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 O Prefeito Municipal de Rio Fortuna, Estado de Santa Catarina, torna público 
que, em conformidade com o que preceitua a lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
atualizada pela Lei nº 8.883 de 08 de junho de 1994 e demais legislações, encontra-se 
aberta nesta Prefeitura, licitação na modalidade de DISPENSA n° 01/2016 para 
Aquisição/Extração de material mineral denominado SAIBRO/Areão das áreas requeridas 
pelo Município para licenciamento ambiental, conforme especificação no objeto e anexos 
deste edital. 

 

I - DO OBJETO 

1.1 O objeto do presente Processo Licitatório é a Aquisição através de Extração de material mineral 
denominado SAIBRO/Areão, nas áreas requeridas pelo Município para licenciamento ambiental, 
visando sua utilização nas estradas vicinais do município durante o ano de 2016, nas seguintes 
especificações: 

Item Objeto Capaci
dade 

Valor Unitário 
Máximo (R$) 

Valor Total 
Máximo (R$) 

01 Até 1.000 (um mil) Caçambas Truck de Material 
Mineral –Saibro/Areão na área requerida na 
localidade de Rio Otília (processos n° 48411-
815025/2013-28 e 48411-815026/2013-72) 

 

12 m³ 

 

20,00 

 

20.000,00 

02 Até 3.000 (três mil) Caçambas Toco de Material 
Mineral – Saibro/Areão na área requerida na 
localidade de Rio Otília (processos n° 48411-
815025/2013-28 e 48411-815026/2013-72) 

 

6 m³ 

 

10,00 

 

30.000,00 

03 Até 3.000 (três mil) Caçambas Truck de Material 
Mineral –Saibro/Areão na área requerida na 
localidade de Alto Rio Fortuna (processos nº 

48411-815027/2013-17 e 48411-815028/2013-61) 

 

12 m³ 

 

20,00 

 

60.000,00 

04 Até 6.000 (seis mil) Caçambas Truck de Material 
Mineral –Saibro/Areão na área requerida na 
localidade de Alto Rio Fortuna (processos nº 

48411-815027/2013-17 e 48411-815028/2013-61) 

 

6 m³ 

 

10,00 

 

60.000,00 

    170.000,00 

1.2 A aquisição do material mineral, denominado SAIBRO/AREÃO, serão extraídas/retirada na 
barreira de areão dos licitantes vencedores que possuem a posse/propriedade dos terrenos onde 
estão localizadas as áreas exatas de Registro de Extração deste Município, que conforme 
demonstrado nos documentos anexos a este Edital, formam os Requerimentos de Registro de 
Extração no Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, Superintendência de Santa 
Catarina, estão sob protocolos de Processos sob ns° 48411-815025/2013-28; 48411-815026/2013-
72; 48411-815027/2013-17 e 48411-815028/2013-61. 

1.3 De acordo com os Registros protocolados e em andamento no DNPM, em favor deste Município, 
as áreas de barreiras de saibro/areão estão divididas em quatro áreas, conforme segue: 



     
       Estado de Santa Catarina 

                             Município de Rio Fortuna 
                 Dispensa de Licitação nº 01/2016 – Proc. Licitatório 04/2016 

 

 

1.3.1 Os processos n° 48411-815025/2013-28 e 48411-815026/2013-72, são referentes às áreas 
localizadas no subsolo do imóvel rural sito no Município de Rio Fortuna, localidade de Rio Otília, em 
uma área que mede um total de 108.472 m² (cento e oito mil quatrocentos e setenta e dois metros 
quadrados), registrado na matrícula n° 7.222, Livro n° 2, AH do Cartório de Registro de Imóveis de 
Braço do Norte/SC, dividida em duas partes ideais, no processo n° 48411-815025/2013-28 com área 
de 4,98 (quatro vírgula noventa e oito) hectares e no processo n° 48411-815026/2013-72 com área 
de 4,95 (quatro vírgula noventa e cinco) hectares, estas partes ideais na qual localizam-se as 
barreiras de saibro hoje pertencentes ao Sr. Lourivaldo Bloemer e s/m Lenita Boeing Bloemer, ele 
portador do CPF n° 594.612.509-59 e ela CPF n° 020.436.129-05, conforme Certidão atualizada do 
imóvel anexa. 

1.3.2 Os processos nº 48411-815027/2013-17 e 48411-815028/2013-61, são referentes às áreas 
localizadas no subsolo do imóvel rural sito no Município de Rio Fortuna, localidade de Alto Rio 
Fortuna, em uma área que mede um total de 75.000,00m² (setenta e cinco mil metros quadrados), 
registrado na matrícula sob n° 22.962, Livro n° 2, CC do Cartório de Registro de Imóveis de Braço do 
Norte/SC, dividida em duas partes ideais, com 4,93 (quatro vírgula noventa e três) hectares cada 
uma, estas partes ideais na qual localizam-se as barreiras de saibro hoje pertencentes ao Sr. Marlon 
Warmling, portador do CPF n° 084.643.799-60 e RG n° 4.754.906, conforme contrato de comodato e 
Certidão atualizada de imóvel anexos. 

1.4 O Valor dos contratos para extração/retirada do material será baseado na quantidade de 
caçambas e metros cúbicos retirados, fazendo parte do controle, o número de vezes que a 
Administração Pública visitará o(s) local(is) para adquirir o minério. 

 

II – DA JUSTIFICATIVA 

2.1. A Escolha do prestador de serviço é justificada: 

Considerando a necessidade eminente de adquirir material mineral saibro/areão para utilização das 
estradas vicinais do município; 

Considerando a grande demanda de serviços, a desgaste natural das rodovias municipais e visando 
não prejudicar a manutenção dos serviços da Secretaria de Transportes e Obras; 

Considerando que as quatro (04) áreas escolhidas correspondem às áreas em fase de alcançar o 
licenciamento ambiental em favor de nosso Município; 

Considerando os processos sob protocolos ns° 48411-815025/2013-28; 48411-815026/2013-72; 
48411-815027/2013-17 e 48411-815028/2013-61 no Departamento Nacional de Produção Mineral – 
DNPM, Superintendência de Santa Catarina; 

Considerando que o valor dos orçamentos apresentados pelos licitantes estão visivelmente abaixo 
dos preços praticados em mercado; 

Considerando os valores pagos nas últimas licitações para aquisição de saibro/areão.  

 

III - DA FUNDAMENTAÇÃO 

3.1 A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no artigo 24, inciso X da Lei 
Federal 8.666/93 e alterações posteriores. 
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IV – DO PAGAMENTO 

4.1 Dar-se-á o pagamento de forma mensal, conforme o volume adquirido no referido mês, conforme 
Nota Fiscal emitida pelos Contratados e controle da Secretaria de Transportes e Obras. 

 

V – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

5.1 Os Recursos orçamentários correrão por conta de recursos provenientes do orçamento próprio, a 
saber: 

(114) 3.3.90.30.51.00.00.00 – Valor Previsto: R$ 70.000,00 
  (116) 3.3.90.30.51.00.00.00 – Valor Previsto: R$ 100.000,00 

 

VI – DA RETIRADA DOS MATERIAIS 

6.1 A retirada/extração do material mineral iniciar-se-á imediatamente após a assinatura do contrato, 
sendo que a mesma poderá ser efetuada até 31 de dezembro de 2016, de acordo com a 
necessidade da Secretaria de Transportes e Obras do Município de Rio Fortuna, ou enquanto 
perdurar o estoque da quantidade licitada, no item 1.1. 

 

VII – DO CONTRATO 

7.1 Será firmado Contrato (Anexo I) com os licitantes, que serão notificados a assinar o mesmo, no 
prazo máximo de 10 (dez) dias, a partir da data da adjudicação e terá suas cláusulas e condições 
reguladas pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e pelas condições estabelecidas neste 
edital. 

7.2 Farão parte integrante do Contrato todos os elementos apresentados neste instrumento e seus 
anexos, independentemente de transcrição. 

7.3 O Contrato a ser assinado com o Licitante terá sua vigência adstrita enquanto perdurar a 
quantidade estipulada no item 1.1, iniciando-se na data de assinatura do contrato, ou até o prazo 
estipulado o qual vigerá até 31 de dezembro de 2016 ou ainda, podendo, no interesse da 
Administração ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, na forma do art. 57, da Lei nº 8.666/93. 

 

VIII – DA ADJUDICAÇÃO 

8.1 Após o exame do respectivo processo de licitação, verificada o atendimento às normas legais e a 
esse Edital, na justificativa e fundamentação, será adjudicado o objeto. 

 

IX – DO CANCELAMENTO 

9.1 O Município de Rio Fortuna reserva-se o direito de transferir ou revogar a presente licitação, no 
todo ou parcialmente, mediante razões de conveniência administrativa e do interesse público, nos 
termos do art. 49 da lei 8.666/93. 
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XI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1 Quaisquer pedidos de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretações do 
presente edital, deverão ser dirigidos a Prefeitura Municipal de Rio Fortuna, no endereço: Avenida 
Sete de Setembro, centro de Rio Fortuna/SC – Setor de Licitações. 

10.2 Os interessados e a população em geral poderão examinar e retirar o presente edital e seus 
anexos, na Prefeitura Municipal, no endereço anteriormente citado, de segunda a sexta-feira, no 
horário de 07 às 13horas. 

10.3 Nos pontos em que esse Edital for omisso prevalecerão os termos da Lei nº 8.666/93, com as 
atualizações da Lei nº 8.883/94 de 08/06/94 e demais legislações em vigor. 

E para que ninguém alegue ignorância, é o presente Edital publicado em resumo no “MURAL DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORTUNA/SC. 

Município de Rio Fortuna, em 26 de janeiro de 2016. 

 

 

 

 

 
LOURIVALDO SCHUELTER 

Prefeito Municipal 
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ANEXO II 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 
 

Termo de Contrato de aquisição/extração de caçambas de 
material mineral denominado SAIBRO/AREÃO para aplicação 
nas estradas vicinais do município, conforme discriminado no 
Edital de Licitação nº 04/2016, Dispensa de Licitação nº 
01/2016, que fazem entre si o Município de Rio Fortuna e a 
empresa ... ... ... 

 
 

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de 

direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 82.926.585/0001-30, situado na 
Avenida Sete de Setembro, 730, Centro, neste ato, representado pelo Prefeito 
Municipal, Lourivaldo Schuelter, CPF nº .............................. 

 

CONTRATADO: ............................................................................................................ 
 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 
O objeto do presente Contrato é a Aquisição/Extração de Caçambas de material mineral denominado 
SAIBRO/Areão nas áreas requeridas pelo Município para licenciamento ambiental, visando sua 
utilização nas estradas vicinais do município até o final de 2016, nas seguintes especificações: 

Item Objeto Capaci
dade 

Valor Unitário 
Máximo (R$) 

Valor Total 
Máximo (R$) 

01 Até 1.000 (um mil) Caçambas Truck de Material 
Mineral –Saibro/Areão na área requerida na 
localidade de Rio Otília (processos n° 48411-
815025/2013-28 e 48411-815026/2013-72) 

 

12 m³ 

 

............ 

 

............. 

02 Até 3.000 (três mil) Caçambas Toco de Material 
Mineral – Saibro/Areão na área requerida na 
localidade de Rio Otília (processos n° 48411-
815025/2013-28 e 48411-815026/2013-72) 

 

6 m³ 

 

............ 

 

.............. 

03 Até 3.000 (três mil) Caçambas Truck de Material 
Mineral –Saibro/Areão na área requerida na 
localidade de Alto Rio Fortuna (processos nº 

48411-815027/2013-17 e 48411-815028/2013-
61) 

 

12 m³ 

 

............ 

 

.............. 
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04 Até 6.000 (seis mil) Caçambas Truck de 
Material Mineral –Saibro/Areão na área 

requerida na localidade de Alto Rio Fortuna 
(processos nº 48411-815027/2013-17 e 48411-

815028/2013-61) 

 

6 m³ 

 

............ 

 

........ 

    .......... 

 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL E DOTAÇÃO 
 

O valor do referido Contrato é de R$ ______________________________ (valor por extenso), sendo 
que os recursos financeiros serão atendidos por dotações do orçamento ordinário municipal vigente, 
classificada e codificada sob nº: 

(114) 3.3.90.30.51.00.00.00 – Valor Previsto: R$ 70.000,00 
(116) 3.3.90.30.51.00.00.00 – Valor Previsto: R$ 100.000,00 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO 
 

O pagamento das quantidades retiradas/adquiridas será efetuado conforme apresentação de Nota 
apresentada pelo CONTRATADO, de acordo com a quantidade de caçambas e volume adquirido, 
conforme controle efetuado pela Administração Municipal e pelo CONTRATADO. 
 
 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO 
 

O presente Contrato é celebrado por prazo determinado, tendo vigência até 31 de dezembro de 
2016, ou enquanto perdurar a quantidade estipulada na cláusula primeira, podendo ser prorrogado 
nos termos do art. 57, inc. II, da Lei n° 8.666, de 1993.  
 
 

CLÁUSULA QUINTA - VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 

O presente CONTRATO vigerá até 31 de dezembro de 2016, a contar da data de sua assinatura, 
podendo, no interesse do CONTRATANTE, ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, na forma do art. 
57, da Lei nº 8.666/93. 
 
 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 

I - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
A Contratante ficará obrigada a: 
a) responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da publicação deste instrumento contratual; 
b) efetuar os pagamentos nos prazos estipulados neste Contrato; 
c) efetuar um controle de aquisição de caçambas (material mineral areão/saibro); 
d) efetuar a extração e o transporte do material mineral - areão - até as estradas vicinais do 
Município. 
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II. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
A Contratada ficará obrigada a: 
a) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o local de aquisição do objeto do presente contrato, 
sem prévia anuência da Contratante; 
b) permitir a extração de todo o material de acordo com a necessidade da administração municipal, 
até o limite da quantidade licitada; 
d) manter, durante toda a vigência do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação; 
e) manter, durante toda a vigência do contrato, livre acesso, à Administração Municipal de Rio 
Fortuna em qualquer horário e data ao local de extração do material; 
f) disponibilizar todas as informações necessárias e/ou solicitadas pelo CONTRATANTE a respeito 
do objeto do Contrato; 
g) manter à disposição do Município de Rio Fortuna, até 31/12/2016, o objeto ora contratado. 
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO 
 

A fiscalização com relação a retirada/extração do mineral, objeto do presente Termo de Contrato, 
será de competência exclusiva do MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA, a quem caberá verificar se, no 
período de aquisição do material, está sendo cumprido o Contrato, mediante controle efetuado pela 
Administração Municipal e pelo CONTRATANTE, se o mesmo entender que seja necessário. 
 
 

CLÁUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
 

Qualquer alteração dos prazos de início e conclusão do objeto contratado, e demais cláusulas 
contratuais, somente poderão ser efetuadas com autorização formal da CONTRATANTE e estarão 
sujeitas às hipóteses do artigo 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações introduzidas pela Lei nº 
8.883/94. 
 
 

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE 
 

O contrato não sofrerá reajuste monetário, exceto quando incluso em solicitação de aditamento 
contratual com amparo na Lei 8.666/1993. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 
 

a) Multa de 10,0% (dez por cento) pelo descumprimento de alguma obrigação atinente ao Contrato; 
b) Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a 
Administração pelo prazo de 12 meses; 
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação, 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
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A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e 
as previstas em lei ou regulamento. 
A rescisão do Contrato poderá ser: 
a) Unilateral e restrita da CONTRATANTE, nos casos constantes nos incisos I a XII e XVII, do artigo 
78, da Lei nº 8.666/93; 
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a Termo no Processo de Licitação, desde que haja 
conveniência para a CONTRATANTE; 
c) Judicial, nos termos da legislação. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES 
 

O inadimplemento das condições estabelecidas neste Contrato sujeitará a Contratada às sanções 
administrativas previstas na Seção II, do Capítulo IV, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO 
 

Caberá à CONTRATANTE, publicação deste Contrato, em extrato, na forma do art. 61, Parágrafo 
Único, da Lei nº 8.666/93.   
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 
 

Fica eleito o Foro da Comarca de Braço do Norte/ SC para dirimir quaisquer dúvidas ou 
controvérsias oriundas do presente instrumento. 
 
E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, assinam o presente instrumento em 03 
(três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo. 
 
 
Rio Fortuna/ SC, ...... de ............. ... de 2016. 

 
 
 

LOURIVALDO SCHUELTER                                   ……………………………………. 

CONTRATANTE                    CONTRATADO 
 
 
 

TESTEMUNHAS 
 
 


