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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 
PROCESSO Nº 046/2020 

 
1 – PREÂMBULO 
 

O Município de Renascença/PR torna público que estará recebendo, a partir do dia 06/04/2020, no 
horário de 08:00 às 11:30 horas e das 13:00 as 17:00 horas, documentação para 
CREDENCIAMENTO DE INTERESSADOS PARA FORNECIMENTO DE CARGAS DE 
CASCALHO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO 
DE ESTRADAS RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE RENASCENÇA, conforme 
discriminação disposta no Anexo I do Edital. 

 
1.1 – OBSERVAÇÕES: 
1.1.1 – O fornecimento se dará de forma parcelada pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado nos termos da lei 8.666/93.  
 
1.1.2 – O acesso ao credenciamento é livre para todos os interessados, que se enquadrarem as 
normas do edital, a partir da data de publicação deste edital e até as 09:00 horas do dia 06 de maio 
de 2020 e ainda a qualquer tempo. 
 
1.1.3 – Os envelopes recebidos até as 09:00 horas do dia 06 de maio de 2020, serão abertos nessa 
mesma data e horário, na sala de reuniões do setor de licitações da Secretaria Municipal da 
Administração, do município de Renascença – PR. 
 
2 – OBJETO 

O presente Edital tem por objeto a AQUISIÇÃO DE CARGAS DE CASCALHO, 
DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
ESTRADAS RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE RENASCENÇA, conforme 
descrito no presente Edital e seus Anexos. 

 
 3 - DA FINALIDADE DO CHAMAMENTO 

3.1 Deste chamamento público resultarão interessadas Classificadas, que firmarão contratos com 
o Município de Renascença, com base no art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93, que terá vinculo a 
este edital com suas cláusulas e Minutas, aos Documentos e às Propostas apresentadas pelas 
proponentes do certame. 

  
4 - DA SELEÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
4.1 Os fornecedores deverão, obrigatoriamente, ser proprietários da cascalheira. 
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5 - DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO 
Para credenciamento os interessados deverão apresentar os seguintes documentos: 

 
5.1 – PARA PESSOA JURÍDICA 
 
5.1.1 Para comprovação da habilitação jurídica: 
 

5.1.1.1 – ato constitutivo, estatuto ou contrato social com a última alteração ou 
consolidado, em vigor, devidamente registrado, para as sociedades comerciais, e, 
no caso de sociedades por ações ou entidades (associações, ONG’s, etc) 
acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus administradores, 
caso não seja entregue por ocasião de credenciamento; 
5.1.1.2 – registro comercial ou requerimento de empresário, para empresa 
individual. 
 
OBS.: Caso a empresa já tenha apresentado os documentos referidos acima em 
momento anterior, será dispensada nova apresentação na habilitação jurídica.  

 
5.1.2. Para comprovação da regularidade fiscal: 
 
A documentação relativa á Regularidade Fiscal consistirá, em: 
 

5.1.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), 
expedido a menos de 60 (sessenta) dias da data da abertura da licitação; 

 5.1.2.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa 
de Tributos e Contribuições Municipais) do domicilio ou sede do proponente, ou 
outras equivalentes na forma da Lei; 

             5.1.2.3 - Prova de regularidade relativo a Seguridade Social (CND) do INSS, 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 
Lei, a ser emitida pela Previdência Social. 

            5.1.2.4 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
– FGTS, em vigência, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por Lei, a ser emitida pela Caixa Econômica Federal – CEF. 

 5.1.2.5 - Certidão Conjunta de Regularidade a Fazenda Federal e Dívida Ativa da 
União, na forma da lei; 

 5.1.2.6 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede 
do licitante, na forma da lei. 

 5.1.2.7 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida a menos 
de 180(cento e oitenta dias). 

 
5.1.3. – Para a comprovação da qualificação econômica-financeira: 
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A documentação relativa á Qualificação Econômica-Financeira consistirá, em: 
 

5.1.3.1 - Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial, Concordata, 
Execução de Títulos, Protestos e Ações Fiscais expedida pelo Cartório Distribuidor 
do domicílio da licitante, expedida a menos de 60 (sessenta) dias da data de 
abertura; 

 
5.1.4. Declarações: 
 

5.1.4.1 – Não foi declarada inidônea para licitar por nenhum órgão federal, estadual 
ou municipal, conforme Anexo III; 
5.1.4.2 – Não há superveniência de fato impeditivo para a habilitação da proponente, 
sob as penas cabíveis, nos termos do Art. 32 da Lei nº 8.666/93, conforme modelo 
do Anexo IV; 
5.1.4.3 – A empresa está de situação regular perante o Ministério do Trabalho, no 
que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da 
Constituição Federal, formalizada nos termos do modelo V deste Edital, em 
cumprimento ao Decreto nº 42.911, de 06 de março de 1998. 
5.1.4.4 – Proposta contendo a Localidade da Cascalheira, e qual o Lote que 
enquadra.  

 
5.2 – PARA PESSOA FÍSICA 
 
5.2.1 Para comprovação da habilitação jurídica: 
 

5.2.1.1 - Cédula de identidade; 
5.2.1.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 
5.2.1.3 - Comprovante de Residência da Propriedade; 
5.2.1.4 - Comprovante de que está com o bloco de produtor rural em dia; 
5.2.1.5 – Proposta contendo a Localidade da Cascalheira e qual o Lote que enquadra. 

 
5.2.2 Para comprovação da regularidade fiscal: 
 
5.2.2.1 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Tributos e 

Contribuições Municipais) do domicilio ou sede do proponente, ou outras equivalentes 
na forma da Lei; 

5.2.2.2 Certidão Conjunta de Regularidade a Fazenda Federal e Dívida Ativa da União, na 
forma da lei; 

5.2.2.3 Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, 
na forma da lei. 
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5.3 – Disposições Gerais referentes aos documentos: 
 

5.3.1 – Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope n° 02) poderão ser 
apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia desde que autenticada por cartório 
competente, ou cópia simples que poderá ser autenticada por qualquer membro da Comissão 
Permanente de Licitação no decorrer da sessão desde que o original esteja na posse do 
representante credenciado, ou ainda por meio de publicação em órgão oficial expedidos via 
Internet. 

 
5.3.2 – Será considerado prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de emissão 

para as certidões nas quais não constar a data de vencimento. 
 

5.3.3 - Caso a proponente apresente certidões emitidas via Internet a aceitação das mesmas 
ficará condicionada a consulta pelo mesmo sistema. 

 
5.3.4 – A falta de qualquer documento exigido no presente Edital, implicará na inabilitação 

do Licitante, não sendo concedido em nenhuma hipótese, prazo para apresentação de documento(s) 
faltante(s). 
 

5.3.5 – A apresentação de documentos em desacordo com o exigido no presente edital, 
implicara na inabilitação do licitante. 

 
5.3.6 – A Comissão reserva-se o direito de solicitar dos interessados, em qualquer tempo, 

no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes 
prazo para atendimento. 

 
    5.3.7 Os documentos de habilitação deverão estar em nome do interessado, com o número 
do CNPJ e respectivo endereço referindo-se ao local da sede da empresa licitante. Não se aceitará, 
portanto, que alguns documentos se refiram à matriz e outros à filial ou empresa da qual a licitante 
seja sucessora por qualquer processo de alteração societária. 
 

5.3.8 O envelope contendo respectivamente a documentação para habilitação, deverá ser 
entregue na data, horário e local indicado no preâmbulo deste Edital, devidamente fechado, 
constando na face os seguintes dizeres: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 

ENVELOPE Nº. 1 - DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE: __________________________________  
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6 - DA ENTREGA 
 
6.1 – Os objetos serão retirados parceladamente, conforme a necessidade, em atendimento às 
requisições periódicas escritas expedidas pelo Setor de Almoxarifados da Prefeitura Municipal. 
6.2 – O fornecimento do produto será autorizado pelo Município, por intermédio de documento 
denominado “Autorização de Compra”.  
6.3 – O objeto ora licitado será retirado pelo Município no local da cascalheira; 
6.4 – O prazo de entrega dos produtos será de 03 (três) dias a partir do recebimento da Autorização 
de Compra. 
 
7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
7.1 – As despesas decorrentes da contratação serão reconhecidas contabilmente com a seguinte 
dotação orçamentária: 
 
 0 Recursos Ordinários Livres 

0700 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO 
07.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO 

 2678200282.028 Manutenção da Malha Viária 
 3.3.90.30.54.00  Material p/ Manut. Conserv. De Estradas e Vias 
 Desdobre: 8392 
 
8 – DA FORMA DE PAGAMENTO 
8.1. O pagamento será efetuado através de transferência eletrônico para a conta bancária da 
Contratada indicada pela mesma, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da apresentação da 
Nota Fiscal, após o recebimento definitivo do objeto. 
 
  8.1.1 – A Nota Fiscal/Nota de Produtor deverá obrigatoriamente ser emitida em 
nome do: 
 
  MUNICÍPIO DE RENASCENÇA 
  CNPJ nº 76.205.681/0001-96 

Rua Getulio Vargas, nº 901 
  Renascença – PR 

CEP: 85.610-000 
 
8.2. A fatura deverá ser apresentada no Setor de Compras, devidamente identificados, o número 
da licitação e do Contrato. 
 
9 – DA CONTRATAÇÃO 
9.1 – Para o fiel cumprimento das obrigações assumidas será firmado o contrato de compra e venda 
de acordo com a legislação vigente (conforme minuta de contrato apresentada no Anexo I). 
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10 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 
O prazo de vigência do Contrato será 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do 
instrumento contratual, podendo ser prorrogado de acordo com o Art. 57 da Lei 8666/93, caso 
necessário. 
 
11 – DA ASSINATURA DO CONTRATO 
11.1 Homologado o certame e Adjudicado o objeto do presente Chamamento, a Prefeitura 
Municipal convocará o adjudicatário para assinar o Termo de Contrato em até 05 (cinco) dias, sob 
pena de decair ao direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 
8.666/93. 
 
11.2 A Prefeitura Municipal poderá, quando o convocado não assinar o contrato no prazo e 
condições estabelecidos neste Edital, convocar os proponentes remanescentes, para fazê-lo em 
igual prazo e nas mesmas condições, ou revogar parcial ou totalmente o Chamamento, 
independentemente da cominação prevista no artigo 81 da Lei nº 8.666/93. 

 
12 - MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas 
neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das 
sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal: 

 

12.1.1. Advertência; 

 

12.1.2. Multa, nos seguintes termos: 

 

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na execução do objeto 
licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida. 

 
b) Até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer 

cláusula do contrato, exceto prazo de entrega; 
 

c) Até 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de inexecução total da 
obrigação assumida, bem como na hipótese de rescisão do contrato prevista no inc. I do 
art. 79 da Lei Federal nº. 8.666/93; 

 
12.1.3 Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo 

prazo de até 02 (dois) anos; 
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12.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 
12.2. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 
prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao 
processo. 
 
12.3 A multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança 
administrativa ou judicial. 

 
13 - DA FISCALIZAÇÃO: 
13.1 – A PREFEITURA, através de seus técnicos ou prepostos, é assegurado o direito de 
inspecionar, auditar e avaliar a qualquer tempo, o fornecimento dos produtos, sendo-lhes 
garantido o livre acesso aos mesmos, devendo a contratada prestar todos os informes e 
esclarecimentos solicitados pela fiscalização. 

 

13.2 – A ação fiscalizadora da PREFEITURA será exercida de modo sistemático e permanente, 
de maneira a fazer cumprir fielmente os prazos, condições e qualificações previstas no contrato. 

 

14 - DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO: 
14.1 – Compete à Contratada: 
 
14.1.1 – A Contratada se compromete a entregar os objetos da presente licitação, observando as 
exigências da Secretaria, quanto à qualidade, previstas no Anexo I deste edital; 
 
14.1.2 – A Contratada responsabilizará por todos os danos causados por seus empregados a 
Secretaria e/ou terceiros; 
 
14.1.3 – A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
14.1.4 – A Secretaria, através de representante e a qualquer tempo, terá acesso à inspeção dos 
objetos a serem entregues, verificando as condições de atendimento à proposta; 
 
14.1.5 - A Secretaria através de servidor responsável técnico está autorizada a receber os materiais 
e fiscalizar a qualidade dos serviços fornecidos. 
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15 - OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
 
15.1 – Compete à Contratante: 
 
15.1.1 – Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados. 
 
15.1.2 – esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação a 
prestação de serviços. 
 
15.1.3 – manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto 
contratado.  
 
16 – RECURSOS 
16.1 Aos proponentes é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do artigo 109 
da Lei nº 8.666/93, o qual será recebido e processado nos termos ali estabelecidos. 
 
17 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
17.1 – É facultado à Prefeitura Municipal de RENASCENÇA, Estado do Paraná, solicitar a 

atualização de qualquer documento relativo ao presente credenciamento. 

 

17.2 – Reserva-se o município de Renascença o direito de revogar ou anular esta licitação nos 
termos do Art. 49 da lei 8.666/93, no seu todo ou em parte. 
 
17.3 – Os interessados assumem integral responsabilidade pela autenticidade e veracidade de todos 
os documentos e informações prestadas, respondendo na forma da Lei, por qualquer irregularidade 
constatada. 
 
17.4 - Esclarecimentos relativos a presente licitação e as condições para atendimento das 
obrigações necessárias ao cumprimento do seu objeto, somente serão prestados quando solicitados 
por escrito, encaminhando ao Presidente da Comissão Permanente de Licitações, à Rua Getúlio 
Vargas, nº 901, fone/fax- 046 - 3550.8300, CEP 85.610-000. 
 
17.5 - Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos membros da 
Comissão de Licitações e proponentes presentes. 
  
18 - ANEXOS DO EDITAL 

ANEXO I Descrição do Objeto 

ANEXO II Minuta do Termo do Contrato 
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ANEXO III Modelo Declaração de que a empresa não foi declarada inidônea 

ANEXO IV Modelo de declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação 

ANEXO V Modelo de declaração de inexistência de empregado menor no quadro da empresa 
empregadora 

          
Renascença, 02 de abril de 2020 

 
 
 
 

Lessir Canan Bortoli 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1 - DO OBJETO 
 
A presente licitação tem como objeto a AQUISIÇÃO DE CARGAS DE CASCALHO, 
DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
ESTRADAS RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE RENASCENÇA, sendo: 
 
LOTE 01 – CASCALHOS NAS PROXIMIDADES DA LINHA ALTO ALEGRE 
 

Item Qtde Descrição Un. 
VALOR 

UN 
VALOR 
TOTAL 

1 1.500 

CARGAS DE CASCALHO NAS 
PROXIMIDADES DA LINHA ALTO 
ALEGRE CARGA CAMINHÃO 
TRAÇADO 

CG 14,90 22.350,00 

 
LOTE 02 – CASCALHOS NAS PROXIMIDADES DO NOVO HORIZONTE 
 

Item Qtde Descrição Un. 
VALOR 

UN 
VALOR 
TOTAL 

1 1.500 
CARGAS DE CASCALHOS NAS 
PROXIMIDADES NOVO HORIZONTE 
CAMINHÃO TRAÇADO 

CG 14,90 22.350,00 

 
LOTE 03 – CASCALHOS NAS PROXIMIDADES DO ACAMPAMENTO 70 
 

Item Qtde Descrição Un. 
VALOR 

UN 
VALOR 
TOTAL 

1 1.500 

CARGAS DE CASCALHO NAS 
PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DO 
ACAMPAMENTO 70 CAMINHÃO 
TRAÇADO 

CG 14,90 22.350,00 

 
LOTE 04 – CASCALHOS NAS PROXIMIDADES DO ASSENTAMENTO JOÃO DE 
PAULA 
 

Item Qtde Descrição Un. 
VALOR 

UN 
VALOR 
TOTAL 

1 1.500 
CARGAS DE CASCALHO NAS 
PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DO 

CG 14,90 22.350,00 
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ASSENTAMENTO JOÃO DE PAULA 
CAMINHÃO TRAÇADO 

 
LOTE 05 – CASCALHOS NAS PROXIMIDADES DA LINHA SÃO JORGE 
 

Item Qtde Descrição Un. 
VALOR 

UN 
VALOR 
TOTAL 

1 1.500 

CARGAS DE CASCALHO NAS 
PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DA 
LINHA SÃO JORGE CAMINHÃO 
TRAÇADO 

CG 14,90 22.350,00 

 
LOTE 06 – CASCALHOS NAS PROXIMIDADES DA LINHA CAMRGO 
 

Item Qtde Descrição Un. 
VALOR 

UN 
VALOR 
TOTAL 

1 1.500 

CARGAS DE CASCALHO NAS 
PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DA 
LINHA CAMARGO CAMINHÃO 
TRAÇADO 

CG 14,90 22.350,00 

 
LOTE 07 – CASCALHOS NAS PROXIMIDADES DA LINHA SETE DE SETEMBRO 
 

Item Qtde Descrição Un. 
VALOR 

UN 
VALOR 
TOTAL 

1 1.500 

CARGAS DE CASCALHO NAS 
PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DA 
LINHA SETE DE SETEMBRO 
CAMINHÃO TRAÇADO 

CG 14,90 22.350,00 

 
LOTE 08 – CASCALHOS NAS PROXIMIDADES DA LINHA SÃO SEBASTIÃO 
 

Item Qtde Descrição Un. 
VALOR 

UN 
VALOR 
TOTAL 

1 1.500 

CARGAS DE CASCALHO NAS 
PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DA 
LINHA SÃO SEBASTIÃO CAMINHÃO 
TRAÇADO 

CG 14,90 22.350,00 

 
LOTE 09 – CASCALHOS NAS PROXIMIDADES DA LINHA SÃO PAULO 
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Item Qtde Descrição Un. 
VALOR 

UN 
VALOR 
TOTAL 

1 1.500 

CARGAS DE CASCALHO NAS 
PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DA 
LINHA SÃO PAULO CAMINHÃO 
TRAÇADO 

CG 14,90 22.350,00 

 
LOTE 10 – CASCALHOS NAS PROXIMIDADES DA LINHA SANTA IZABEL 
 

Item Qtde Descrição Un. 
VALOR 

UN 
VALOR 
TOTAL 

1 1.500 

CARGAS DE CASCALHO NAS 
PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DA 
LINHA SANTA IZABEL CAMINHÃO 
TRAÇADO 

CG 14,90 22.350,00 

 
LOTE 11 – CASCALHOS NAS PROXIMIDADES DO ACAMPAMENTO KARL MARX 
 

Item Qtde Descrição Un. 
VALOR 

UN 
VALOR 
TOTAL 

1 1.500 

CARGAS DE CASCALHO NAS 
PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DO 
ACAMPAMENTO KARL MARX 
CAMINHÃO TRAÇADO 

CG 14,90 22.350,00 

 
LOTE 12 – CASCALHOS NAS PROXIMIDADES DA LINHA PLANALTO 
 

Item Qtde Descrição Un. 
VALOR 

UN 
VALOR 
TOTAL 

1 1.500 

CARGAS DE CASCALHO NAS 
PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DA 
LINHA PLANALTO CAMINHÃO 
TRAÇADO 

CG 14,90 22.350,00 

 
LOTE 13 – CASCALHOS NAS PROXIMIDADES DA LINHA SANTA RITA 
 

Item Qtde Descrição Un. 
VALOR 

UN 
VALOR 
TOTAL 

1 1.500 

CARGAS DE CASCALHO NAS 
PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DA 
LINHA SANTA RITA CAMINHÃO 
TRAÇADO 

CG 14,90 22.350,00 
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(ANEXO II) 
 
CONTRATO DE COMPRA E VENDA N.º /2020 

 
Pelo presente instrumento de Contrato de Compra e Venda, de um lado o MUNICÍPIO DE 
RENASCENÇA, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Sr. LESSIR CANAN BORTOLI, 
portador do RG nº .........................../PR e CPF sob nº ................................, Prefeito Municipal, de 
ora em diante denominado simplesmente de CONTRATANTE e de outro lado a empresa 
..........................., CNPJ/MF nº ...................., com sede à Rua..................... , Cidade de 
....................., Estado do ......................., aqui denominada simplesmente de CONTRATADA 
estando as partes sujeitas às normas da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e subseqüentes 
alterações, obedecidas as condições estabelecidas na licitação realizada na modalidade 
INEXIGIBILIDADE Nº ___/2020, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 Tem por objeto o presente Instrumento, a _______________________. 

1.2 Todos os serviços deverão ser de boa qualidade e atender eficazmente às finalidades que deles 
naturalmente se esperam, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de 
direito, obrigando às partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de 
CHAMAMENTO PÚBLICO N° xx/2020, juntamente com seus anexos e a proposta da 
CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL 

2.1 Pelo fornecimento do objeto ora contratado, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA 
o valor total de R$______________ (_________________________), de acordo com a proposta 
abaixo descrita: 

LOTE QUANT UNID DESCRIÇÃO DO SERVIÇO VL  

UNIT 

VL  

TOTAL 

      

2.2 Nos preços ofertados deverão estar incluídos todos os custos, despesas, impostos, bem como, 
toda e qualquer taxa que vier a incidir sobre o objeto. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
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3.1. O pagamento será efetuado através de transferência eletrônico para a conta bancária da 
Contratada indicada pela mesma, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da apresentação da 
Nota Fiscal, após o recebimento definitivo do objeto. 
 
3.2. A fatura deverá ser apresentada no Setor de Compras, devidamente identificados, o número 
da licitação e do Contrato de Prestação de Serviços. 
 

3.2.1 – A Nota Fiscal/Nota de Produtor Rural deverá obrigatoriamente ser emitida em nome 
da: 

 
  MUNICÍPIO DE RENASCENÇA 
  CNPJ nº 76.205.681/0001-96 
  Rua Getulio Vargas, nº 901 – Centro  
  Renascença – PR 
  CEP: 85.610-000 
 
3.3. Após emissão da Nota Fiscal a empresa deverá passar cópia do mesmo na data de emissão no 
seguinte endereço eletrônico almoxarifado@renascenca.pr.gov.br. 
 

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

4.1 Conforme discriminado a seguir: 
 
 ........................................................ 
 
4.1.1. Em exercícios futuros, correspondentes à vigência do contrato, a despesa ocorrerá a conta 
de dotações orçamentárias próprias para atendimento de despesas da mesma natureza. 

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS E DA ENTREGA 

5.1 – O prazo de vigência do Contrato a ser firmado com a proponente vencedora será de 12 (doze) 
meses contados da data da assinatura do instrumento contratual, podendo ser prorrogado de acordo 
com o Art. 57 da Lei 8666/93, caso necessário. 

 
5.2 – Os objetos serão retirados parceladamente, conforme a necessidade, em atendimento às 
requisições periódicas escritas expedidas pelo Setor de Almoxarifados da Prefeitura Municipal. 
 
5.3 – O fornecimento do produto será autorizado pelo Município, por intermédio de documento 
denominado “Autorização de Compra”.  
 
5.4 – O objeto ora licitado será retirado pelo Município no local da cascalheira; 
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5.5 – O prazo de entrega dos produtos será de 03 (três) dias a partir do recebimento da 
Autorização de Compra. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
6.1 – Compete à Contratante: 
 
6.1.1 – Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados. 
 
6.1.2 - esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação ao 
fornecimento. 
 
6.1.3 - manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto 
contratado. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
7.1 – Compete à Contratada: 
 
7.1.1 – A Contratada se compromete em entregar os objetos da presente licitação, observando as 
exigências da Secretaria, quanto à qualidade e forma de execução, previstas no Anexo I deste 
edital; 
 
7.1.2 – A Contratada responsabilizará por todos os danos causados por seus empregados a 
Secretaria e/ou terceiros; 
 
7.1.3 – A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
7.1.4 – A Secretaria, através de representante e a qualquer tempo, terá acesso à inspeção dos 
produtos a serem entregues, verificando as condições de atendimento à proposta; 
 
7.1.5 - A Secretaria através de servidor responsável técnico está autorizada a receber os objetos e 
fiscalizar a qualidade dos produtos fornecidos. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE 
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 

8.1. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas 
neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das 
sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal: 
 

8.1.1. Advertência; 
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8.1.2. Multa, nos seguintes termos: 
 
a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, 

calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida. 
 
b) Até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer 

cláusula do contrato, exceto prazo de entrega; 
 

c) Até 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de inexecução total da 
obrigação assumida, bem como na hipótese de rescisão do contrato prevista no inc. I do 
art. 79 da Lei Federal nº. 8.666/93; 

 
8.1.3 Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo 

prazo de até 02 (dois) anos; 
 

8.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 
8.2.  Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia 
do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 
 
8.3 A multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança 
administrativa ou judicial. 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

9.1 O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 
78 e seguintes da Lei nº 8.666/93. 

9.2 A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

10.1 O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n.º 8.666/93 de 
21 de junho de 1993, e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhe supletivamente os 
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS 
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11.1 A troca eventual de documentos e correspondências entre o CONTRATANTE e a 
CONTRATADA, será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como 
prova de entrega de documentos ou cartas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS 

12.1 Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, e dos princípios gerais de direito. 

 
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO GESTOR, FISCAL E CONTROLADOR 
 
Será responsável pelo contrato: 
Controlador:  
Fiscal:  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

13.1 Fica eleito o foro da Comarca de Marmeleiro, estado do Paraná para dirimir dúvidas ou 
questões oriundas do presente Contrato. E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o 
presente instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 03 (três) vias iguais e rubricadas para 
todos os fins de direito. 

Renascença, ___ de _________ de 2020. 

 

LESSIR CANAN BORTOLI 
Prefeito Municipal 

 
 

Contratada 
Testemunhas: 
 
______________________________                       __________________________________ 
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ANEXO III – DECLARAÇÃO 

 

Chamamento Público Nº (XX/2020 - PMR) 

 

 

 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, Chamamento Público nº 001/2020, instaurada por esta Prefeitura Municipal, que não 
fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas 
esferas. 
 
  Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 
 

_________________, em_____de_____________2020. 
 
 
 
 
 

Assinatura e identificação do representante 
legal da empresa proponente 

 
 
 
 
 
 
Nome da empresa proponente 
Número do CNPJ 
Endereço completo 
 


