parcial das cláusulas do presente contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO 
5.1 – O preço a ser pago pela efetiva realização dos serviços do objeto do presente contrato, é o cotado 
na proposta do licitante vencedor do certame, matéria vinculada a este instrumento, no valor de R$ ...... 
(.........................) a hora, totalizando este contrato o valor de R$ ............. (.................................). 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE DO PREÇO 
6.1 – O preço referido no item anterior poderá ser reajustado quando do aumento dos combustíveis em 
conformidade comprovada com o fixado pelo Governo Federal ou órgão que o discipline obedecidos às 
condições orçamentárias e financeiras do Município e em consonância com a Lei Federal nº. 8.666/93 e 
alterações. 
6.2 - Caso os combustíveis venham a sofrer redução de preços, as propostas apresentadas, também 
serão objeto de redução de preços quando do fornecimento ao Município, levando-se em consideração os 
ditames da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS DESPESAS, DAS FONTES DE RECURSOS E DO PAGAMENTO 
6.1 – As despesas decorrentes da execução dos serviços do presente contrato serão custeadas com 
recursos financeiros provenientes de Recursos Próprios, sendo previstos no orçamento em execução, nas 
seguintes despesas: 

07 - Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio. 
01 - Departamento de Agricultura. 
20.122.0023.2.029 - Adm. e Desenvolvimento dos Bens e Serviços da Agricultura. 
(130) - 33.90.36.00.00.00.00.0102 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. 
(131) - 33.90.39.00.00.00.00.0102 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica. 

6.2 - O pagamento da execução dos serviços do presente contrato será efetuado até o dia 10 (dez) do 
mês subseqüente ao da efetiva prestação dos serviços, através de depósito bancário a ser informado pelo 
contratado, mediante apresentação da nota fiscal de prestação de serviços e respectivo relatório dos 
serviços prestados, depois de atendidas as exigências da Lei Federal n˚. 4.320/64 e alterações. 
6.3 - O Município, através da Secretaria Municipal da Agricultura, Indústria e Comércio, subsidiará parte 
dos valores, aos agricultores que se enquadram na Lei Municipal nº. 540/2006. 
6.4 - A diferença de valores de que trata a Lei Municipal nº. 540, de 11/12/2006, deverão ser pagos pelo 
agricultor beneficiado com as horas de serviços, diretamente ao prestador dos serviços. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA 
7.1 - O presente contrato terá prazo de vigência até 31 de dezembro de 2009 contados a partir de sua 
assinatura, ou até a data em que ocorrer a sua total execução, ressalvadas as responsabilidades por 
ventura remanescente, podendo ser prorrogado por sucessivos e iguais períodos, amparada pelas normas 
preconizadas no art. 57, da Lei Federal nº. 8666/93 e alterações. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES 
8.1 - Pelo atraso, ou inexecução total ou parcial, sem justificativas, ou pelo descumprimento de qualquer 
das disposições contratuais, a CONTRATADA sujeitar-se-á ao pagamento de multa no valor de 5% (cinco 
por cento) sobre o valor do objeto do presente contrato, sem prejuízo das demais cominações legais. 
8.2 - A aplicação da multa prevista no item nº. 8 desta cláusula não impede o Contratante de rescindir o 
presente contrato, nos termos da legislação pertinente. 
 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
9.1 - O presente contrato poderá ser rescindido em virtude de acordo entre as partes, descumprimento 
injustificado de qualquer de suas cláusulas, por inexecução total ou parcial, unilateralmente pelo 
Contratante se assim o exigir o interesse público, ressalvados os direitos do Contratado, nos termos da 
lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 
10.1 - As partes, de comum acordo elegem o foro da Comarca de São Miguel do Oeste para dirimir 
qualquer dúvida decorrente da execução do presente contrato, desde já declinando, por mais privilegiado 
que seja, o foro de outra comarca. 
 
E, por estarem justos e contratados, firmam o presente, juntamente com duas testemunhas, em 03 
(três) vias de igual teor e forma, para que produza os efeitos a que se destina. 
 
Bandeirante (SC), em ... de ............. de 2009. 
 
_____________________________                                           ____________________________ 
      Município de Bandeirante                                                          Empresa / Pessoa Física 
    Celso Biegelmeier - Prefeito                                       CONTRATADO 
            CONTRATANTE    
                                                                                      
 
TESTEMUNHAS: 
 
____________________________ 
Maristele Ana Squena 
CPF: 008.126.660-03 
 
 
____________________________ 
Susane Fátima Conte 
CPF: 087.833.447-56 
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ANEXO II 
 

 
MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 
 
 
 

TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Através do presente, CREDENCIAMENTO o (a) Sr.(a). ______________________________, portador da 

Cédula de Identidade nº. _________________________ e inscrito (a) no CPF sob o nº. 

______________________, está apto a participar da licitação instaurada pelo Município de Bandeirante - 

SC, na Modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2009, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, 

outorgando-lhe pelos poderes para pronunciar-se em nome da 

Empresa_____________________________________________, CNPJ nº. ______________________, 

bem como formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 
 
Bandeirante – SC, ____ de _________________ de 2009. 
 
 
 
 
 
REPRESENTANTE LEGAL 
 

Nome Completo e Legível: ___________________________________ 

 

Assinatura: _________________________ 
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ANEXO III 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES 
 
 
 
 

TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2009. 
 
 
 
 
 
 
(Razão Social da Empresa) _____________________________________________________________ ,  

CNPJ Nº. _________________________________, com sede a Rua ___________________, nº. 

______, Bairro ____________________, na Cidade e Município de _________________, Estado de 

_______________________________ , DECLARA, para fins do disposto no Art. 27, inciso V, da Lei nº. 

8.666/93, acrescido pela Lei nº. 9.854/97, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos, em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

 
Ressalva: Emprega menor, a partir de 14 (catorze) anos, na condição de aprendiz. 
(   ) Sim. 
(   ) Não. 
 
 

____________________ - _____, _____ de _________________ de 2009. 
 
 
 
 
 
 
REPRESENTANTE LEGAL 
 

Nome Completo e Legível: ___________________________________ 

 

Assinatura: _________________________ 
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ANEXO IV 

 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 
 
 
 

TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2009. 
 
 
 
 
 
 
À Comissão de Licitação do: Município de Bandeirante - SC 
 
 
 
 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 

licitatório, sob a modalidade acima, instaurada por esse órgão público, que não fomos declarados 

inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

 
 Por expressão da verdade, firmamos o presente. 
 
 
 
 
 Bandeirante – SC, ........... de ................ de 2009 
 
 
 
 
 
REPRESENTANTE LEGAL 
 

Nome Completo e Legível: ___________________________________ 

 

Assinatura: _________________________ 

 
Carimbo do CNPJ 
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ANEXO V 
 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DOS REQUISITOS HABILITATÓRIOS 
 
 
 
 

TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2009. 
 
 
 
 
 

Declaro, para os devidos fins da Licitação referente a Tomada de Preço nº. 001/2009, que a 

empresa ________________________________________________, tomou conhecimento de 

todas as normas, especificações e informações necessárias e obrigatórias para a perfeita 

consecução do objeto e que a mesma apresenta todos os requisitos habilitatórios exigidos no 

edital acima citado.  

Bandeirante – SC ___ de ______________ de 2009. 

 
REPRESENTANTE LEGAL 

 

Nome Completo e Legível: ___________________________________ 

 

Assinatura: _________________________ 
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ANEXO VI 
 
 
 

MODELO DE TERMO DE RENÚNCIA 
 
 
 
 

TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2009. 
 
 
 
À Comissão de Licitação do: Município de Bandeirante - SC 
 
 
 
 A proponente abaixo assinada, participante da licitação acima, por seu representante 

credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal nº. 8.666 de 21 de Junho de 

1993, obrigando a empresa que representa que NÃO pretende recorrer da decisão da Comissão de 

Licitação, que julgou os documentos de habilitação preliminar, renunciando assim, expressamente, ao 

direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em conseqüência, com o curso do procedimento 

licitatório, passando-se a abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados. 

 

 

Bandeirante – SC ___ de ______________ de 2009. 

 
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA _____________________________ 

 

Nome Completo e Legível: ______________________________________ 

 

Assinatura: _________________________ 

 


