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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

 
EDITAL DE PREGÃO NO. 000074/2009 

 
Data: 15/10/2009  
Tipo de Comparação: por lotes  
Tipo de Julgamento: menor preço  
 
 O MUNICÍPIO DE TIMBÓ, situado a Avenida Getulio Vargas, 700, centro, 
Timbó, estado de Santa Catarina, informa que realizará licitação na modalidade Pregão 
Presencial, com a finalidade de selecionar propostas objetivando a contratação de PEÇAS 
E MÃO DE OBRA REF. RECUPERAÇÃO TRATOR DE ESTEIRA M-100, FIAT 
ALLIS, AD/14/ANO/1997, conforme LOTE 01; E PEÇA (ALAVANCA) REF. 
RECUPERAÇÃO MOTONIVELADORA M-134, FIAT ALLIS, FG/140/ANO/2002, 
conforme LOTE 02, cujas especificações detalhadas encontram-se no Anexo I que 
acompanha o Edital. 
 
 Rege a presente licitação, a Lei Federal 10.520/2002, a Lei Federal nº 8.666/93, a 
Lei Complementar nº 123/2006, e demais legislações aplicáveis. 
 

Recebimento do envelope de proposta e do envelope de habilitação: 
Data: 3010/2009 
Hora: 10:30 
 
Limite para impugnação ao edital: 
Até 02 (dois) dias úteis antes da abertura das propostas 
 
Início da Sessão Pública e abertura dos envelopes de propostas: 
Data: 30/10/2009 
Hora: 10:35 

 
As dúvidas pertinentes a presente licitação serão esclarecidas pelo Departamento de 

Licitações, nos seguintes endereços: 
 

• Telefone (47) 3382 3655 ramal 215 ou 216 
• E-mail: compras@timbo.sc.gov.br 
• Endereço: Avenida Getulio Vargas nº 700, Centro, Timbó – SC 

 
1 - DO OBJETO  
O presente Edital tem por objetivo receber proposta para: 
 
LOTE Quantidade Unidade Descrição 
001.000          1,00   un       MÃO DE OBRA E PEÇAS DIVERSAS P/ 

RECUPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA M-
100, FIAT-ALLIS, AD/14/ANO/1997 
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001.001          1,00   un       MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO 
DIFERENCIAL, COMANDOS LATERAIS 
(PACOTE DISCOS) E COMANDOS FINAIS 

001.002          1,00   pc       76006357N - RETENTOR VITON 
001.003          1,00   pc       40000030AC - RETENTOR BORRACHA 
001.004          2,00   pc       14464381 - ANEL BORRACHA 
001.005          1,00   pc       75201467N - ANEL BORRACHA 
001.006          1,00   pc       10284460 - ARRUELA AÇO 
001.007          1,00   pc       1930743 - ELEMENTO FILTRO 
001.008          1,00   pc       24940320N - ROLAMENTO 
001.009          1,00   pc       24940300 - ROLAMENTO 
001.010          1,00   pc       24941640 - ROLAMENTO 
001.011          1,00   pc       24940310 - ROLAMENTO 
001.012          2,00   pc       75211032 - RETENTOR 
001.013        120,00   pc       13852440 - REBITE 
001.014          2,00   pc       586537DI - TAMBOR EMBR 
001.015          1,00   pc       8320205N - BUCHA 
001.016          8,00   pc       456226 - RETENTOR DA RODA M 
001.017          1,00   pc       79031761N - PORCA 
001.018          1,00   pc       14465980 - ORIG 
001.019          2,00   pc       4000131 - RETENTOR 
001.020          1,00   pc       CUBO DA RODA MOTRIZ 14CT     22F 
001.021          1,00   pc       COROA 14CT   52 DENTES 
001.022         30,00   pc       3185 - REF. 14687 - SEPARADOR 
001.023         30,00   pc       19200 - DISCO TORQUE AD14 
001.024          2,00   pc       3858 - REF. 586607 - RETENTOR 
001.025          4,00   pc       2984 - REF. 1104 - COLA BRANCA TREEBOND 

1104 
001.026          1,00   pc       19200 - 14465981 - ANEL VITON 
001.027          1,00   pc       19200 - 14465981 - ANEL VITON 
001.028          1,00   pc       19200 - 40000110 - RETENTOR 
001.029          1,00   pc       19200 - 40000130 - RETENTOR 
001.030          1,00   pc       19200 - 590448 - RETENTOR 
001.031          2,00   pc       19200 - 76007926 - CAIXA ROLAMENTO 
001.032          2,00   pc       19200 - 14238031- PARAFUSO SEXT. 
001.033          2,00   pc       19200 - 79050904 - ARRUELA AÇO 
001.034          2,00   pc       19200 - 75211032 - RETENTOR 
001.035          1,00   pc       19200 - 79005973 - REDUTOR AD14 
001.036          2,00   pc       19200 - 24940180 - ROLAMENTO 
001.037          1,00   pc       19200 - 591706 - JUNTA 
001.038          8,84   pc       19200 - 76028065 - JUNTA 
001.039          3,00   pc       19200 - 75287885 - REP. DISTRIBUIDOR 
001.040          6,00   pc       19200 - 70923574 - ANEL VITON 
001.041          6,00   pc       19200 - 70923575 - ANEL VITON 
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001.042          5,00   pc       19200 - 75288277 - ANEL TEFLON 
001.043          6,00   pc       19200 - 75288293 - ANEL VITON 
001.044          2,00   pc       19200 - 75288281 - ANEL BORR 
001.045          6,00   pc       19200 - 75288293 - ANEL VITON 
001.046          6,00   pc       19200 - 75288293 - ANEL VITON 
001.047          6,00   BD       3726 - 01.000.362 - 30 BALDE DE ÓLEO 20 

LITROS 
001.048          2,00   BD       90 BALDE DE ÓLEO 20 LITROS 
002.000          1,00   un       PEÇA (ALAVANCA) PARA RECUPERAÇÃO DA 

MOTONIVELADORA M-134, FIAT-ALLIS, 
FG/140/ANO/2002 

002.001          1,00   pc       73162490 - ALAVANCA CONTROLE DA 
TRANSMISSÃO 

 
 
2 -DO ORÇAMENTO 
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS/CONVÊNIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A 
SEREM UTILIZADOS: 
 

Dotação Utilizada 

Código Dotação Descrição 
8 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 
2 OBRAS MUNICIPAIS 

26 TRANSPORTE 
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 
170 SISTEMADE OBRAS MUNICIPAL 

2072 MAN. DA DIVISAO DE OBRAS 
3390303900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 

10000 Recursos Ordinários 
 

8 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 
2 OBRAS MUNICIPAIS 

26 TRANSPORTE 
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 
170 SISTEMADE OBRAS MUNICIPAL 

2072 MAN. DA DIVISAO DE OBRAS 
3390391900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 

10000 Recursos Ordinários 
 

8 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 
2 OBRAS MUNICIPAIS 

26 TRANSPORTE 
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 
170 SISTEMADE OBRAS MUNICIPAL 

2072 MAN. DA DIVISAO DE OBRAS 
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3390300100 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 
10000 Recursos Ordinários 

 
3 - PARTICIPAÇÃO 
 
 Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as 
exigências, inclusive quanto à documentação, constantes neste Edital e seus anexos. 
 
4 - IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO 
 
 As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 02 (dois) dias 
úteis antes da abertura das propostas, protocoladas no Setor de Protocolos da Prefeitura 
Municipal de Timbó e entregues no Departamento de Licitações de Timbó, situado a 
Avenida Getulio Vargas, 700, centro, Timbó, estado de Santa Catarina. 
 
 Caberá à Autoridade Competente decidir sobre a impugnação no prazo de 01 dia 
após o limite de envio de impugnações. 
 
 Em caso de deferimento da impugnação contra o ato convocatório, será tomada 
uma das seguintes providências: 
 

a) Anulação ou revogação do edital; 
b) Alteração do edital e manutenção da licitação, republicação do edital e 

reabertura do prazo de publicidade; 
c) Alteração no edital e manutenção da licitação, dispensada a nova publicação 

e reabertura do prazo nos casos em que, inquestionavelmente, a alteração 
não tenha afetado a formulação das propostas. 

 
5- ENVELOPE DA PROPOSTA 
 
 A proposta deverá ser apresentada em envelope fechado, até as 10:30 do dia 
30/10/2009, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes 
dizeres: 
 

Envelope nº 1 – PROPOSTA 
Departamento de Licitações de Timbó 
Pregão Presencial nº 000074/2009 
 

 A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões 
técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e 
assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração. 
 

A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 
 

a) Nome do proponente, endereço completo, telefone, CNPJ e inscrição estadual; 
b) Número do Pregão; 
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c) Descrição do objeto da presente licitação em conformidade com o Anexo I, 
indicação da procedência, marca do produto cotado, inclusive o código 
alfandegário, quando se tratar de produto importado; 
d) Preço unitário e total de cada Lote, em moeda corrente nacional, com duas 
casas decimais, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer 
encargo financeiro ou previsão inflacionária. No preço proposto deverão estar 
incluídas, além do lucro, todas as despesas, tributos e custos, diretos ou indiretos, 
relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação. 
e) Prazo de validade da proposta: 30/11/2009 
f) No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte participarem da 
presente licitação com tratamento diferenciado das demais empresas, é obrigatório 
a apresentação da Certidão expedida pela Junta Comercial para comprovação da 
condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, se for o caso, na forma 
do art. 8° da IN n° 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio – 
DNRC.  

 
6 - ENVELOPE DE HABILITAÇÃO 
 

Os documentos para habilitação deverão ser apresentados em envelope fechado, até 
as 10:30 do dia 30/10/2009, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, 
os seguintes dizeres: 
 

Envelope nº 2 – HABILITAÇÃO 
Departamento de Licitações de Timbó 
Pregão nº 000074/2009 
 

Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do 
original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio. 
 

O envelope deverá conter os seguintes documentos: 
 

Quanto à capacidade técnica: 

a) Declaração expressa de que a empresa não possui em seu quadro funcional, o 
contido no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. (conforme modelo 
constante no ANEXO III) 

 
Quanto à regularidade fiscal:  

a) Certidão Negativa de Débitos – CND (emitida pela Previdência Social); 
b) Certidão de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviços (F.G.T.S) (emitida pela Caixa Econômica Federal); 
c) Certidão Negativa de Débitos Municipais do domicílio da licitante. 
d) Certidão Negativa de Débitos do Município de Timbó conforme Art. 193 

da Lei do Código Tributário Nacional e Art. 50 da Lei Complementar 
Municipal 142/98. 
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Obs: Para obter a Certidão Negativa de Débitos do Município de Timbó, a empresa 
interessada poderá solicitar de duas formas: 

1. Pelo telefone (47) 3382-3655 Ramal 2028 – setor de tributos 
2. Pelo site da Prefeitura www.timbo.sc.gov.br 

 
7 - SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 
 

Às 10:35h do dia 30/10/2009, o pregoeiro fará a abertura da sessão pública do 
pregão, procedendo aos seguintes atos, em seqüência: 
 
Credenciamento 
 
 O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um 
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo identificar-se 
exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente. 
 
 O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou 
instrumento particular com firma reconhecida em cartório e apresentação de contrato 
social, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, em nome do proponente. 
 
 Não será desclassificada a proposta em função do não credenciamento do 
proponente, porém o mesmo ficará impedido de participar de etapa de lances ou manifestar 
intenção de recurso. 
 
Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação 
 
 Os proponentes deverão apresentar declaração de que cumprem plenamente os 
requisitos para habilitação, conforme modelo disponível no Anexo II. É facultado ao 
proponente credenciado manifestar a declaração oralmente. 
 
Análise preliminar de aceitabilidade das propostas 
 
 Abertas as propostas, o pregoeiro fará a analise quanto a compatibilidade do objeto 
ofertado em relação ao especificado no edital e quanto ao preço inexeqüível, baixando 
diligências caso sejam necessárias, e procederá à classificação das propostas para a etapa 
de lances. 
 
Classificação das propostas para a etapa de lances 
 
 O pregoeiro classificará as propostas para a etapa de lances obedecendo aos 
seguintes critérios: 
 
 Primeiro critério: serão classificadas a menor proposta e todas os demais que não 
sejam superiores a 10% da menor proposta; 
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 Segundo critério: não havendo pelo menos três propostas classificadas no critério 
anterior, serão ainda classificados as menores propostas, até o limite de três, para a etapa 
de lances. 
 
Etapa de lances orais 
 
 Tendo sido credenciado e a proposta classificada, poderão os autores manifestar 
lances orais. O pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas de maior 
preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no 
caso de empate de preços. 
 
 Os lances deverão ser formulados por preço unitário, em moeda corrente nacional, 
com duas casas decimais, em valores distintos e decrescentes, a partir da menor proposta. 
 
 Poderá o pregoeiro estabelecer redução mínima em cada lance, bem como 
estabelecer tempo máximo para o proponente ofertar seu lance. 
 
 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes desse 
item declinarem da formulação de lances. 
 
 Encerrada a etapa de lances, serão ordenadas as propostas selecionadas e não 
selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para 
as selecionadas o ultimo preço ofertado. 
 
 O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 
obtenção de proposta mais vantajosa ao interesse público. 
 
 Após a negociação, exitosa ou não, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da 
proposta, decidindo motivamente a respeito. 
 
Habilitação 
 
 O pregoeiro fará a abertura do envelope dos documentos de habilitação do licitante 
que tenha ofertado o menor lance para o item. 
 
 Os documentos serão rubricados pelo pregoeiro e pela equipe de apoio e serão 
anexados ao processo de licitação. 
 
  Havendo irregularidades na documentação que não permitam a habilitação, o 
proponente será inabilitado, e assim sucessivamente em caso de inabilitação dos 
proponentes. 
 
Recurso 
 



 8

 Habilitado o proponente, o pregoeiro solicitará aos demais credenciados se desejam 
manifestar interesse em interpor recurso.  
 
 Havendo interesse, o proponente deverá manifestar motivadamente sua intenção de 
interpor recurso, explicitando sucintamente suas razões, cabendo ao pregoeiro deliberar 
sobre o aceite de recurso. 
  

A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o 
direito que a proponente pretende que sejam revistos pelo pregoeiro. 
 
 O proponente que manifestar a intenção de recurso e o mesmo ter sido aceito pelo 
pregoeiro, disporá do prazo de 03 (três) dias para a apresentação do recurso, o qual deverá 
ser protocolado no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Timbó, dirigido 
à Autoridade Competente. Os demais proponentes ficam desde logo intimados para 
apresentar as contra-razões no prazo de 03 (três) dias a contar do término do prazo do 
recorrente. A Autoridade Competente manifestará sua decisão no prazo de 10 (dez) dias 
úteis. 
 
 Após encerrado o prazo para manifestação de recurso o pregoeiro declarará 
encerrada a sessão pública do pregão. 
 
8 - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
 Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos 
proponentes quanto à interposição de recurso, o pregoeiro opinará sobre a adjudicação do 
objeto licitado. 
 
 No caso de interposição de recurso, caberá à Autoridade Competente, após decisão 
do recurso, opinar pela adjudicação do objeto licitado. 
 
 A autoridade Competente homologará o resultado da licitação, convocando o 
vencedor a assinar o Contrato. 
 
 O MUNICÍPIO DE TIMBÓ poderá, quando o proponente vencedor, convocado 
dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar situação regular ou se recusar 
injustificadamente a assinar o Contrato, retomar a Sessão Pública e convidar os demais 
proponentes classificados na ordem determinada após a etapa de lances, dando 
continuidade aos procedimentos da sessão pública, adjudicação e homologação. 
 
9 - CONTRATO 
 
 O MUNICÍPIO DE TIMBÓ disporá do prazo de 60 (sessenta) dias para convocar o 
licitante vencedor a assinar o contrato, contados a partir da data limite disposta neste edital 
para a entrega do envelope de proposta. 
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 O contrato reger-se-á, no que concerne a sua alteração, inexecução ou rescisão, 
pelas disposições da Lei nº 8.666/93, observadas suas alterações posteriores, pelas 
disposições do Edital e pelos preceitos do direito público. 
 
 O contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pelo 
MUNICÍPIO DE TIMBÓ a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação 
judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso, observadas as disposições legais 
pertinentes. 
 
 Farão parte integrante do contrato as condições previstas no Edital e na proposta 
apresentada pelo adjudicatário. 
 
10 - ENTREGA E PAGAMENTO 
 

A Contratada disporá do prazo de até 10 (dez) dias para o início da prestação dos 
serviços e entrega dos materiais objeto do edital, contados a partir da convocação para 
assinatura do contrato. 

 
Local da entrega: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, sito a rua 

Sibéria, s/n, Timbó – SC.  
 
Fica por conta da Prefeitura o transporte e a posterior coleta do Equipamento  

constante no LOTE 001 até a sede da empresa vencedora. 
 
O pagamento dar-se-á da seguinte forma: 07(SETE) DIAS APÓS A ENTREGA  

 
11 - PENALIDADES 
 

Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 
enseja o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Timbó e, será descredenciado no 
sistema CidadeCompras, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das seguintes 
multas: 
 

Multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor do contrato, se já 
assinado,  se não assinado, por dia de atraso injustificado na execução do 
mesmo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias; 
 
Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, se já assinado, ou 
estimado do contrato, se não assinado, pela recusa injustificada do adjudicatário 
em executá-lo; 
 

 Os valores das multas aplicadas previstas nos sub-itens acima poderão ser 
descontados dos pagamentos devidos pelo Município de Timbó. 
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 Da aplicação das penas, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 
da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local. 
 
 O recurso ou o pedido de reconsideração relativos às penalidades acima dispostas 
será dirigido a autoridade que praticou o ato, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 
(cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 
 
12 - OBRIGAÇÕES 
 
DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ: 
 
 Atestar nas notas fiscais/faturas a afetiva entrega do objeto desta licitação; 
 
 Aplicar à empresa vencedora penalidades, quando for o caso; 
 
 Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitação, necessária á 
perfeita execução do Contrato; 
 
 Efetuar o pagamento á Contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal 
no setor competente; 
 
 Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção. 
 
DA EMPRESA VENCEDORA: 
 

a) Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital; 
 

b) Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, 
sobre os produtos vendidos; 

 
c) Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação; 

 
d) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários no quantitativo do objeto desta licitação, até o limite de 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor contratado; 

 
e) Fornecer o objeto licitado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta; 

 
f)  Fornecer o objeto com boa qualidade, dentro dos padrões exigidos neste edital. 

 
13 - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 Os envelopes de habilitação não abertos estarão disponíveis no Departamento de 
Licitações o Município de Timbó para retirada por seus respectivos proponentes, no prazo 
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de trinta dias após a assinatura do contrato decorrente da licitação. Caso não sejam 
retirados no prazo anterior, serão inutilizados. 
 
 Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem documentação 
ou proposta relativa ao presente pregão. 
 
 A presente licitação poderá vir a ser revogada por razões de interesse público 
decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em 
parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado. 
 
 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
 No interesse do MUNICÍPIO DE TIMBÓ, sem que caiba ás participante qualquer 
recurso ou indenização, poderá ainda a licitação ter: 
 

Adiada sua abertura; 
Alterado o Edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação. 
 

 Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem as 
partes o foro da cidade de Timbó – SC, com renúncia expressa a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 
 
 Faz parte deste Edital: 

a) ANEXO I – Especificações do objeto e valor estimado. 
b) ANEXO II – Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação. 
c) ANEXO III – Modelo de Declaração de Cumprimento do Disposto no 

Inciso XXXIII do Art 7° da Constituição Federal e da Lei n°. 9.854. 
d) ANEXO IV – Minuta do Contrato. 

 
MUNICÍPIO DE TIMBÓ(SC), 15 de outubro de 2009 
 
 
 
 
          JOSÉ STOLF                             LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR  
        Pregoeiro Oficial                                              Prefeito de Timbó 
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ANEXO I 
 
 
 
Especificações do objeto: 
 
PEÇAS E MÃO DE OBRA REF. RECUPERAÇÃO TRATOR DE ESTEIRA M-100, 
FIAT ALLIS, AD/14/ANO/1997, conforme LOTE 01; E PEÇA (ALAVANCA) REF. 
RECUPERAÇÃO MOTONIVELADORA M-134, FIAT ALLIS, FG/140/ANO/2002, 
conforme LOTE 02.  
 
 

LOTE Quant Un Descrição 

Preço 
Referência 

R$ 
Unitário 

001.000          1,00   un       MÃO DE OBRA E PEÇAS DIVERSAS P/ 
RECUPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA 

M-100, FIAT-ALLIS, AD/14/ANO/1997, 
Assistência Técnica e mecânicos especializados 
num raio de até 80km, considerando a Secretaria 

de Obras e Serv. Urbanos de Timbó. 

15.853,20 

001.001          1,00   un       MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO 
DIFERENCIAL, COMANDOS LATERAIS 
(PACOTE DISCOS) E COMANDOS FINAIS 

5.800,00 

001.002          1,00   pc       76006357N - RETENTOR VITON 43,00 
001.003          1,00   pc       40000030AC - RETENTOR BORRACHA 36,00 
001.004          2,00   pc       14464381 - ANEL BORRACHA 2,00 
001.005          1,00   pc       75201467N - ANEL BORRACHA 3,60 
001.006          1,00   pc       10284460 - ARRUELA AÇO 0,50 
001.007          1,00   pc       1930743 - ELEMENTO FILTRO 47,00 
001.008          1,00   pc       24940320N - ROLAMENTO 358,00 
001.009          1,00   pc       24940300 - ROLAMENTO 550,00 
001.010          1,00   pc       24941640 - ROLAMENTO 144,00 
001.011          1,00   pc       24940310 - ROLAMENTO 406,00 
001.012          2,00   pc       75211032 - RETENTOR 21,00 
001.013       120,00   pc       13852440 - REBITE 0,30 
001.014          2,00   pc       586537DI - TAMBOR EMBR 895,00 
001.015          1,00   pc       8320205N - BUCHA 113,00 
001.016          8,00   pc       456226 - RETENTOR DA RODA M 85,00 
001.017          1,00   pc       79031761N - PORCA 128,00 
001.018          1,00   pc       14465980 - ORIG 1,10 
001.019          2,00   pc       4000131 - RETENTOR 14,00 
001.020          1,00   pc       CUBO DA RODA MOTRIZ 14CT     22F 1.913,00 
001.021          1,00   pc       COROA 14CT   52 DENTES 3.730,00 



 13

001.022         30,00   pc      3185 - REF. 14687 - SEPARADOR 31,36 
001.023         30,00   pc      19200 - DISCO TORQUE AD14 53,50 
001.024          2,00   pc      3858 - REF. 586607 - RETENTOR 160,00 
001.025          4,00   pc      2984 - REF. 1104 - COLA BRANCA 

TREEBOND 1104 
11,00 

001.026          1,00   pc      19200 - 14465981 - ANEL VITON 12,36 
001.027          1,00   pc      19200 - 14465981 - ANEL VITON 12,36 
001.028          1,00   pc      19200 - 40000110 - RETENTOR 9,74 
001.029          1,00   pc      19200 - 40000130 - RETENTOR 12,48 
001.030          1,00   pc      19200 - 590448 - RETENTOR 45,97 
001.031          2,00   pc      19200 - 76007926 - CAIXA ROLAMENTO 2.040,00 
001.032          2,00   pc      19200 - 14238031- PARAFUSO SEXT. 0,39 
001.033          2,00   pc      19200 - 79050904 - ARRUELA AÇO 10,00 
001.034          2,00   pc      19200 - 75211032 - RETENTOR 39,58 
001.035          1,00   pc      19200 - 79005973 - REDUTOR AD14 4.568,82 
001.036          2,00   pc      19200 - 24940180 - ROLAMENTO 287,75 
001.037          1,00   pc      19200 - 591706 - JUNTA 0,65 
001.038          8,84   pc      19200 - 76028065 - JUNTA 8,21 
001.039          3,00   pc      19200 - 75287885 - REP. DISTRIBUIDOR 16,37 
001.040          6,00   pc      19200 - 70923574 - ANEL VITON 1,85 
001.041          6,00   pc      19200 - 70923575 - ANEL VITON 2,52 
001.042          5,00   pc      19200 - 75288277 - ANEL TEFLON 6,10 
001.043          6,00   pc      19200 - 75288293 - ANEL VITON 1,59 
001.044          2,00   pc      19200 - 75288281 - ANEL BORR 0,14 
001.045          6,00   pc      19200 - 75288293 - ANEL VITON 1,59 
001.046          6,00   pc      19200 - 75288293 - ANEL VITON 1,59 
001.047          6,00   BD      3726 - 01.000.362 - 30 BALDE DE ÓLEO 20 

LITROS 
130,00 

001.048          2,00   BD      90 BALDE DE ÓLEO 20 LITROS 163,80 
002.000          1,00   un       PEÇA (ALAVANCA) PARA RECUPERAÇÃO 

DA MOTONIVELADORA M-134, FIAT-
ALLIS, FG/140/ANO/2002 

 

002.001          1,00   pc       73162490 - ALAVANCA CONTROLE DA 
TRANSMISSÃO 

23.291,04 

 
Obs.: As peças ofertadas deverão ser originais ou de 1ª linha.  
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                                           ANEXO II 
 
 
 
Declaração de cumprimento dos requisitos da habilitação 
 
Nome do licitante, endereço, representante, declara que cumpre com os requisitos de 
habilitação para o Pregão nº 000074/2009 
 
Cidade, data. 
 
Assinatura 
Representante legal do licitante. 
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ANEXO III 
 
 
 
 
 
Modelo de Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do Art 7° da 
Constituição Federal e da Lei n°. 9.854 
 
 
DECLARAÇÃO 
 
           Ref. (identificação da licitação) 
 
 
 
      ----------------------------------------------------------------------------, inscrito no CNPJ n°. --

----------------------------------------, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) ----

------------------------------------------------, portador(a) da Carteira de Identidade n°------------

------------------- e do CPF n° -------------------------------, DECLARA, para fins do disposto 

no inc. V do art. 27 da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°. 9.584, 

de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  

 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------- 
(local e data) 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------- 
(nome e número da Cart. De Identidade do Declarante) 
 
 
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
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ANEXO IV 
 

 
 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2009/_____ 
 

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS 
 

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº. 
83.102.764/0001-15, com sede na Av. Getúlio Vargas, nº. 700, Centro, cidade de 
Timbó/SC, representado por seu Prefeito o Sr. LAÉRCIO DEMERVAL SCHUSTER 
JÚNIOR, doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO, e a empresa 
_______________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n°. ________, com 
sede na _________, nº. ___, bairro _____, cidade de _____/___, representada por 
__________, ____ (nacionalidade), _______ (estado civil), portador do CPF nº. _______, 
RG nº. ______, residente e domiciliado na ________, nº. _____, bairro _____, cidade de 
_______/___, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem, de 
comum acordo, celebrar o presente CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E 
FORNECIMENTO DE PEÇAS, tudo de conformidade com a Edital de Pregão nº. 
000074/2009, anexos e com fundamento na Lei nº. 8.666/93 e alterações. 
 

Aos _ dias do mês de __ de dois mil e nove, na sede da Prefeitura de Timbó, presente o 
Prefeito o Sr. LAÉRCIO DEMERVAL SCHUSTER JÚNIOR, portador do CPF nº. __ e o 
Sr. ___, portador do CPF nº. __, representante legal da empresa __, firmam entre si o 
presente Contrato, pelo qual este último se obriga a prestar os serviços e fornecer peças, 
nas formas e condições estabelecidas no Edital de Pregão nº. 000074/2009, anexos e nas 
cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

O presente contrato tem por objeto o prestação de serviços e fornecimento peças, pela 
CONTRATADA ao MUNICÍPIO, correspondente ao lote(s) _____ do Edital de Pregão 
nº. 000074/2009, conforme abaixo: 
 

LOTE Quantidade Unidade Descrição 
001.000          1,00   un       MÃO DE OBRA E PEÇAS DIVERSAS P/ 

RECUPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA M-
100, FIAT-ALLIS, AD/14/ANO/1997 

001.001          1,00   un       MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO 
DIFERENCIAL, COMANDOS LATERAIS 
(PACOTE DISCOS) E COMANDOS FINAIS 

001.002          1,00   pc       76006357N - RETENTOR VITON 
001.003          1,00   pc       40000030AC - RETENTOR BORRACHA 
001.004          2,00   pc       14464381 - ANEL BORRACHA 
001.005          1,00   pc       75201467N - ANEL BORRACHA 
001.006          1,00   pc       10284460 - ARRUELA AÇO 
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001.007          1,00   pc       1930743 - ELEMENTO FILTRO 
001.008          1,00   pc       24940320N - ROLAMENTO 
001.009          1,00   pc       24940300 - ROLAMENTO 
001.010          1,00   pc       24941640 - ROLAMENTO 
001.011          1,00   pc       24940310 - ROLAMENTO 
001.012          2,00   pc       75211032 - RETENTOR 
001.013        120,00   pc       13852440 - REBITE 
001.014          2,00   pc       586537DI - TAMBOR EMBR 
001.015          1,00   pc       8320205N - BUCHA 
001.016          8,00   pc       456226 - RETENTOR DA RODA M 
001.017          1,00   pc       79031761N - PORCA 
001.018          1,00   pc       14465980 - ORIG 
001.019          2,00   pc       4000131 - RETENTOR 
001.020          1,00   pc       CUBO DA RODA MOTRIZ 14CT     22F 
001.021          1,00   pc       COROA 14CT   52 DENTES 
001.022         30,00   pc       3185 - REF. 14687 - SEPARADOR 
001.023         30,00   pc       19200 - DISCO TORQUE AD14 
001.024          2,00   pc       3858 - REF. 586607 - RETENTOR 
001.025          4,00   pc       2984 - REF. 1104 - COLA BRANCA TREEBOND 

1104 
001.026          1,00   pc       19200 - 14465981 - ANEL VITON 
001.027          1,00   pc       19200 - 14465981 - ANEL VITON 
001.028          1,00   pc       19200 - 40000110 - RETENTOR 
001.029          1,00   pc       19200 - 40000130 - RETENTOR 
001.030          1,00   pc       19200 - 590448 - RETENTOR 
001.031          2,00   pc       19200 - 76007926 - CAIXA ROLAMENTO 
001.032          2,00   pc       19200 - 14238031- PARAFUSO SEXT. 
001.033          2,00   pc       19200 - 79050904 - ARRUELA AÇO 
001.034          2,00   pc       19200 - 75211032 - RETENTOR 
001.035          1,00   pc       19200 - 79005973 - REDUTOR AD14 
001.036          2,00   pc       19200 - 24940180 - ROLAMENTO 
001.037          1,00   pc       19200 - 591706 - JUNTA 
001.038          8,84   pc       19200 - 76028065 - JUNTA 
001.039          3,00   pc       19200 - 75287885 - REP. DISTRIBUIDOR 
001.040          6,00   pc       19200 - 70923574 - ANEL VITON 
001.041          6,00   pc       19200 - 70923575 - ANEL VITON 
001.042          5,00   pc       19200 - 75288277 - ANEL TEFLON 
001.043          6,00   pc       19200 - 75288293 - ANEL VITON 
001.044          2,00   pc       19200 - 75288281 - ANEL BORR 
001.045          6,00   pc       19200 - 75288293 - ANEL VITON 
001.046          6,00   pc       19200 - 75288293 - ANEL VITON 
001.047          6,00   BD       3726 - 01.000.362 - 30 BALDE DE ÓLEO 20 

LITROS 
001.048          2,00   BD       90 BALDE DE ÓLEO 20 LITROS 
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002.000          1,00   un       PEÇA (ALAVANCA) PARA RECUPERAÇÃO DA 
MOTONIVELADORA M-134, FIAT-ALLIS, 

FG/140/ANO/2002 
002.001          1,00   pc       73162490 - ALAVANCA CONTROLE DA 

TRANSMISSÃO 
 

 
A CONTRATADA fica obrigada a cumprir com todas as formas, especificações, 
observações, condições, detalhamentos, responsabilidades e disposições estabelecidas no 
Edital de Pregão nº. 000074/2009, anexos e no presente instrumento e aquelas 
estabelecidas pelo MUNICÍPIO. Este fornecimento abrange a execução, pela 
CONTRATADA, de todos os serviços/atos/procedimentos/fornecimentos que se fizerem 
necessários ao pleno e total cumprimento do objeto e demais responsabilidades, 
disposições e obrigações constantes deste instrumento e dar-se-á nas formas e condições 
estabelecidas pelo MUNICÍPIO.      
 

O presente contrato, Edital de Pregão nº. 000074/2009 e anexos são complementares entre 
si, de forma que qualquer especificação, obrigação ou responsabilidade constante em um e 
omitido em outro, será considerado existente para todos os fins. O referido fornecimento 
observará, além das disposições legais e regulamentares já mencionadas, todas as demais 
normas, regulamentações e legislações aplicáveis à espécie. 
 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

E FORNECIMENTO DAS PEÇAS 
 

O objeto acima mencionado deverá ser executado nas formas, condições e de acordo com a 
solicitação apresentada pelo MUNICÍPIO, devendo a CONTRATADA observar e 
cumprir obrigatoriamente as disposições, prazos, especificações, observações, 
detalhamentos e exigências acerca prestação dos serviços, peças/produtos e demais 
qualificações constantes do Edital de Pregão nº. 000074/2009, anexos e do presente 
contrato.   
 

O MUNICÍPIO poderá realizar análises acerca da qualidade da prestação dos serviços e 
da(s) peça(s)/produto(s) entregue(s) pela CONTRATADA, ficando esta última desde já 
responsável em executar e/ou fornecer novamente ao MUNICÍPIO, às suas expensas e 
sem nenhum custo adicional, todo e qualquer serviço/peça/produto que estiver fora das 
especificações, detalhamentos e exigências, sejam elas de que naturezas forem. O objeto 
será totalmente executado, sem restrições, pela CONTRATADA, e se dará 
obrigatoriamente nas formas e condições estabelecidas neste instrumento, Edital de Pregão 
nº. 000074/2009, anexos e pelo MUNICÍPIO.  
 

A(s) peça(s)/produto(s) que integram o objeto deverá(ão) ser fornecido(s) pela 
CONTRATADA totalmente nova(s), em perfeito estado de conservação, validade, 
qualidade e na quantidade exigida, arcando esta última com todos e quaisquer custos, ônus, 
responsabilidades e obrigações, sejam elas de que naturezas forem (inclusive no que tange 
a troca, sem outros custos para o MUNICÍPIO, inclusive no caso de problemas advindos 
do uso), decorrentes ou relacionadas ao mesmo. 
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É de plena, exclusiva e total responsabilidade da CONTRATADA, a prestação de todos os 
serviços, fornecimento de todas as peça(s)/produto(s), mão de obra, pessoal, transportes, 
maquinários e equipamentos necessários à total execução do objeto e demais atribuições, 
obrigações e responsabilidades constantes do Edital de Pregão nº. 000074/2009, anexos e 
do presente contrato, bem como arcar, de forma única e exclusiva, com todo e qualquer 
encargo trabalhista, fiscal, securitário, previdenciário, social, comercial ou de outra 
natureza, resultante de qualquer vínculo empregatício ou não. Tais responsabilidades, ônus 
e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos ao MUNICÍPIO ou a 
qualquer entidade e pessoa ele vinculado ou a terceiro.  
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO  
E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

O valor total deste Contrato é de R$ _ (_), correspondente ao(s) lote(s) ________, 
conforme a proposta vencedora da Licitação - Edital de Pregão nº. 000074/2009. O 
pagamento será efetuado na forma e nas condições estabelecidas no Edital de Pregão nº. 
000074/2009 (em especial o que consta do item 10 – ENTREGA E PAGAMENTO), 
observadas as responsabilidades e condições estabelecidas neste instrumento e no referidos 
Edital e anexos. O pagamento será efetuado pelo MUNICÍPIO a CONTRATADA, 
através de depósito junto ao Banco _, agência nº. __, conta corrente nº. __, de titularidade 
desta última. 
 

Este pagamento fica condicionado a apresentação, pela CONTRATADA, da relação de 
empregados e das guias de recolhimento do INSS e do FGTS devidamente quitadas, 
quando necessário e exigido pelo MUNICÍPIO; dos documentos fiscais/notas fiscais 
acerca dos serviço(s)/peça(s) efetivamente executado(s)/solicitado(s) e entregue(s), na 
Divisão de Contabilidade, devendo-se cumprir todas as demais condições estabelecidas 
Edital de Pregão nº. 000074/2009, anexos e no presente instrumento.   
 

Neste preço deverão estar inclusos todos os custos advindos, decorrentes e relacionados a 
execução do objeto, responsabilidade técnica, licenças, autorizações, alvarás, mão de obra, 
pessoal, alimentação, estadias, materiais, transportes (sejam eles de que natureza forem), 
seguros, ferramental, maquinários, equipamentos (inclusive os de proteção individual), 
fretes, tributos, encargos sociais e trabalhistas e demais custos necessários a plena e total 
execução do objeto e demais atribuições e obrigações constantes do Edital de Pregão nº. 
000074/2009, anexos e neste instrumento. Incidirá sobre o valor total da(s) nota(s) 
fiscal(is) emitida(s) pela CONTRATADA, os tributos decorrentes de expressa disposição 
legal, os quais serão retidos na fonte, observadas as demais disposições constantes do 
Edital de Pregão nº. 000074/2009, anexos e do presente instrumento. As despesas deste 
instrumento correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
 

Dotação Utilizada 

Código Dotação Descrição 
8 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 
2 OBRAS MUNICIPAIS 

26 TRANSPORTE 
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 
170 SISTEMADE OBRAS MUNICIPAL 
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2072 MAN. DA DIVISAO DE OBRAS 
3390303900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 

10000 Recursos Ordinários 
 

8 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 
2 OBRAS MUNICIPAIS 

26 TRANSPORTE 
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 
170 SISTEMADE OBRAS MUNICIPAL 

2072 MAN. DA DIVISAO DE OBRAS 
3390391900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 

10000 Recursos Ordinários 
 

8 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 
2 OBRAS MUNICIPAIS 

26 TRANSPORTE 
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 
170 SISTEMADE OBRAS MUNICIPAL 

2072 MAN. DA DIVISAO DE OBRAS 
3390300100 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 

10000 Recursos Ordinários 
 
 

CLÁUSULA QUARTA – PRAZO 
 

O prazo do presente instrumento tem início na data de sua assinatura e término em 
__/___/2009, podendo ser alterado ou prorrogado através de termo aditivo. A partir do 
início deste contrato, fica a CONTRATADA totalmente responsável em cumprir o objeto 
do presente instrumento, sob pena de aplicação das penalidades e das medidas legais 
cabíveis. 

CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
 

Além das demais responsabilidades constantes do Edital de Pregão nº. 000074/2009, a 
CONTRATADA também fica desde já responsável: 
 

- em executar e cumprir fielmente o objeto e todos os serviços, fornecimentos e demais 
atribuições, observações, obrigações, prazos e responsabilidades constantes deste instrumento e 
do Edital de Pregão nº. 000074/2009 e anexos, arcando com todos os custos, ônus e obrigações 
advindas, decorrentes ou relacionadas aos mesmos; 

- pela execução do serviço e fornecimento de todas as peças necessárias a execução do 
objeto; 

- em utilizar as técnicas adequadas para executar o objeto, respondendo ainda por todo e 
qualquer prejuízo, seja de natureza civil ou criminal, que causar ao MUNICÍPIO e a qualquer 
terceiro, independente de culpa ou dolo; 

- em enviar ao MUNICÍPIO, nota fiscal acerca dos serviços e peças efetivamente 
executados e entregues bem como os demais documentos constantes da CLÁUSULA 
TERCEIRA, para recebimento dos valores; 

- com todo e qualquer custo necessário a retirada/entrega dos equipamentos nos locais e nas 
data determinadas pelo  MUNICÍPIO; 
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- em disponibilizar todo e qualquer recurso necessário a execução do objeto; 
- por todo o tributo, frete e transporte, arcando com quaisquer custos e ônus advindos ou 

decorrentes dos mesmos; 
- por todo e qualquer material de sua posse ou propriedade, bem como quanto a quaisquer 

custos ou ônus advindos, decorrentes ou relacionados aos mesmos; 
- quanto a toda e qualquer responsabilidade e reparação civil e penal que porventura surgir 

em decorrência deste instrumento; 
- em fornecer e executar novamente ao MUNICÍPIO, às suas expensas e sem nenhum custo 

adicional, todo(s) e qualquer produto e/ou serviço que estiver fora das especificações ou 
exigências, sejam elas de que natureza forem; 

- pelo gerenciamento e pela responsabilidade técnica; 
- única e exclusivamente, por toda e qualquer responsabilidade civil, criminal e por toda e 

qualquer indenização ou reparação que surgir em virtude do objeto e demais atribuições 
constantes deste instrumento ou em virtude de dano causado ao MUNICÍPIO e a qualquer 
terceiro, decorrentes de ação ou omissão, culpa ou dolo praticado, inclusive por seus 
empregados, profissionais ou prepostos, ficando assegurado ao mesmo o direito de regresso;   

- única e exclusivamente quanto a quaisquer ônus e obrigações concernentes as legislações 
sociais, trabalhistas, fiscais, securitárias, comerciais e previdenciárias, bem como quanto a 
quaisquer despesas advindas, decorrentes ou relacionadas a execução do objeto; 

- em assumir todos e quaisquer custos relativos ao deslocamento de pessoal, material ou 
produto necessário à execução deste contrato; 

- providenciar, por sua exclusiva e total responsabilidade, todos os alvarás, licenças, 
autorizações e materiais necessários à execução deste instrumento; 

- fornecer pessoal e mão de obra habilitada, especializada, qualificada e totalmente 
capacitada para a execução do objeto;   

- em comunicar ao MUNICÍPIO, a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa 
impedir a execução deste instrumento (por escrito); 

- única e exclusivamente quanto a quaisquer danos causados aos produtos e aos 
equipamentos, maquinários e  materiais utilizados ou não para a execução deste instrumento, 
promovendo e custeando todo e qualquer tipo de conserto, substituição ou modificação que se 
fizer necessária; 

- única e exclusivamente por todas as atividades constantes deste instrumento; 
- cientificar por escrito o MUNICÍPIO acerca de eventual alteração de sua razão social ou 

de seu controle acionário e de mudança em sua diretoria ou contrato, enviando ao 
MUNICÍPIO, no prazo de 10 dias, o documento formal; 

- a fornecer e custear, de forma única e exclusiva, todos os equipamentos, maquinários, 
ferramentas, utensílios, uniformes, equipamentos (inclusive de proteção individual), transporte 
e alimentação para seus funcionários;  

- a fornecer e obrigar os empregados a utilizarem os equipamentos de proteção individual 
(quando necessário), bem como cumprir com as demais normas constantes da legislação de 
segurança, medicina e higiene do trabalho, arcando com todos e quaisquer custos, ônus, 
obrigações e responsabilidades advindas, decorrentes ou relacionadas aos mesmos; 

- quanto a aceitação dos acréscimos ou supressões que o MUNICÍPIO realizar por escrito, 
observadas as disposições legais aplicáveis à espécie; 

- cumprir com todas as determinações técnicas relacionadas ao objeto ou aquelas 
apresentadas pelo MUNICÍPIO; 

- de forma única e exclusiva, por todo tributo, preço, fornecimento, transporte, manutenção, 
substituição e demais atribuições e obrigações que se fizerem necessárias a execução do objeto 
e demais atribuições e disposições constantes deste instrumento; 
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- quanto a quantidade e qualidade dos serviços/produtos oferecidos, respondendo civil e 
penalmente por quaisquer acontecimentos que porventura ocorrerem em decorrência dos 
mesmos; 

- em fornecer todos os produtos em perfeito estado de validade, qualidade e conservação, 
bem como nas quantidades exigidas, respondendo civil e penalmente por quaisquer 
acontecimentos que porventura ocorrerem em decorrência dos mesmos; 

- em facilitar que o MUNICÍPIO acompanhe e fiscalize todas as atividades inerentes a 
execução do objeto do presente instrumento, fornecendo ao mesmo todas as informações e 
esclarecimentos que lhe forem solicitados. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
 

Além das demais obrigações constantes do Edital de Pregão nº. 000074/2009 e anexos, 
compete também ao MUNICÍPIO: - efetuar o pagamento nos moldes estipulados na 
CLAUSULA TERCEIRA; - acompanhar, controlar e fiscalizar o cumprimento e a execução do 
presente instrumento, o que não exime a CONTRATADA, de nenhuma forma, de sua plena, 
exclusiva e total responsabilidade quanto ao fornecimento constante deste instrumento e perante 
quaisquer terceiros e o MUNICÍPIO.   
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EVENTUALIDADE E NÃO SUBORDINAÇÃO  
QUANTO AO SERVIÇO PRESTADO 

 

A CONTRATADA executará única e exclusivamente o objeto e demais atribuições 
constantes deste instrumento, não havendo qualquer tipo de subordinação ou vínculo 
empregatício entre a CONTRATADA e o MUNICÍPIO. O presente instrumento não gera 
qualquer tipo de vínculo trabalhista entre as partes contratantes, arcando a 
CONTRATADA inteiramente com o pagamento de todos os encargos decorrentes deste 
instrumento, quer sejam trabalhistas, previdenciários, securitários, comerciais, tributários, 
fiscais ou parafiscais, principalmente com relação aos seus empregados/prepostos que 
trabalharão para a realização do objeto deste contrato e, especialmente, aqueles 
denominados como FGTS, INSS, PIS, SEGURO, dentre outros, não podendo ensejar ou 
atribuir ao MUNICÍPIO ou a qualquer entidade ou pessoa a ele vinculado ou a terceiro, 
nenhuma responsabilidade ou ônus de qualquer título.  

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 
 

Além das penalidades constantes do Edital de Pregão nº. 000074/2009 e ressalvados os 
motivos de força maior (devidamente comprovados) e aqueles que por ventura possam ser 
apresentados pelo MUNICÍPIO, a CONTRATADA incorrerá nas seguintes penalidades: 
 

- 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor total do contrato, por dia de atraso na entrega 
do produto;  

- 1% (um por cento) do valor total do contrato por execução/entrega de serviço/peça 
reprovada em possíveis testes realizados pelo MUNICÍPIO. 

- 10% (dez por cento) do valor total do contrato, pelo não cumprimento de qualquer das 
cláusulas ou condições constantes do presente instrumento e do respectivo edital pela 
CONTRATADA ou ainda pela rescisão, sem justo motivo, por parte da mesma. 

 

A CONTRATADA sempre será intimada/notificada antes da aplicação da multa e terá 05 
(cinco) dias para apresentar sua defesa, a qual, não sendo aceita ou deixando de ser 
apresentada, culminará na cobrança da multa, tudo de conformidade com as disposições 
constantes do Edital de Pregão nº. 000074/2009 e do contrato em questão. A multa deverá 
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ser paga junto à Tesouraria da Fazenda Pública Municipal (podendo ser cobrada 
administrativa ou judicialmente após a notificação), caso a CONTRATADA não efetive o 
pagamento da multa até o do pagamento de que a tiver direito. 
 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 
 

A rescisão contratual poderá ser: - determinada por ato unilateral e escrito do MUNICÍPIO, nos 
casos enumerados nos incisos I à XII e XVII do art. 78 e demais da Lei Federal nº. 8.666/93; - 
amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade 
competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência para 
Administração. 
 

A inexecução total ou parcial do presente instrumento enseja sua rescisão pelo 
MUNICÍPIO, observadas as disposições constantes do artigo 77 da Lei Federal nº. 
8.666/93, com as conseqüências previstas na CLÁUSULA OITAVA. Constituem também 
motivos para rescisão do Contrato, as demais disposições constantes da Lei Federal nº 
8.666/93, em especial aquelas do art. 78. Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e 
XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, sem que haja culpa ou dolo da 
CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados, quando 
os houver sofrido. A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78, acarretará as 
conseqüências previstas no art. 80, ambos da Lei Federal nº 8.666/93. Sem prejuízo de 
quaisquer sanções aplicáveis, a critério do MUNICÍPIO, a rescisão importará em: 
 

- aplicação da pena de suspensão de direito de licitar com o MUNICÍPIO e seus órgãos 
descentralizados, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

- declaração de inidoneidade quando a CONTRATADA, sem justa causa, deixar de cumprir 
as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé, (a juízo do 
MUNICÍPIO). A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, 
ponderando-se sua natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial, 
assegurando-se defesa ao infrator. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 
 

Para dirimir questões decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Timbó - 
SC, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente termo em 3 (três) 
vias de igual teor e forma, diante das testemunhas abaixo, para que surta os devidos fins e 
efeitos legais. 
 
TIMBÓ, ___ de ________ de 2009. 
 
 

MUNICÍPIO       CONTRATADA 
 LAÉRCIO DEMERVAL SCHUSTER JÚNIOR 
 ________________________ 
 

 

TESTEMUNHA      TESTEMUNHA 
Nome:        Nome:  
CPF.:        CPF.:   
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