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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2023 

 

O MUNICÍPIO DE RENASCENÇA, ESTADO DO PARANÁ, através de sua Comissão 
Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 012 de 23 de janeiro de 2023, com a devida 
autorização expedida pelo Prefeito Municipal, TORNA PÚBLICO a quem possa interessar o 
presente CHAMAMENTO PÚBLICO que tem por objeto o CREDENCIAMENTO DE 
PESSOAS JURÍDICAS OU FÍSICAS, PROPRIETÁRIAS DE IMÓVEIS, QUE TENHAM 
INTERESSE EM FIRMAR TERMO DE EXPLORAÇÃO MINERAL, POR MEIO DE 
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMENTO DE SUPERFÍCIE PARA A 
EXPLORAÇÃO DE JAZIDA DE CASCALHO OU SAIBRO (CONFORME 
CLASSIFICAÇÃO), COM A FINALIDADE DE UTILIZA-LOS EM OBRAS PÚBLICAS 
DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS MUNICIPAIS, nos 
termos e condições estabelecidos neste Edital, que se regerá pela Lei Federal n.º 8.666/93, que 
rege as licitações e contratos administrativos, e na forma deste Edital. 
 
1 – OBJETO E FINALIDADE 
1.1. Constitui objeto do presente edital o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS 
OU FÍSICAS, PROPRIETÁRIAS DE IMÓVEIS, QUE TENHAM INTERESSE EM 
FIRMAR TERMO DE EXPLORAÇÃO MINERAL, POR MEIO DE CONTRATO 
ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMENTO DE SUPERFÍCIE PARA A EXPLORAÇÃO 
DE JAZIDA DE CASCALHO OU SAIBRO (CONFORME CLASSIFICAÇÃO), COM A 
FINALIDADE DE UTILIZA-LOS EM OBRAS PÚBLICAS DE RECUPERAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS MUNICIPAIS. 
 
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 29 de março de 
2023 e ainda, a qualquer tempo. 
 
1.3 – Os envelopes contendo toda a documentação solicitada para o credenciamento deverão ser 
entregues na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Renascença, Rua Getúlio Vargas, nº 
901, Centro, Renascença — Paraná 
 
1.4 – Os envelopes recebidos até as 09:00 horas do dia 29 de março de 2023, 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 - DA INSCRIÇÃO E CREDENCIAMENTO 
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2.1 - Serão admitidas a participar da presente seleção, pessoa jurídica ou pessoa física, que seja 
proprietária de imóvel com jazida de cascalho com possibilidade de exploração, conforme o objeto 
deste instrumento convocatório, e que manifestem interesse pela contratação, que conheçam e 
aceitem as condições determinadas e que apresentem a documentação exigida nos termos deste 
Edital. 
 
3. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
3.1. Serão habilitados todos os interessados que atendam aos requisitos de habilitação. 
3.2. Será designada uma comissão para julgar as localidades de maior interesse das jazidas 
habilitadas, usando como critérios localidades estratégicas, visando sempre jazidas em 
localizações que venham trazer benefícios futuros, como economia de transporte após a retirada 
do cascalho, fácil acesso, fácil operação e qualidade do material. 
 
4. CONSULTA, DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO EDITAL: 
4.1. O Edital está disponível para "download" gratuito no site do Município de Renascença: 
http://www.renascenca.pr.gov.br.  
4.2. O EDITAL poderá ser consultado por qualquer interessado na Rua Getúlio Vargas n° 901, 
Centro, Departamento de Licitações, durante o expediente normal do órgão licitante, das 7h30 ás 
11h30min e das 13h00min ás 17h00. Informações pelo Fone/Fax: (46) 3550-8300 – e-mail: 
licitacao@renascenca.pr.gov.br. 
 
5. ESCLARECIMENTOS, PROVIDÊNCIAS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: 
5.1. O prazo para impugnação e pedidos de esclarecimentos deste instrumento convocatório, inicia 
no primeiro dia da publicação do Edital e termina no terceiro dia útil que antecede o recebimento 
dos documentos de habilitação, por qualquer cidadão ou interessada. As razões e justificativas da 
impugnação, deverão ser protocoladas no setor de licitações do Município de Renascença e/ou por 
e-mail licitacao@renascenca.pr.gov.br. 
5.2. Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do Edital será designada nova data 
para a abertura do credenciamento. 
5.3. A impugnação deverá, obrigatoriamente, estar acompanhada de CPF ou RG, em se tratando 
de pessoa física, e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento original ou cópia 
autenticada), bem como do respectivo ato constitutivo e procuração, na hipótese de procurador, 
que comprove que o signatário, efetivamente, representa e possui poderes de representação da 
impugnante. 
 
6 – DISPOSIÇÕES SOBRE OS DOCUMENTOS 
6.1. Os documentos apresentados deverão ser entregues em original ou cópias, devidamente 
autenticadas por cartório competente ou por servidor público do Município de Renascença, que 
poderá fazê-lo no momento do protocolo da solicitação, desde que as cópias estejam 
acompanhadas dos documentos originais e legíveis. 
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6.2. A falta de qualquer documento exigido no presente Edital ou a apresentação de documentos 
em desacordo com o exigido no presente edital implicará na inabilitação do proponente, e não será 
concedido prazo adicional para apresentação de documento(s) faltante(s). 
 
6.3. A Comissão reserva-se o direito de solicitar aos proponentes, em qualquer tempo, no curso 
deste Chamamento, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo 
para atendimento. 
 
6.4. O envelope contendo a documentação para habilitação deverá ser entregue no local indicado 
no subitem 1.3, devidamente fechado, constando na face os seguintes dizeres: 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 
ENVELOPE Nº 1 – DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE: __________________________________ 
 
7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
7.1. Dentro do envelope deverão constar os seguintes documentos ordenados conforme abaixo: 
 
7.2. REFERENTE A PESSOA JURÍDICA: 
 
7.2.1 A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA CONSISTIRÁ, 
EM: 
7.2.1.1 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores, com registro de funcionamento da Junta 
Comercial – sendo contrato social deverá constar do mesmo, o documento originário e a última 
alteração se houver, ou no caso de consolidação, somente esta; 
 
7.2.1.2 Cópia da Carteira de Identidade e CPF/MF dos membros da empresa ou Ata de eleição, 
cópia da Carteira de Identidade e CPF/MF dos membros da diretoria atual.  

 
7.2.2. A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL CONSISTIRÁ, 
EM: 
7.2.2.1. Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica (CNPJ), expedido a menos 
de 60 (sessenta) dias da data da abertura da licitação; 
7.2.2.2. 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 
de Lei; 
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7.2.2.3. Certidão Negativa de Dívida de Débitos de Tributos Estaduais, expedido pela Receita 
Estadual, do domicílio ou sede da Proponente; 
7.2.2.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
7.2.2.5. Certidão Conjunta a Regularidade a Fazenda Federal e Dívida Ativa da União, na forma 
da lei. 
7.2.2.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 
 
7.2.3. A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA CONSISTIRÁ, EM: 
7.2.3.1. Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial, Concordata, Execução de Títulos, 
Protestos e Ações Fiscais expedida pelo Cartório Distribuidor do domicilio da licitante, expedida 
a menos de 60 (sessenta) dias da data de abertura; 

 
7.2.4. OUTRAS COMPROVAÇÕES 
10.2.4.1. Matrícula imobiliária atualizada do imóvel. 
10.2.4..2. Declaração que não emprega menores em atendimento ao disposto no Inciso XXXIII, 
do Artigo 7º da Constituição Federal, Inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 
9.854 regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 5 de setembro de 2002 (ANEXO II); 
10.2.4.3. Declaração de enquadramento no Regime de Microempresa ou de Pequeno Porte 
(ANEXO III);  
 
7.3. REFERENTE A PESSOA FÍSICA 

 
7.3.1. A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA CONSISTIRÁ 
EM: 
7.3.1.1 Cédula de Identidade; 
7.3.1.2. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) 
7.3.1.3. Comprovante de Residência; 
7.3.1.4. Matricula imobiliária atualizada do imóvel. 
7.3.1.5. Em caso de Projetos de Assentamentos (PA), necessita anuência do imóvel junto ao Incra. 

 
7.3.2. A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL CONSISTIRÁ, 
EM: 
7.3.2.1. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União, expedida pelo Ministério da Fazenda – Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – 
Secretaria da Receita Federal; 
7.3.2.2. Certidão Negativa de Dívida de Débitos de Tributos Estaduais, expedido pela Receita 
Estadual, do domicílio ou sede da Proponente; 
7.3.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do Município de Renascença, Estado do 
Paraná; 
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7.3.2.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas conforme Lei 12.440/2011; 
7.3.2.5. Matrícula imobiliária atualizada do imóvel, exceto imóveis localizados nos Projetos de 
assentamentos (PA). 
 
7.3.3. O proponente também poderá desde logo apresentar o Termo de Renúncia dos prazos 
recursais constante no ANEXO V, sendo este documento de apresentação facultativa. 
 
7.3.4. 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. 
 
8. ANÁLISE DOCUMENTAL E DE HABILITAÇÃO: 

 
8.1. Os requisitos de habilitação e a regularidade da documentação serão verificados pela 
Comissão Permanente de Licitações, que exarará parecer favorável acerca da habilitação das 
inscrições de acordo com o exigido neste Edital. 
 
8.2. Serão inabilitadas todas as inscrições que não se enquadrarem nos requisitos previstos neste 
Edital de Chamamento Público. 
 
9. DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
 
9.1. Como condição de assinatura do contrato, a pessoa física ou jurídica previamente credenciada 
deverá apresentar o Parecer da Comissão designada pela Secretaria Municipal de Agropecuária e 
Meio Ambiente, atestando que a propriedade atende aos requisitos para extração de cascalho ou 
saibro. 
 
10 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
10.1. Os casos omissos relativos ao presente Edital serão resolvidos pela Secretaria solicitante. 
 
10.2. A inscrição do proponente implica na prévia e integral concordância com as normas deste 
Edital. 
 
10.3. A análise da documentação apresentada, e dos critérios de classificação será realizada pela 
Comissão Permanente de Licitação já designados pelo Prefeito Municipal. 
 
10.4. Em qualquer momento do processo poderão ser solicitados outras informações ou 
documentos, necessários à análise das condições do imóvel. 
 
10.5. O credenciamento e/ou a contratação não geram vínculo trabalhista entre a Municipalidade 
e o Contratado. 
 
11 – ANEXOS DO EDITAL: 
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ANEXO I — DESCRITIVO DO OBJETO E TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO II — DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES 

ANEXO III – DECLARAÇÃO ME/EPP 

ANEXO IV — MINUTA DE CONTRATO 

ANEXO V – TERMO DE RENÚNCIA 

 
Renascença, 06 de março de 2023. 

 
 
 
 

IDALIR JOÃO ZANELLA 
Prefeito 
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MINUTA DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2023 

MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO 

 
ANEXO I 

 
1. DO OBJETO 
 
1.1. CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA OU FÍSICA, PROPRIETÁRIA DE 
IMÓVEL, INTERESSADA EM FIRMAR TERMO DE EXPLORAÇÃO MINERAL, POR 
MEIO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMENTO DE SUPERFÍCIE 
PARA A EXPLORAÇÃO DE JAZIDA DE CASCALHO OU SAIBRO (CONFORME 
CLASSIFICAÇÃO), COM A FINALIDADE DE UTILIZÁ-LOS EM OBRAS PÚBLICAS 
DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS 
MUNICIPAIS. 

 
ITEM QUANT. UN DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO / 

CARGA 
VALOR 
TOTAL  

 
01 

 
3000 

 
CARGA 

CASCALHO OU SAIBRO. 
PRODUTO DIABÁSICO 
ALTERADO, QUEBRADIÇO, 
COM BLOCOS MAIORES. 

 
20,00 

 
60.000,00 

 
1.2. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses contados do (a) assinatura do contrato 
prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93. 
 
2 – JUSTIFICATIVA 
2.1 –  Justifica-se a presente contratação em razão da necessidade da recuperação e manutenção 
das estradas municipais a fim da conservação das mesmas para o trafego dos moradores que 
residem em seu entorno.  
 
2.2. Justifica-se a estimativa da quantidade solicitada levando-se em consideração o que foi 
utilizado nos anos anteriores desde 2021 a 2022, tendo sido utilizado aproximadamente 9.000 
(nove mil) cargas. Neste sentido serão licitadas aproximadamente 3.000 (três mil) cargas anuais 
para serem utilizadas na revitalização das estradas rurais municipais.  As cargas são retiradas com 
a frota própria da prefeitura em caminhões caçamba Truck com capacidade de aproximadamente 
12 m3. 
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2.3. O valor de R$ 20,00 reais por carga de material extraído foi baseado em pesquisa de 
contratações recentes de outros entes da Administração pública para o mesmo objeto, tendo sido 
utilizado o menor valor dentre os pesquisados. 
 
 
3 – DA AQUISIÇÃO E ANALISE DOS MATERIAIS 

 
3.1. Será designada uma comissão para julgar as localidades de maior interesse das jazidas 
habilitadas, usando como critérios localidades estratégicas, visando sempre jazidas em 
localizações que venham trazer benefícios futuros, como economia de transporte após a retirada 
do cascalho, fácil acesso, fácil operação e qualidade do material. 
 
3.2. O material será retirado diretamente na propriedade do CONTRATADO à custa da 
Administração Municipal, ficando ainda ao encargo dessa a Autorização Ambiental para essa 
atividade. 
 
3.3. O proprietário não poderá limitar a quantidade de material a ser retirada, podendo a 
CONTRATANTE retirar quantas cargas de cascalho forem necessárias, dentro dos limites 
previstos em edital. 
 
3.4. Os materiais acima descritos, somente serão adquiridos após análise de qualidade e 
classificação (verificação para enquadramento do tipo de cascalho fornecido), efetuada pelos 
responsáveis. 

 
 

4 – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
4.1. O valor da solicitação é de no máximo R$ 20,00 (vinte reais) por carga de cascalho em 
caminhão caçamba Truck com capacidade de aproximadamente 12m3. 
4.2. O valor a ser pago, é referente ao ARRENDAMENTO de exploração material da 
superfície, de modo que o valor definido será R$ 20,00 (vinte reais) por carga de cascalho em 
caminhão caçamba Truck com capacidade de aproximadamente 12m3. 
4.3. Com relação à localização será avaliada de acordo com a proximidade do local onde será 
mais utilizado o cascalho, analisando minimizar consumos de combustível para o transporte do 
cascalho, além do fácil acesso, da fácil operação e da qualidade do cascalho a ser utilizado. 
4.4. Com relação ao tipo de cascalho, o local da retirada será escolhido conforme a necessidade 
das características do cascalho, ou seja, se o local da manutenção deverá ser utilizado um cascalho 
mais grosso ou mais fino, esta analise será feita pelo responsável técnico do Município. 
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4.5. Na hipótese de irregularidade o credenciado estará definitivamente desclassificado. 
4.6. Poderá ocorrer o credenciamento dentro das regras estipuladas neste instrumento 
convocatório, a qualquer tempo durante o prazo de vigência conforme a necessidade do Município. 
4.7. O CREDENCIAMENTO NÃO IMPLICA EM CONTRATAÇÃO, a qual ocorrerá 
conforme necessidade da Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo, desde que exista 
disponibilidade orçamentária. 
4.8. A extração de cascalho será realizada conforme a necessidade da Secretaria de Obras, 
Viação e Urbanismo para a readequação e recuperação de estradas rurais do Município durante o 
período de vigência do Contrato. 
4.9. Somente será contratado o participante que for devidamente habilitado conforme as regras 
deste instrumento convocatório. 
4.10. O valor é bruto, sujeito aos impostos previstos em lei, não sendo devido nenhum outro 
valor, seja a que título for. 
4.11. Os valores devidos aos contratados serão apurados e quantificados mensalmente e pagos a 
partir do 5º dia útil do mês subsequente da comprovada exploração, mediante confirmação pela 
unidade responsável pela fiscalização. 
4.12. As responsabilidades civis, penais, comerciais e outras advindas de utilização de direito 
autorais ou patrimoniais anteriores, contemporâneas ou posteriores à formalização do contrato 
cabem exclusivamente ao contratado. 
4.13. O Município somente iniciará a exploração da área após a aprovação do órgão ambiental 
competente para a liberação da extração de cascalho. 

 
5. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
5.1. O cascalho será retirado da propriedade do CONTRATADO de acordo com a 
NECESSIDADE. 
5.2. Todas as despesas decorrentes da retirada do cascalho, bem como do registro, 
licenciamento ambiental da área junto ao IAT (Instituto Água e Terra), cadastro no DNPM 
(Departamento Nacional de Produção Mineral), elaboração do PRAD (plano de recuperação de 
área degradada), serão de responsabilidade da CONTRATANTE. 
5.3. Será responsabilidade de a CONTRATANTE recuperar a cascalheira, assim como o seu 
entorno, como encosta, erosão, deslizamento ou inundação que venha a ocorrer. 
5.4. Será responsabilidade da CONTRATANTE todo o cuidado com as estradas, pontes e 
acessos à cascalheira. 
5.5. Caso ocorram acidentes durante o trabalho com os funcionários do Município, será de 
responsabilidade da CONTRATANTE. 
5.6. Pagar o valor pactuado no contrato. 
5.7. Acompanhar e fiscalizar os serviços, por intermédio do Departamento de Viação, Obras e 
Urbanismo. 
5.8. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento. 



 

  
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR 
CNPJ 76.205.681/0001-96 
Rua Getúlio Vargas, 901 – Fone/Fax (46) 3550-8300 
CEP 85.610-000 – Renascença – PR 
www.renascenca.pr.gov.br  

 

 

5.9. Todas as despesas decorrentes com a retirada do cascalho serão de responsabilidade do 
CONTRATANTE. 
 
6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
6.1. O CONTRATADO deverá deixar livre o acesso a sua propriedade para os funcionários do 
Município a qualquer momento solicitado para execução da atividade ora contratada, permitindo 
a abertura de passagem para caminhões e maquinários até o local da extração. 
6.2. Prestar os serviços objeto do pacto contratual com lisura, idoneidade, profissionalismo, 
ética e zelo, cumprindo integralmente as determinações do Contrato. 
6.3. O proprietário não poderá limitar a quantidade de material a ser retirada, podendo a 
Contratante retirar quantas cargas de cascalho forem necessárias, dentro dos limites previstos em 
edital. 
6.4. Manter informado o Responsável da extração acerca de qualquer anormalidade no 
andamento da prestação de serviço. 
6.5. Atender com prontidão as determinações do Responsável pela extração. 
6.6. Não delegar ou transferir a outrem a execução deste contrato, sem prévia anuência da 
Administração.  
6.7. Caso a CONTRATADA não possua licença ambiental junto aos órgãos ambientais, o 
CONTRATANTE fica autorizado a realizar o processo. A anuência da área legalizada pelo 
Município será pelo período igual ou superior ao que os órgãos competentes liberarem a 
extração do material (cascalho ou saibro). 
6.8. A exploração nas jazidas em que o Município LEGALIZAR, será exclusiva do 
Município de Renascença, sendo vedada, sob pena de responsabilidade civil, penal e 
administrativa, a cessão, comercialização ou permissão de exploração do bem explorado por 
terceiro independentemente de qualquer justificativa. 
 
7. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
 
7.1. A fiscalização do cumprimento deste instrumento será executada pelo Departamento de Obras 
e Viação. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 
acompanhar e fiscalizar a operação dos serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou 
defeitos observados. 
7.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 
1993. 
7.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
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funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis. 
 
8. DO PAGAMENTO 
 
8.1. O pagamento será realizado a partir do 5º (quinto) dia útil do mensalmente e ao mês 
subsequente da comprovada exploração, mediante confirmação pela unidade responsável pela 
fiscalização. 
 
9. DAS PENALIDADES 
9.1. De conformidade com o art. 86, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, o atraso injustificado na 
realização do fornecimento objeto deste certame sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à 
multa moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento); 

9.1.1. A multa prevista no item 9.1, será descontada dos créditos que a contratada 
possuir com o município de Renascença - PR, e poderá cumular com as demais sanções 
administrativas. 
9.1.2. Caso a licitante não substitua o objeto considerado irregular no prazo previsto 
neste Edital, serão aplicadas as penalidades do item 9.1., sem prejuízo da aplicação 
daquelas contidas no item 9.3. 

 
9.2. Nos termos do artigo 87, da Lei 8.666/93 e suas alterações, pela inexecução total ou parcial 
do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, mediante publicação no Diário 
Oficial do Ente Federado, as seguintes penalidades: 

a) advertência por escrito; 
 
b) multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de 10% (dez por cento) 
sobre a parcela inadimplida do contrato; 
 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
Município de Renascença, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de 
inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração do Município, será aplicado o 
limite máximo temporal previsto para a penalidade 02 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 
87 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
 

9.4. Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
contados da intimação por parte do Município, o respectivo valor será descontado dos créditos que 
a contratada possuir com esta Prefeitura e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será 
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encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e posterior execução pela Procuradoria Geral do 
Município de Renascença/PR. 
9.5. Em se tratando de adjudicatária que não comparecer para retirar a Nota de Empenho, o valor 
da multa não recolhida será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e posterior execução 
pela Procuradoria Geral do Município de Renascença. 
9.6. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo 
encaminhá-lo devidamente informados para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo 
prazo. 
9.7. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia 
do interessado e recurso nos prazos definidos em lei. 
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MINUTA DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2023 

MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO 

 
ANEXO II 

 
 

MODELO DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII 
DO ART. 7º DA CONSTITUICAO FEDERAL 

 
 

 
 

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declaro que não possuímos, 
em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, 
que altera a Lei nº 8666/93. 

 

(Local e Data) 

_______________________________________________ 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 

OBS.: 

1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com 
o número do CNPJ. 

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição. 
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MINUTA DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2023 

MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO 

 
ANEXO III 

 

 

MODELO PADRÃO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – ME/EPP 
 (papel timbrado da licitante) 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº (XX/2023 - PMM) 

 
Modelo de declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro Empresa ou Empresa 
de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP).  
 
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº., sediada, (Endereço Completo) Declaro(amos) para todos os 
fins de direito, conforme disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, sob as 
sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta Empresa, na presente data, 
enquadra-se como:  
 
( ) - MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 
14/12/2006.  
( ) - EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº. 
123, de 14/12/2006.  
( ) - COOPERATIVA, conforme disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007.  
( ) – MEI – MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme art. 18-E, §2º, Lei 
Complementar nº. 123/2.006. 
 
Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º. do artigo 3º 
da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
(Local e Data) 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 
Nome da empresa proponente 
Número do CNPJ 
Endereço completo 
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MINUTA DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2023 

MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO 

 
ANEXO IV 

 

 
MINUTA DE CONTRATO DE 
ARRENDAMENTO DE SUPERFICIE n° 
/2023 

 
 

Que entre si fazem de um lado o MUNICÍPIO DE RENASCENÇA, Estado do Paraná, neste ato 
representado pelo Sr. Idalir João Zanella, portador da Cédula de Identidade - RG nº ....................... 
/PR e CPF/MF nº............................, Prefeito Municipal, de ora em diante denominado 
simplesmente de CONTRATANTE e de outro lado a Empresa ............................................, CNPJ 
– nº ......................................, com sede à ....................................., nº ......................., Município de 
..........................................., Estado ...................................., neste ato representada pelo Sr.  
.............................................., portador da Cédula de Identidade - RG nº ....................................... 
e CPF/MF nº ........................................., aqui denominada simplesmente de CONTRATADA, 
tendo certo e ajustado a contratação dos serviços adiante especificados, Inexigibilidade de 
Licitação nº ___,  embasada no Art. 25 da Lei nº 8.666/93, oriunda do Chamamento Público nº 
XX/2023, que independente da sua transcrição, integra o presente contrato, que regerá pelas 
disposições da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, mediante as seguintes cláusulas e 
condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA — DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
1.1. Este instrumento é firmado tendo em vista a homologação do processo de contratação por 
credenciamento com referência ao Edital XX, fundamento na Lei 8.666/93 e direito 
administrativo, aplicáveis, estando às partes vinculadas ao presente edital, cujos termos são 
irrevogáveis, bem como, as cláusulas e às condições aqui pactuadas. 
 
CLAUSULA SEGUNDA — DO OBJETO 
2.1. Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento, a contratação de pessoas jurídicas ou 
físicas, proprietárias de imóveis que tenham interesse em firmar CONTRATO DE 
ARRENDAMENTO DE SUPERFICIE PARA exploração de jazida de cascalho destinados 
aos serviços de recuperação e conservação de estradas rurais. 
 
CLAUSULA TERCEIRA – DA AQUISIÇÃO E ANALISE DOS MATERIAIS 
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3.1. Será designada uma comissão para julgar as localidades de maior interesse das jazidas 
habilitadas, usando como critérios localidades estratégicas, visando sempre jazidas em 
localizações que venham trazer benefícios futuros, como economia de transporte após a retirada 
do cascalho, fácil acesso, fácil operação e qualidade do material. 
 
3.2. O material será retirado diretamente na propriedade do CONTRATADO à custa da 
Administração Municipal, ficando ainda ao encargo dessa a Autorização Ambiental para essa 
atividade. 
 
3.3. O proprietário não poderá limitar a quantidade de material a ser retirada, podendo a 
CONTRATANTE retirar quantas cargas de cascalho forem necessárias, dentro dos limites 
previstos em edital. 
 
3.4. Os materiais acima descritos, somente serão adquiridos após análise de qualidade e 
classificação (verificação para enquadramento do tipo de cascalho fornecido), efetuada pelos 
responsáveis. 

 
CLAUSULA QUARTA  – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
4.1. O valor da solicitação é de no máximo R$ 20,00 (vinte reais) por carga de cascalho em 
caminhão caçamba Truck com capacidade de aproximadamente 12m3. 
4.2. O valor a ser pago, é referente ao ARRENDAMENTO de exploração material da 
superfície, de modo que o valor definido será R$ 20,00 (vinte reais) por carga de cascalho em 
caminhão caçamba Truck com capacidade de aproximadamente 12m3. 
4.3. Com relação à localização será avaliada de acordo com a proximidade do local onde será 
mais utilizado o cascalho, analisando minimizar consumos de combustível para o transporte do 
cascalho, além do fácil acesso, da fácil operação e da qualidade do cascalho a ser utilizado. 
4.4. Com relação ao tipo de cascalho, o local da retirada será escolhido conforme a necessidade 
das características do cascalho, ou seja, se o local da manutenção deverá ser utilizado um cascalho 
mais grosso ou mais fino, esta analise será feita pelo responsável técnico do Município. 
4.5. Na hipótese de irregularidade o credenciado estará definitivamente desclassificado. 
4.6. Poderá ocorrer o credenciamento dentro das regras estipuladas neste instrumento 
convocatório, a qualquer tempo durante o prazo de vigência conforme a necessidade do Município. 
4.7. O CREDENCIAMENTO NÃO IMPLICA EM CONTRATAÇÃO, a qual ocorrerá 
conforme necessidade da Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo, desde que exista 
disponibilidade orçamentária. 
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4.8. A extração de cascalho será realizada conforme a necessidade da Secretaria de Obras, 
Viação e Urbanismo para a readequação e recuperação de estradas rurais do Município durante o 
período de vigência do Contrato. 
4.9. Somente será contratado o participante que for devidamente habilitado conforme as regras 
deste instrumento convocatório. 
4.10. O valor é bruto, sujeito aos impostos previstos em lei, não sendo devido nenhum outro 
valor, seja a que título for. 
4.11. Os valores devidos aos contratados serão apurados e quantificados mensalmente e pagos a 
partir do 5º dia útil do mês subsequente da comprovada exploração, mediante confirmação pela 
unidade responsável pela fiscalização. 
4.12. As responsabilidades civis, penais, comerciais e outras advindas de utilização de direito 
autorais ou patrimoniais anteriores, contemporâneas ou posteriores à formalização do contrato 
cabem exclusivamente ao contratado. 
4.13. O Município somente iniciará a exploração da área após a aprovação do órgão ambiental 
competente para a liberação da extração de cascalho. 

 
CLAUSULA QUINTA — DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 
5.1. O valor do presente contrato é de R$ (...). 
5.2. Os valores devidos aos contratados serão apurados mensalmente e pagos a partir do 5º dia útil 
do mês subsequente da comprovada exploração, mediante confirmação pela unidade responsável 
pela fiscalização. 

 
CLAUSULA SEXTA – DO REAJUSTAMENTO 
6.1. O presente contrato não sofrerá reajuste de valores. 
 
CLAUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
7.1. Este termo terá validade a partir da data assinatura e perdurará até a data de XX de XXXXXX 
de 20XX, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei n°8666/93 e suas 
alterações. A Prorrogação ficará condicionada a apresentação anual de documentação referente à 
regularidade fiscal do contratado, revalidando as condições previstas no Edital, sob pena de 
suspensão deste. 

 
CLAUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
8.1. O cascalho será retirado da propriedade do CONTRATADO de acordo com a 
NECESSIDADE. 
8.2. Todas as despesas decorrentes da retirada do cascalho, bem como do registro, 
licenciamento ambiental da área junto ao IAT (Instituto Água e Terra), cadastro no DNPM 
(Departamento Nacional de Produção Mineral), elaboração do PRAD (plano de recuperação de 
área degradada), serão de responsabilidade da CONTRATANTE. 



 

  
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR 
CNPJ 76.205.681/0001-96 
Rua Getúlio Vargas, 901 – Fone/Fax (46) 3550-8300 
CEP 85.610-000 – Renascença – PR 
www.renascenca.pr.gov.br  

 

 

8.3. Será responsabilidade de a CONTRATANTE recuperar a cascalheira, assim como o seu 
entorno, como encosta, erosão, deslizamento ou inundação que venha a ocorrer. 
8.4. Será responsabilidade da CONTRATANTE todo o cuidado com as estradas, pontes e 
acessos à cascalheira. 
8.5. Caso ocorram acidentes durante o trabalho com os funcionários do Município, será de 
responsabilidade da CONTRATANTE. 
8.6. Pagar o valor pactuado no contrato. 
8.7. Acompanhar e fiscalizar os serviços, por intermédio do Departamento de Viação, Obras e 
Urbanismo. 
8.8. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento. 
8.9. Todas as despesas decorrentes com a retirada do cascalho serão de responsabilidade do 
CONTRATANTE. 
 
CLAUSULA NONA -  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
9.1. O CONTRATADO deverá deixar livre o acesso a sua propriedade para os funcionários do 
Município a qualquer momento solicitado para execução da atividade ora contratada, permitindo 
a abertura de passagem para caminhões e maquinários até o local da extração. 
9.2. Prestar os serviços objeto do pacto contratual com lisura, idoneidade, profissionalismo, 
ética e zelo, cumprindo integralmente as determinações do Contrato. 
9.3. O proprietário não poderá limitar a quantidade de material a ser retirada, podendo a 
Contratante retirar quantas cargas de cascalho forem necessárias, dentro dos limites previstos em 
edital. 
9.4. Manter informado o Responsável da extração acerca de qualquer anormalidade no 
andamento da prestação de serviço. 
9.5. Atender com prontidão as determinações do Responsável pela extração. 
9.6. Não delegar ou transferir a outrem a execução deste contrato, sem prévia anuência da 
Administração.  
9.7. Caso a CONTRATADA não possua licença ambiental junto aos órgãos ambientais, o 
CONTRATANTE fica autorizado a realizar o processo. A anuência da área legalizada pelo 
Município será pelo período igual ou superior ao que os órgãos competentes liberarem a 
extração do material (cascalho ou saibro). 
9.8. A exploração nas jazidas em que o Município LEGALIZAR, será exclusiva do 
Município de Renascença, sendo vedada, sob pena de responsabilidade civil, penal e 
administrativa, a cessão, comercialização ou permissão de exploração do bem explorado 
por terceiro independentemente de qualquer justificativa. 

 
CLAUSULA DÉCIMA – DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
10.1. A fiscalização do cumprimento deste instrumento será executada pelo Departamento de 
Obras e Viação. 
10.2. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar 
e fiscalizar a operação dos serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
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com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos 
observados. 
10.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 
1993. 
10.4. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis. 
 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA— DO RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinte recurso financeiro: 
XXXXXXXXXXX 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 
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 execução; 
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; 
 

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. 

 



 

  
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR 
CNPJ 76.205.681/0001-96 
Rua Getúlio Vargas, 901 – Fone/Fax (46) 3550-8300 
CEP 85.610-000 – Renascença – PR 
www.renascenca.pr.gov.br  

 

 

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. 

 
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS REPRESENTANTES DA CONTRATANTE 
13.1. Será responsável pelo contrato o Sr. Paulo Sérgio Deola 
Controlador: Marilia Joice Migliorini 
Fiscal: Valmor de Bona 
 
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1. Os casos omissos serão resolvidos a luz da Lei nº 8.666/93 e dos princípios gerais de direito 
público, aplicando-se lhe supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições de direito privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – SUCESSÃO E FORO 
15.1. 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 02 (duas) vias iguais e rubricadas 
para todos os fins de direito. 

 
Renascença, ...... de ..................  de 2023. 

 
 

_______________________________________ 
Prefeito Municipal 

 
______________________________________ 

Contratada 
Testemunhas: 
 
________________________   ________________________ 
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MINUTA DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2023 

MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO 

 
ANEXO V 

 
TERMO DE RENÚNCIA 

 
(facultativo) 

 
  Eu, ______________________ abaixo assinado, participante do Edital de Licitação 
na modalidade Chamamento Público nº XX/2023, declaro na forma e sob as penas impostas na 
Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, que não pretendo recorrer da decisão da Comissão de 
Licitação e da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, que julgou os documentos de habilitação 
preliminar, renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e 
concordando, em consequência, com o curso de procedimento licitatório. 
 

 
___________________, ______de ____________2023. 

 
 
 

________________________________________________________ 
(Assinatura e identificação do Participante) 

CPF: 
RG: 

 
  


