
 
 

 

 

 

EDITAL Nº 851 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021 

 

CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR Nº 01/2021 

 

 

O MUNICÍPIO DE CAPIVARI DO SUL comunica aos interessados que está procedendo à CHAMADA 

PÚBLICA, para fins de habilitação dos fornecedores e recebimento das propostas de hortifrutigranjeiros da 

agricultura familiar para alimentação escolar, em conformidade com a Lei nº 11.947/09 e Resolução FNDE nº. 

26/13.  O prazo para a entrega dos envelopes será no dia 04 de março de 2021, sendo que a abertura destes 

ocorrerá neste dia às 09h30min, na Sede da Prefeitura, sito a Av. Adrião Monteiro, n° 2330, Centro – Capivari 

do Sul/RS. 

 

1. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

1.1- Para participação da chamada pública, o agricultor formal ou informal, deverá apresentar os documentos 

de habilitação e a sua proposta em envelopes distintos, lacrados, não transparentes, identificados, 

respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o que se sugere a seguinte inscrição: 

 

AO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DO SUL 

CHAMADA PÚBLICA N.º 01/2021 

ENVELOPE N.º 01 - DOCUMENTOS 

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

 

AO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DO SUL 

CHAMADA PÚBLICA N.º 01/2021 

ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA 

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

 

2. DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 1): 

2.1 - DOCUMENTOS PARA PESSOAS JURÍDICAS (GRUPOS FORMAIS) 

2.1.1 - Cópia da DAP da pessoa jurídica, para associações e cooperativas; 

2.1.2 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

2.1.3 - Cópia do estatuto e da ata de posse da atual diretoria da entidade, devidamente registradas na Junta 

Comercial, no caso de cooperativas, ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no caso de associações. 

No caso de empreendimentos familiares, deverá ser apresentada cópia do Contrato Social, registrado em 

Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica; 

2.1.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do contratado; 

2.1.5 - Prova de regularidade com a Fazenda Federal; 

2.1.6 - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando situação regular no cumprimento dos 

encargos sociais instituídos em lei; 

2.1.7 - Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

2.1.8 - Alvará de localização fornecido pelo Município em que está situado; 

2.1.9 - Prova de regularidade da atividade perante o órgão ambiental competente; 

2.1.10 - Declaração da Associação ou Cooperativa, firmada pelo seu representante, de que não emprega menor, 

em cumprimento ao inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República; 

2.1.11 - Para produto de origem animal, apresentar documentação comprobatória de Serviço de Inspeção 

Sanitária, podendo ser municipal, estadual ou federal, de acordo com o produto. 

 

2.2 - DOCUMENTOS PARA PESSOAS FÍSICAS (GRUPOS INFORMAIS) 

2.2.1 - Cópia da DAP Principal ou Extrato do agricultor familiar participante; 

2.2.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

2.2.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda do Município do Contratado; 
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2.2.4 - Prova de regularidade da atividade perante o órgão ambiental competente; 

2.2.5 - Para produto de origem animal apresentar documentação comprobatória de Serviço de Inspeção, 

podendo ser municipal, estadual ou federal, de acordo com o produto 

 

3. DA PROPOSTA (ENVELOPE Nº. 2): 

3.1- A proposta do grupo formal ou informal deve descrever o produto quanto à caracterização do mesmo e à 

quantidade a ser fornecida. Ainda, deve estar acompanhada do projeto de venda, conforme modelo anexo II. 

 

4. PRODUTOS A SEREM ADQUIRIDOS E VALORES A SEREM PAGOS PELO MUNICÍPIO: 

4.1- A quantidade e valores referenciais de gêneros alimentícios a serem adquiridos são estimados com base 

nos cardápios de alimentação escolar elaborados pela nutricionista do Município. 

4.2- Os produtos deverão ser entregues na Escola Municipal de Ensino Fundamental Capivari, Escola 

Municipal Telbio Farias Cardoso e Escola Municipal de Educação Infantil Mundo Encantado, conforme 

cronograma elaborado pela Nutricionista da Escola. 

 

5. CRITÉRIOS PARA A ESCOLHA DO FORNECEDOR: 

5.1 - Terá preferência os fornecedores locais aos demais, assim entendidos os sediados no território do 

município de Capivari do Sul. 

5.2 – Não havendo nenhum fornecedor local, terão preferência os fornecedores regionais aos estaduais. 

5.3 – Não havendo fornecedores regionais, adquire-se dos agricultores do território estadual. 

5.4 – Vencido o critério da localização do fornecedor, terão preferência os agricultores que comprovadamente 

pertencerem a assentamentos da reforma agrária, comunidades tradicionais indígenas ou comunidades 

quilombolas aos demais agricultores ou empreendedores familiar rural. 

5.5 – Permanecendo a situação de empate após a avaliação dos itens anteriores a escolha do fornecedor 

ocorrerá por sorteio público. 

5.6 – Os grupos formais terão prioridade aos fornecedores de grupos informais. 

5.7 – Para definição dos preços de referência deverá observar o artigo 23 da referida Resolução nº 26/2013 do 

FNDE; 

5.8 – Os hortifrutigranjeiros da agricultura familiar não poderão ter preços inferiores aos produtos cobertos 

pelo Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar (PGPAF), art. Art. 23 § 6º, da mencionada 

Resolução do FNDE. 

5.9 – O limite individual de venda do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para a 

alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por DAP por ano 

civil; 

 

6. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE: 

6.1- Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este edital e/ou 

apresentar valores acima dos preços de referência. 

 

7. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 

7.1- O contrato terá vigência a contar da sua assinatura até 30/12/2021. 

 

8. DA CONTRATAÇÃO: 

8.1- Declarado vencedor, o agricultor familiar (grupo formal ou informal) deverá assinar o contrato no prazo de 

05(cinco) dias. 

 

9. DO PAGAMENTO: 

9.1 – O fornecedor será remunerado exclusivamente de acordo com os itens, quantidades e preços previstos 

neste edital. 

9.2 – O pagamento será efetuado por depósito bancário, em conta corrente indicada de titularidade da 

CONTRATADA, ficando as tarifas bancárias, se houver, por conta do fornecedor. 

10. RESPONSABILIDADES DOS FORNECEDORES: 

10.1 – Os fornecedores que aderirem a este processo declaram que atendem a todas as exigências legais e 

regulatórias a execução do seu objeto, sujeitando-se, em caso de declaração falsa, às penalidades previstas nos 

artigos 87 e 88 da Lei nº. 8666/1993. 

10.2– O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimentícios nos preços estabelecidos nesta chamada 

pública durante a vigência do contrato; 

10.3 – O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimentícios para as escolas conforme cronograma 

de entrega definido pela Nutricionista da Escola, num prazo máximo de 24 horas após solicitação. 

 

 



10.3.1 – As entregas dos gêneros alimentícios deverão ocorrer nos seguintes horários: 

a) Na Escola Municipal de Ensino Fundamental Capivari e Escola Municipal Telbio Farias Cardoso- Santa 

Rosa e Escola Municipal de Educação Infantil Mundo Encantado ás segundas-feiras das 08h00min às 

11h00min e das 13h30min ás 16h30min. 

10.4- O recebimento definitivo será efetuado após completa conferência dos itens, caso não estejam 

compatíveis, deverão ser substituídos em até 24 horas. 

10.5 – Será de responsabilidade exclusiva do agricultor o ressarcimento de eventuais prejuízos decorrentes da 

má qualidade dos produtos ou do atraso no fornecimento. 

 

11. PENALIDADES 

11.1- Pelo inadimplemento das obrigações, sejam na condição de participante do pregão ou de contratante, as 

licitantes, conforme a infração estará sujeitas às seguintes penalidades: 

a) manter comportamento inadequado durante o certame: afastamento do certame e suspensão do direito de 

licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 01 ano; 

b) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar 

com a administração pelo prazo de 01 ano e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; 

c) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao 

resultado: advertência; 

d) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 dias, após os quais será considerado como 

inexecução total do contrato: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 

e)inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a administração pelo prazo de 

01 ano e multa de 5% sobre o valor atualizado do contrato; 

f) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a administração pelo prazo de 01 

ano e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato. 

g) Causar prejuízo material resultante diretamente da execução contratual: declaração de idoneidade para licitar 

e contratar com a administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja ressarcida a administração pelos prejuízos resultantes e após o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, 

cumulada com multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato. 

11.2- As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

11.3- Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.   

11.4- Da aplicação das penas definidas nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e” e “f”, do item 12.1, caberá defesa no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação. 

11.5- A defesa prévia ou pedido de reconsideração relativos às penalidades dispostas será dirigido ao Sr.(a) 

Prefeito(a) Municipal, o qual decidirá no prazo de 05(cinco) dias úteis. 

 

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1- Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da seguinte 

dotação: 

 

0717412.361.0184.2019 3339030000000 PNAE – reduz 3943 

0717412.365.0184.2019 3339030000000 PNAE – reduz 3941 

                             

 

13. DOS RECURSOS 

13.1- Das decisões proferidas decorrentes da presente chamadas pública caberá recurso à autoridade superior 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, e contra-razões no mesmo prazo, conforme art. 109 da Lei nº 8.666/93. 

 

14. ANEXOS 

14.1- Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital: 

Anexo I – Relação dos Itens e quantidades constantes no cardápio, valores de Referência  

Anexo II – Projeto de venda 

Anexo III – Modelo de Declaração negativa de emprego a menor 

Anexo IV – Proposta Financeira 

Anexo V –  Declaração Grupos Formais 

Anexo VI- Minuta de Contrato 

 

 

 

 

 



 

Maiores informações serão prestadas aos interessados no horário das 08h30min às 11h30min e 

das 14h00 às 17h00min, na Prefeitura Municipal de Capivari do Sul, na Secretaria da Administração, 

localizada na Av. Adrião Monteiro, n° 2330, Capivari do Sul/RS, ou pelo telefone: (51) 3685 1181. 

 

 

 

                       Gabinete do Prefeito de Capivari do Sul (RS), em 10 de fevereiro de 2021. 

 

 

Registre-se e Publique-se                                 

 
 
 

                                LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS 

                                Prefeito Municipal  

 

         

                                                                               

 

      ROSENEI DE SOUZA 

     Secretária Interina da Administração  

 

 

 

 

 

          RODRIGO FRAGA BOEIRA 

              Procurador Jurídico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ANEXO I 

 

      

ITEM DESCRIÇAO ED. 

INFANTIL 

ENS. 

FUNDAMENTAL 

UNID. QUANT. VALOR 

UNITÁRIO 

REFERÊNCIA 

1 Aipim descascado 100 150 Kg 250 6,14 

2 Alface, tenra, em boas 

condições para consumo. 

200 450 Pés 650 1,97 

3 Banana orgânica 1600 2600 Kg 4200 4,38 

4 Batata doce, de primeira, 

sem ferimento ou defeitos, 

livre de terra e corpos 

estranhos aderente a 

espécie externa. 

80 120 kg 200 3,72 

5 Bergamota 120 280 Kg 400 4,12 

6 Beterraba inteira, sem 

folhas, de primeira, 

tamanho médio a grande, 

sabor e cor próprios da 

espécie, uniformes, frescas, 

sem ferimento ou defeitos, 

não fibrosa, livre de terra e 

corpos estranhos aderente a 

espécie externa 

100 180 kg 280 3,92 

7 Brócolis hibrido 150 150 Unidades 300 4,35 

8 Cenoura 80 120 Kg 200 4,14 

9 Chuchu 80 120 Kg 200 3,97 

10 Couve, frescas, sem 

ferimentos, em boas 

condições para consumo. 

130 170 Molhos 300 2,14 

11 Couve-Flor de 1ª 

qualidade, livres de fungos; 

tamanho de médio a 

grande. 

100 150 Unidades 250 4,22 

12 Laranja 300 400 Kg 700 2,97 

13 Moranga Cabótia, sem 

ferimento ou defeito, em 

boas condições para 

consumo. 

70 60 Kg 130 2,72 

14 Pimentão verde. 20 50 Kg 70 5,85 

MUNICÍPIO DE CAPIVARI DO SUL 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 



15 Repolho verde sem podar, 

firme e tenro, sem áreas 

escuras, frescos, com 

coloração e tamanho 

uniformes e típicos da 

variedade, sem sujidades 

ou outros defeitos que 

possam alterar sua 

aparência e qualidade. 

200 250 Kg 450 3,17 

16 Rúcula 80 100 Molhos 180 3,22 

17 Suco de uva 100% integral 300 400 Litros 700 13,50 

18 Suco de maracujá integral 50 50 Litros 100 23,50 

19 Tempero verde. 150 150 Molhos 300 1,94 

 

 

 

 

                               OBSERVAÇÕES 
1) A empresa licitante será responsável pela organização e entrega dos produtos que serão vistoriados 

pela nutricionista ou cozinheiras. 

2) Os produtos de todas as escolas deverão ser entregues pelas empresas licitantes nas escolas das 8 

horas até 11horas e das 13 horas até 16 horas e 30 minutos. 

3) Os produtos perecíveis serão entregues semanalmente nas escolas de acordo com o cronograma de 

entrega estabelecido pela nutricionista.                            

 

Carina da Costa Nunes 

Nutricionista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        



 
 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

 

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  

DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

(Anexo V da RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 26, DE 17 DE JUNHO DE 2013) 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

______________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

_____________________________, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr.(a) 

_______________________________________, portador da Carteira de Identidade nº 

____________________________, e do CPF nº ______________________, DECLARA, para fins de 

atendimento ao disposto no inciso V do art.27 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854 

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 (  ). 

 

 

 

 

________________________________ 

(data) 

 

 

 

 

__________________________ 

(Assinatura Representante Legal) 

 

 

 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ANEXO IV 

 

 

PROPOSTA FINANCEIRA 

FORNECEDOR:  

ENDEREÇO:     FONE/FAX: 

CONTATO:                    

ENDEREÇO ELETRÔNICO:                                                              

CIDADE:      CEP:    ESTADO:                 

CNPJ:         

BANCO:     AGÊNCIA:   CONTA: 

 

 
ITEM DESCRIÇAO ED. 

INFANTIL 

ENS. 

FUNDAMENTAL 

UNID. QUANT. VALOR 

UNITÁRIO  

R$ 

VALOR 

TOTAL R$ 

1 Aipim descascado 100 150 Kg 250   

2 Alface, tenra, em boas 

condições para consumo. 

200 450 Pés 650   

3 Banana orgânica 1600 2600 Kg 4200   

4 Batata doce, de primeira, 

sem ferimento ou defeitos, 

livre de terra e corpos 

estranhos aderente a 

espécie externa. 

80 120 kg 200   

5 Bergamota 120 280 Kg 400   

6 Beterraba inteira, sem 

folhas, de primeira, 

tamanho médio a grande, 

sabor e cor próprios da 

espécie, uniformes, 

frescas, sem ferimento ou 

defeitos, não fibrosa, livre 

de terra e corpos estranhos 

aderente a espécie externa 

100 180 kg 280   

7 Brócolis hibrido 150 150 Unidades 300   

8 Cenoura 80 120 Kg 200   

9 Chuchu 80 120 Kg 200   

10 Couve, frescas, sem 

ferimentos, em boas 

condições para consumo. 

130 170 Molhos 300   
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11 Couve-Flor de 1ª 

qualidade, livres de 

fungos; tamanho de médio 

a grande. 

100 150 Unidades 250   

12 Laranja 300 400 Kg 700   

13 Moranga Cabótia, sem 

ferimento ou defeito, em 

boas condições para 

consumo. 

70 60 Kg 130   

14 Pimentão verde. 20 50 Kg 70   

15 Repolho verde sem podar, 

firme e tenro, sem áreas 

escuras, frescos, com 

coloração e tamanho 

uniformes e típicos da 

variedade, sem sujidades 

ou outros defeitos que 

possam alterar sua 

aparência e qualidade. 

200 250 Kg 450   

16 Rúcula 80 100 Molhos 180   

17 Suco de uva 100% integral 300 400 Litros 700   

18 Suco de maracujá integral 50 50 Litros 100   

19 Tempero verde. 150 150 Molhos 300   

 

 

 

 

 

Declaro que nos preços propostos encontra-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o 

destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o serviço do objeto da presente licitação. 

 

         Declaro que estou ciente e de acordo com as condições do Edital e seus anexos. 

 

_________/____________/_____ 

                         Carimbo da Empresa e assinatura do representante legal da empresa. 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ANEXO V 

 

 

DECLARAÇÃO GRUPOS FORMAIS 

 

 

 

 

Declaração de Produção Própria (CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021) 

 

 

Eu ---------------------------------------------------- representante da Cooperativa/Associação --------------------------

----------------------------com CNPJ nº --------------------------- e DAP Jurídica nº ------------------------------declaro 

para os devidos fins que os gêneros alimentícios relacionados no projeto de venda no nome dos sócios são 

produzidos nas suas unidades de Produção Familiar. 

 

 

                                      Município de ------------------ 

 

 

 

 

 

                                                     ________________________________________ 

Assinatura do responsável 
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ANEXO VI 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

O MUNICÍPIO DE CAPIVARA DO SUL, de um lado, aqui representado por pelo (a) Prefeito Municipal, o 

Senhor LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS, brasileiro, Agente Público Municipal, residente e 

domiciliado nesta cidade de Capivari do Sul – RS, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado 

a empresa __________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ___________/_____-_____, aqui neste 

ato representada pelo senhor _________________________, CPF nº _________, residente e domiciliado na 

________________________, doravante denominada CONTRATADA, tem justo e acordado o presente 

contrato nos termos da Chamada Pública nº 01/2021. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

1.1– Aquisições de gêneros alimentícios para as escolas, conforme relação constante no Anexo I. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO: 

2.1- O preço total ajustado é de R$ ............ (.........................) pelo fornecimento total dos itens a serem 

entregues na Escola Municipal de Ensino Fundamental Capivari e Escola municipal Telbio Farias Cardoso e 

Escola Municipal de Educação Infantil Mundo Encantado, conforme cronograma entregue pela Nutricionista 

da Escola, num prazo máximo de 24 horas após solicitação. 

2.2 - No valor estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como com os 

encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao 

cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato. 

2.3- Não haverá reajuste de valores. 

2.4- O CNPJ da contratada constante no Documento Fiscal deverá ser o mesmo da documentação apresentada 

no processo licitatório. 

2.5- O pagamento será efetuado, de acordo com a quantidade de mercadoria entregue no período, mediante 

aferição da Nutricionista e o Conselho Municipal de Alimentação escolar e extração de Nota Fiscal. 

2.6- O pagamento será efetuado por depósito bancário, em conta corrente indicada de titularidade da 

CONTRATADA, ficando as tarifas bancárias, se houver, por conta do fornecedor. 

2.7- O contrato terá vigência a contar da sua assinatura até 30/12/2020, ou enquanto durar o estoque. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA- DA FORMA DE ENTREGA: 

3.1- Os produtos deverão ser entregues na Escola Municipal de Ensino Fundamental Capivari e Escola 

Municipal Telbio Farias Cardoso e Escola Municipal de Educação Infantil Mundo Encantado, conforme 

cronograma elaborado pela Nutricionista da Escola. 

 

CLÁUSULA QUARTA- DO PRAZO DE ENTREGA: 

4.1- Os hortifrutigranjeiros deverão ser entregues na Escola Municipal de Capivari e Escola Municipal Telbio 

Farias Cardoso e Escola Municipal de Educação Infantil Mundo Encantado, nas segundas-feiras, no horário 

compreendido entre às 08h00min às 11h00min e das 13h30min ás 16h30min, no período de até 24hs da 

solicitação da Secretaria de Educação. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1- Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da seguinte 

dotação: 

 

             0717412.365.0184.2019 3339030000000 PNAE – reduz 3941 

                                              0717412.361.0184.2019 3339030000000 PNAE – reduz 3943 

                              

 



 

CLÁUSULA QUARTA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

4.1- A contratada que não satisfazer os compromissos assumidos será aplicado às seguintes penalidades: 

a) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao 

resultado: advertência; 

b) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar 

com a administração pelo prazo de 1 ano e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; 

c) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao 

resultado: advertência; 

d) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 20 dias, após os quais será considerado como 

inexecução total do contrato: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 

e) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a administração pelo prazo de 

1 ano e multa de 8% sobre o valor atualizado do contrato; 

f) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a administração pelo prazo de 2 

anos e multa de 12% sobre o valor atualizado do contrato. 

g) Causar prejuízo material resultante diretamente da execução contratual: declaração de idoneidade para licitar 

e contratar com a administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja ressarcida a administração pelos prejuízos resultantes e após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, 

cumulada com multa de 12% sobre o valor atualizado do contrato. 

h) Outras penalidades em função da natureza da infração, o Município aplicará as demais penalidades previstas 

na Lei 8.666/93.  

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS CASOS DE RESCISÃO 

5.1- O presente contrato poderá ser rescindido: 

 

a) Por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da 

Lei Federal 8.666/93 e, no caso de descumprimento a qualquer das cláusulas deste contrato; 

b) Por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a 

Administração.                                          

5.2- Em caso de descumprimento parcial ou total das cláusulas do presente contrato, o contratante se reserva no 

direito de suspender o pagamento pelos serviços prestados, ou, ainda, reter os valores referentes às multas 

elencadas na clausula anterior. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA VINCULAÇÃO 

6.1- O presente contrato é regido em todos os seus termos pela Lei Federal 8.666/93 e suas alterações 

posteriores, inclusive onde o mesmo for omisso, sendo também que fica vinculado a Chamada Pública nº 

01/2020, como se aqui estivessem transcritas suas disposições. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO 

7.1- As partes elegem o foro da Comarca de Palmares do Sul, com renúncia a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja para dirimir as questões judiciais relativas ou resultantes do presente contrato. 

7.2- Este contrato entrará em vigor a partir da data de sua assinatura. E assim, por estarem justos e contratados, 

firmam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas instrumentárias. 

 

 

 

 

Capivari do Sul, ___ de ________ de 2021. 

 

 

 

                                                                                 

 

_______________________________ 

Contratante 

 

 

 

________________________________ 

Contratada 

 


