
 
Município de Santo Antonio do Sudoeste 

Estado Do Paraná  

  
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2020  

 

 

1. DO PROCESSO 

 

O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE – PR, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 

75.927.582/0001-55, com sede na Avenida Brasil, 621, Estado do Paraná, torna público, para o 

Credenciamento de mercearias, mercados e supermercados para fornecimento de Cestas Básicas no 
município de Santo Antonio do Sudoeste – PR, em atendimento a Lei 2.792/2020 de 7 de abril de 2020, 

conforme tabela disposta no Anexo I, visando atender as famílias que estiverem em vulnerabilidade social. 

 

1.2 - Ao presente processo aplicou-se o tratamento diferenciado e simplificado para 

microempresas e empresas de pequeno porte, por ser vantajoso para a Administração pública, conforme 

disposto na Lei Complementar 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, de 

07/08/2014 - art. 47 e 48. 

 

2. EMBASAMENTO LEGAL 

 

O presente edital está embasado na Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

3. DO OBJETO 

 

3.1. O presente Chamamento Público tem por objeto Credenciamento de mercearias, mercados e 

supermercados para fornecimento de Cestas Básicas no município de Santo Antonio do Sudoeste – PR, 
em atendimento a Lei 2.792/2020 de 7 de abril de 2020, visando atender as famílias que estiverem em 

vulnerabilidade social. 

 

3.2.  As empresas interessadas deverão credenciar-se para execução do objeto. 

  

3.3. O valor estimado não implica em nenhuma previsão de crédito em favor dos Contratados, 

que só farão jus aos valores correspondentes ao fornecimento efetivamente realizado nos termos do 

Contrato. 

 

4. DO ACESSO 

 

4.1. O acesso ao credenciamento é livre para todas as pessoas jurídicas enquadradas no 

tratamento diferenciado e simplificado para microempresas e empresas de pequeno porte, conforme 

disposto na Lei Complementar 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, de 

07/08/2014 - art. 47 e 48, a partir da data de publicação deste edital até 11:30 horas do dia 29 de 

maio de 2020. 

 

4.2. Os envelopes recebidos no dia 29 de maio de 2020 das 08:30 horas do dia 11:30 horas, 

serão abertos nessa mesma data, na sala de reuniões do departamento de licitações do município de 

Santo Antonio do Sudoeste – PR. 

 

5. DA INSCRIÇÃO 

 

5.1. Os interessados deverão se inscrever apresentando os documentos elencados no item 11 do 

presente edital, em via original ou por qualquer processo de cópia, devendo, neste último caso, serem 

autenticadas por tabelião ou apresentadas com os respectivos originais, para autenticação por servidor 

deste Município. Os interessados deverão entregar o Envelope diretamente a Comissão de Licitação, na 

sala de licitações, na sede da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste-PR, localizada na rua 
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Avenida Brasil, 1431, centro. 

 

5.2. A abertura dos envelopes dar-se-á no mesmo local dia e horário mencionados no item 4. 

 

6. DAS CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO 

6.1. O CREDENCIAMENTO será conferido a todos os participantes que: 

6.2. Forem considerados habilitados em função de documentação apresentada; 

 

7.     DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 7.1. Conhecer todas as condições estipuladas no presente Edital e apresentar os documentos 

exigidos, conforme especificado no item 11. 

 7.2. Não serão admitidas: 

7.2.1 Pessoas físicas, ou ainda pessoas jurídicas reunidas em consórcio. 

7.2.2 Os interessados que por qualquer motivo, estejam declarados inidôneos ou 

punidos com suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração 

Pública Federal, Estadual ou Municipal, Direta ou Indireta, desde que o ato tenha 

sido publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo Órgão 

que o praticou. 

 

8.   DA IMPUGNAÇÃO AO CHAMAMENTO 

8.1. Qualquer cidadão ou pessoa jurídica poderá impugnar o presente Edital de Chamamento por 

eventuais irregularidades, devendo protocolar seu pedido no setor de protocolo desta municipalidade 

em até 05 (cinco) dias úteis antes data de abertura dos envelopes. 

 

9.  DA FORMALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

9.1. O processo de CREDENCIAMENTO terá início na data de sua publicação e estará disponível a 

todos os interessados que queiram participar desde que apresentem interesse no referido edital 

atendendo-o em conformidades com o item 11. 

 

10. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

10.1. Os documentos deverão ser apresentados em um invólucro lacrado e constando a 

seguinte descrição: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE -PR 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2020  

ENVELOPE HABILITAÇÃO 

(EMPRESA) (CNPJ) 

 

11. DA HABILITAÇÃO 

11.1. Documentação: 

O envelope deverá conter os seguintes documentos: 
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11.1.1 Para credenciamento da empresa  

 

a) 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 acompanhadas dos documentos comprobatórios de eleição de seus 

administradores, ou registro comercial ou requerimento de empresário, para empresa 

individual. 

i. Caso haja alterações posteriores à consolidação, apresentar as mesmas. 

 

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

c) Cópia do RG do sócio administrador; 

d) Para comprovação dos direitos dispostos da Lei Complementar nº 123/2006, e a Lei 

Complementar nº 147/2014 deverá apresentar a Declaração de Microempresa ou Empresa 

de Pequeno Porte (ANEXO VII);  

e) Certidão Simplificada de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, expedida pela Junta 

Comercial do Estado da sede da Licitante, nos últimos 120 (cento e vinte) dias, contados a 

partir da data prevista para recebimento dos envelopes das propostas e da habilitação. 

   

11.1.2. Para comprovação da regularidade fiscal:  

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Tributos e 

Contribuições Municipais) do domicílio ou sede do proponente, ou outras equivalentes na 

forma da Lei; 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Tributos e 

Contribuições Estaduais) do domicilio ou sede do proponente, ou outras equivalentes na 

forma da Lei; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão de Quitação de Tributos e 

Contribuições Federais e Certidão Negativa da Dívida Ativa da União); 

d) 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; 

e) Prova de regularidade junto à Justiça do Trabalho CNDT - Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas; 

f) Licença sanitária atualizada, expedida pela Vigilância Sanitária. 

 

11.1.3. Para comprovação da qualificação técnica: 

a) Não foi declarada inidônea para licitar por nenhum órgão federal, estadual ou municipal, 

conforme Anexo II; 

b) Estar em 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 Anexo V deste Edital, em cumprimento ao Decreto nº 42.911, de 06 de março de 1998; 
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11.1.4. Disposições Gerais referentes aos documentos: 

Será considerado prazo de validade de 120 (cento e vinte) dias, a partir da data de emissão 

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

Obs.: Os documentos poderão ser apresentados em fotocópias autenticadas por um tabelião, 

ou por servidor público desta Administração Pública Municipal, sendo dispensada a 

autenticação quando se tratar de cópia disponibilizada por intermédio da Internet. 

 

12.  DO PROCEDIMENTO 

12.1– Recebido o envelope de documentos, a Comissão de Licitações fará à apreciação dos 

mesmos num prazo de até 05 (cinco) dias, contados da data do recebimento através do protocolo 

geral do Município; 

12.2– Após a fase de habilitação, o credenciado será convocado para, no prazo de cinco dias úteis, 

celebrarem termo de credenciamento e assinatura do termo contratual; 

12.3– O resultado do julgamento da habilitação e do julgamento dos recursos administrativos 

interpostos pelos licitantes, deste processo será publicado no Diário Oficial do Município. 

 

 13.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

13.1. As despesas com a execução deste edital correrão a conta vinculada a Saúde, Assistência 

Social e Administração: 

Conta Órgão/Unidade Funcional Programática Elemento de Despesa    Fonte 

3170 09.002 08.244.0801.2044 33.90.32.00.00 000 

3180 09.002 08.244.0801.2044 33.90.32.00.00 757 

 

14.  DA CLASSIFICAÇÃO, PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO 

 

14.1. A classificação de credenciamento, dar-se-á respeitando os seguintes critérios: 

I. Ser empresa local, com sede no munícipio, enquadradas na Lei 

Complementar nº123/2006 e Lei Complementar nº147/2014; 

II. Apresentação das propostas com quantidade para entrega; será chamado 

por ordem crescente de quantidade apresentada. 

III. Ter realizado primeiramente o credenciamento de acordo com data de 

protocolo do município; 

14.2. Os quantitativos estimados serão rateados proporcionalmente ao número de 

credenciados no período de utilização, respeitando os critérios estabelecidos 

anteriormente; 

14.3. A entrega será de no máximo 05 (cinco) dias, após solicitação da Secretaria de 

Assistência Social, ao servidor responsável designado pela secretaria. 

14.4. A execução do chamamento terá o prazo de 12 meses. E o contrato terá execução de 12 



 
Município de Santo Antonio do Sudoeste 

Estado Do Paraná  

meses, contados da assinatura do mesmo. 

15.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

a) Atender as quantidades apresentada na proposta; 

b) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

c) Responsabilizar-se por danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do presente Contrato; 

d) Guardar completo sigilo com relação às informações obtidas no desenvolvimento das 

atividades, objeto desta contratação, sendo vedada sem autorização por escrito, a 

divulgação de quaisquer dados relativos ao objeto do presente contrato. 

e) Cumprir dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas por força deste 

Edital de Credenciamento; 

 

16.  DOS PAGAMENTOS  

16.1 Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a devida emissão da Nota Fiscal, que 

deverá ser emitido somente com empenho prévio na Secretaria de Finanças, acompanhado das 
seguintes certidões: 

a) Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de 

certidão expedida conjuntamente  pela  Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às 

contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único 

do artigo 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, às contribuições 

instituídas        a título de substituição, e às contribuições devidas, por lei, 

a terceiros; 

b) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 

FGTS, mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, 

fornecida pela Caixa Econômica Federal – CEF 

 

17.  DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 

17.1. Estando a Licitante apta a contratação, o processo será encaminhado a Procuradoria Geral 

do Município, que verificará a regularidade do procedimento, visando a realização do 

processo de inexigibilidade de licitação, tomando-se por base o “caput” do artigo 25 da Lei 

de Licitações, tendo em vista o fato de que a competição resta faticamente impossibilitada, 

no intuito de proporcionar melhor atendimento à população. 

 

18.  DA RESCISÃO 

 

18.1 Ocorrendo motivo que justifique, atendido em especial o interesse do CONTRATANTE, o 

presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente nos moldes da Lei n.º 8.666/93, pelo 

CONTRATANTE a qualquer momento, mediante notificação para imediata suspensão dos serviços. 

 

18.2 A CONTRATADA poderá a qualquer tempo denunciar o ajuste, bastando, para tanto, 

notificar previamente a Administração, com antecedência de 30 (trinta) dias. 
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19.  RECURSOS 

 

19.1.  Aos credenciados é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do art. 109 

da Lei 8.666/93, o qual será recebido e processado nos termos ali estabelecidos. 

 

20.  SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO DOS SERVIÇOS 

 

20.1. Pela inexecução total ou parcial, o Município de Santo Antonio do Sudoeste, garantida a 

prévia defesa, aplicar aos cadastrados as sanções previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93. 

 

21.  ANEXOS DO EDITAL 

21.1. Integram o presente edital os seguintes anexos: 

a) Anexo I- TABELA DE PREÇOS (Termo de referência). 

b) Anexo II- Modelo de Declaração de Idoneidade; 

c) Anexo III- Modelo de Carta de Credenciamento; 

d) Anexo IV- Minuta de Contrato; 

e) Anexo V – Declaração que não emprega menor; 

f) Anexo VI – Modelo de Oficio de Apresentação 

g) Anexo VII – Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte 

22.  DAS PROPOSIÇÕES GERAIS 

22.1. O Credenciado habilitado terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para assinar o contrato, 

sob pena da perda do direito objeto deste Edital. No ato da assinatura do contrato serão exigidos 

documentos de identidade do Credenciado; 

22.2. Ao Município de Santo Antonio do Sudoeste fica assegurado o direito de, no interesse do 

Município, revogar ou anular o presente processo de credenciamento, sem que caiba aos 

licitantes qualquer direito a reclamações ou indenizações; 

22.3. Aplicam-se ao presente Edital de Credenciamento os dispositivos da Lei n° 8.666, de 21 

de junho de 1993 e suas alterações; 

22.4. Esclarecimentos relativos à presente licitação somente serão prestados quando solicitados 

formalmente ao Presidente da Comissão de Licitação, à Avenida Brasil, 1431 – Centro – Santo 

Antonio do Sudoeste – PR, CEP 85.710-000, Fone (46) 35638000 ou pelo email: 

licitacao@pmsas.pr.gov.br. 

Santo Antonio do Sudoeste - PR, 27 de abril de 2020. 

 

 

ZELIRIO PERON FERRARI 

Prefeito Municipal 

 

 

CASSIELE CHRISTINA FÁVERO 

Secretária de Assistência Social 
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2020 

 

ANEXO I 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO 

 
O presente Chamamento Público tem por objeto Credenciamento de mercearias, mercados e 

supermercados para fornecimento de Cestas Básicas no município de Santo Antonio do Sudoeste – PR, 

em atendimento a 2.792/2020 de 7 de abril de 2020, visando atender as famílias que estiverem em 
vulnerabilidade social, de acordo com as especificações abaixo: 

 

CESTA BÁSICA TIPO 1 

Item Descrição 
Código 

produto/ 
serviço 

Quantidade Unidade Preço 

Unitário 

Preço 

Máximo 
Total 

01 Achocolatado em pó, pacote de 400gr 15896 1500 pacote 3,48 5.222,50 

02 Açúcar Cristal, pacote de 02 kg 15897 1500 pacote 4,82 7.227,50 

03 Arroz parabolizado tipo 1, pacote de 05 kg 15898 1500 pacote 13,71 20.565,00 

04 Bolacha tipo maisena, pacote de 400gr 15899 1500 pacote 4,40 6.592,50 

05 Café em pó tradicional, pacote de 500gr 15900 1500 und 7,84 11.755,00 

06 Creme dental com flúor, embalagem de 

90gr 

15901 3000 und 2,28 6.850.00 

07 Detergente líquido, embalagem de 500ml 15902 1500 und 1,48 2.222,50 

08 Farinha de mandioca torrada, pacote de 

500gr 
15903 1500 pacote 3,03 4.547,50 

09 Farinha de milho, pacote de 01 kg 15904 1500 pacote 2,64 3.955,00 

10 Farinha de trigo especial tipo 1, pacote de 

05kg 

15905 1500 pacote 11,11 16.660,00 

11 Feijão preto tipo 1, pacote de 01 kg 15906 1500 pacote 4,87 7.297,50 

12 Leite em pó integral , pacote de 300gr 15907 1500 pacote 8,59 12.885,00 

13 Macarrão espaguete , pacote de 01 kg 15908 1500 pacote 4,59 6.890,00 

14 Óleo de soja vegetal, embalagem de 900ml 15909 1500 und 4,48 6.722,50 

15 Papel higiênico, com 04 rolos, neutro e 

folhas simples 

15910 1500 pacote 2,29 3.427,50 

16 Sabão em pó, embalagem de 01kg 15911 1500 und 6,29 9.432,50 

17 Sabonetes de 150gr 15912 3000 und 1,99 5.955,00 

18 Sal refinado, pacote de 01 kg 15913 1500 pacote 1,34 2.010,00 

19 Sardinha com molho de tomate 165 gr 15914 3000 und 3,25 9.745,00 

20 Agua Sanitaria 1L 192 1500 Und 2,54 3.810,00 

 TOTAL    102,52 153.772,50 
 

 

CESTA BÁSICA TIPO 2 

Item Descrição 
Código 

produto/ 

serviço 

Quantidade Unidade Preço 

Unitário 

Preço 

Máximo 

Total 

01 Achocolatado em pó, pacote de 400gr 15896 1500 pacote 3,48 5.222,50 

02 Açúcar Cristal, pacote de 2 kg 15897 1500 pacote 4,84 7.252,50 

03 Arroz parabolizado tipo 1, pacote de 2 kg 15898 1500 pacote 5,84 8.765,00 

04 Café em pó tradicional, pacote de 500gr 15900 1500 und 7,84 11.755,00 

05 Creme dental com flúor, embalagem de 

90gr 

15901 3000  2,28 6.850,00 

06 Detergente líquido, embalagem de 500ml 15902 1500 und 1,48 2.222,50 

07 Farinha de mandioca torrada, pacote de 
500gr 

15903 1500 pacote 3,03 4.547,50 

08 Farinha de milho, pacote de 01 kg 15904 1500 pacote 3,14 4.705,00 

09 Farinha de trigo especial tipo 1, pacote de 

1kg 

15905 1500 pacote 3,48 10.440,00 

10 Feijão preto tipo 1, pacote de 1 kg 15906 1500 pacote 4,87 7.297,50 
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11 Leite em pó integral , pacote de 300gr 15907 1500 pacote 8,47 12.705,50 

12 Macarrão espaguete , pacote de 1 kg 15908 1500 pacote 4,59 6.890,00 

13 Óleo de soja vegetal, embalagem de 900ml 15909 1500 und 4,48 6.722,50 

14 Papel higiênico, com 04 rolos, neutro e 

folhas simples 

15910 1500 pacote 2,29 3.427,50 

15 Sabão em pó, embalagem de 1kg 15911 1500 und 6,29 9.432,50 

16 Sabonetes de 150gr 15912 3000 und 1,99 5.955,00 

17 Sal refinado, pacote de 1 kg 15913 1500 pacote 1,34 2.010,00 

18 Agua Sanitaria 1L 192 1500 Und 2,54 3.810,00 

 TOTAL    80,01 120.007,50 
 

 

CESTA BÁSICA TIPO 3 

Item Descrição 
Código 

produto/ 

serviço 

Quantidade Unidade Preço 

Unitário 

Preço 

Máximo 

Total 

01 Açúcar Cristal, pacote de 2 kg 15897 1500 pacote 4,82 7.227,50 

02 Arroz parabolizado tipo 1, pacote de 2 kg 15898 1500 pacote 5,84 8.765,00 

03 Café em pó tradicional, pacote de 500gr 15900 1500 und 7,84 11.755,00 

04 Creme dental com flúor, embalagem de 

90gr 

15901 1500 und 2,28 3.425,00 

05 Detergente líquido, embalagem de 500ml 15902 1500 Und 1,48 2.222,50 

06 Farinha de milho, pacote de 01 kg 15904 1500 pacote 2,64 3.955,00 

07 Farinha de trigo especial tipo 1, pacote de 
1kg 

15905 1500 pacote 3,48 10.440,00 

08 Feijão preto tipo 1, pacote de 1 kg 15906 1500 pacote 4,87 7.297,50 

09 Leite em pó integral , pacote de 300gr 15907 1500 pacote 8,47 12.702,50 

10 Macarrão espaguete , pacote de 1 kg 15908 1500 pacote 4,59 6.890,00 

11 Óleo de soja vegetal, embalagem de 900ml 15909 1500 und 4,48 6.722,50 

12 Papel higiênico, com 04 rolos, neutro e 

folhas simples 

15910 1500 pacote 2,29 3.427,50 

13 Sabão em pó, embalagem de 1kg 15911 1500 und 6,29 9.432,50 

14 Sabonetes de 150gr 15912 1500 und 1,99 2.977,50 

15 Sal refinado, pacote de 1 kg 15913 1500 pacote 1,34 2.010,00 

16 Agua Sanitaria 1L 192 1500 Und 2,54 3.810,00 

 TOTAL    65,23 103.060,00 

 

 
1- Os produtos deverão ser entregues em fardos transparentes resistentes ou caixas próprias 

devidamente identificadas, não podendo haver produtos que não estejam adequados para o consumo 

humano, sob pena de devolução de todas as cestas básicas constantes no empenho, entregue à empresa 
vencedora;  

2- Não serão aceitas ofertas de produtos em embalagens ou condições diferentes das solicitadas; 

3- Os produtos deverão apresentar nas embalagens sua composição nutricional e prazo de validade, 
que seja de no mínimo 06 (seis meses), após a data da entrega;  

4- A entrega das cestas deverá ser feita conforme solicitação da Secretaria Assistência Social sendo que 

o prazo máximo para a entrega destes itens não poderá ultrapassar 05(cinco) dias úteis, após a 

solicitação ou entrega do empenho;  
5- Todos os produtos cotados deverão obedecer às normas de legislação vigente do Ministério da 

Agricultura e VIGILÂNCIA SANITÁRIA (Quando for o caso). 
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2020 
 

ANEXO II 

 

A Comissão de Licitação do Município de Santo Antonio do Sudoeste. 

 

 

 
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 
 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade Inexigibilidade Chamamento Público nº 04/2020, 

instaurado pelo Município de Santo Antonio do sudoeste – Pr., 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 ..................... de 2020. 

 

 
 

 

 

_______________________________________________ 

 (Nome / Razão Social) 

(CPF / CNPJ) 
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2020 

 

ANEXO III 
 

 

 

À Comissão de Licitação do Município de Santo Antonio do Sudoeste. 
 

 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 

 

 

Através do presente, a empresa......................................................., 

inscrita no CNPJ sob N° ou CPF............................................, com sede na Rua ......................................., n°........, Bairro 

....................................., Município de ................................ - ............., vem solicitar credenciamento nos itens, 

conforme constante no anexo I do Edital de Credenciamento 04/2020. 

 

............................................., em ........ de ...................... de 2020. 

 
 

 

 
 

 

 

___________________________  

(Nome / Razão Social) 

(CPF / CNPJ) 
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2020 
 

ANEXO IV 
MINUTA DO CONTRATO 

 
 

 

Contrato de fornecimento nº 

<NUMEROCONTRATO>/<EXERCICIOCONTRATO>, que entre 

si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO 

SUDOESTE e de outro lado 
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME> 

 

 

 

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, 

estado do Paraná, com sede na Avenida Brasil, 1431, centro, CEP – 85.710-000, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
75.927.582/0001-55, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor ZELIRIO PERON FERRARI, inscrito 

no CPF sob nº 213.037.039-04 e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro 

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, inscrita no CNPJ sob o nº <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, com 

sede na cidade de <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADEUF>, doravante designada CONTRATADA, estando as 

partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente contrato em 
decorrência da licitação realizada através do Processo de Inexigibilidade xxxx/2020, do Credenciamento 

04/2020, mediante as seguintes cláusulas e condições. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O objeto do presente termo é Credenciamento de mercearias, mercados e supermercados para fornecimento de 

Cestas Básicas no município de Santo Antonio do Sudoeste – PR, em atendimento a Lei 2.792/2020 de 7 de abril 
de 2020, visando atender as famílias que estiverem em vulnerabilidade social, características e quantidades abaixo: 

<ITENS.CONTRATO#T> 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - O fornecimento deverá ser em estrita obediência ao presente Contrato, assim como ao Edital 

do  CREDENCIAMENTO Nº 04/2020, observadas as especificações disponibilizadas no referido instrumento. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 

O preço ajustado ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda em receber é de R$ 

<VALORCONTRATO>(<VALORCONTRATO#E>). 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente 

contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários 
para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O preço estabelecido no presente contrato somente sofrerá reajuste baseado nos art. 05, 

40 e 54 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO 

O pagamento do valor devido será realizado no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da entrega do bem, que 
será parcelado de acordo com as necessidades do município, mediante a apresentação da nota fiscal respectiva. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, em 01(uma) 

via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das 

responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independente de sua natureza, nem implicará na aprovação 
definitiva do recebimento da mercadoria. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao 

CONTRATANTE, o pagamento será sustado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por parte da 

CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade. 

PARÁGRAFO QUARTO - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, no endereço 

descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente. 
PARÁGRAFO QUINTO – Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento 

será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta. 

PARÁGRAFO SEXTO - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o edital INEXIGIBILIDADE 

Nº.../2020 DO CHAMAMENTO PÚBLICO  Nº 04/2020 e consequente contrato, são provenientes da receita do 

município e os recursos orçamentários correrão por conta do projeto/atividade: 

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS –  

Conta Órgão/Unidade Funcional Programática Elemento de Despesa    Fonte 

3170 09.002 08.244.0801.2044 33.90.32.00.00 000 
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3180 09.002 08.244.0801.2044 33.90.32.00.00 757 

PARÁGRAFO SÉTIMO - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as certidões 
comprovando a sua situação regular  perante à Seguridade Social - INSS e ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA  

O presente Contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O objeto da presente licitação deverá ser entregue no prazo de 5 Dias, contados da 
solicitação da Assistência Social, da seguinte forma: 

Local:  Na Secretaria de Assistência Social  , ao servidor e fiscal de contrato designado pela administração 

municipal. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES  
Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições ajustadas e da CONTRATADA 

perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos  

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

a) efetuar o pagamento ajustado; 

b) esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação ao fornecimento; 

c) manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto contratado. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) Entregar o objeto, de acordo com as especificações do Anexo I do Edital do INEXIGIBILIDADE Nº.../2020 DO 

CHAMAMENTO PÚBLICO  Nº 04/2020 e do Parágrafo Único da Cláusula Primeira deste instrumento; 

b) Responsabilizar-se por todos os custos para o cumprimento da prestação obrigacional, incluindo mão-de-obra, 

seguros, encargos sociais, tributos, transporte e outras despesas necessárias para o fornecimento do objeto do 
Contrato; 

c) Responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações decorrentes da 

inobservância da legislação em vigor; 

d) Atender aos encargos trabalhistas; 

e) Assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus 

representantes, na execução do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que 
possa surgir em decorrência dos mesmos; 

f) Reconhecer o direito do CONTRATANTE de solicitar o material, sempre que julgar necessário; 

g) Manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto contratado ressalvados os 

casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos entendimentos verbais deverão ser confirmados por escrito, 

dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis; 

h) Manter todas as condições exigidas para habilitação e qualificação exigidas no Edital INEXIGIBILIDADE 
Nº.../2020 DO CHAMAMENTO PÚBLICO  Nº 04/2020, durante a vigência do Contrato. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENAS PELA INADIMPLÊNCIA 

A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas no edital e neste contrato 

ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais da lei nº 8.666/93 e 
responsabilidades civil e criminal: 

a) - Advertência; 

b) - 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor 

correspondente à parte inadimplida; 

c) - O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias corridos, a 

partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado; 
d) - 20% (vinte por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula 

contratual, exceto prazo de entrega; 

e) - Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto, incidirá multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

respectiva nota de empenho, por inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis. 

f) - a multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa ou 

judicial. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões 

contratuais que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de notificação 

Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses: 

a) Infrigência de qualquer obrigação ajustada. 

b) Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA. 

c) Se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar qualquer 
direito decorrente deste contrato. 

d) Os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta vier a 
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sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso ocorra a rescisão do Contrato, o CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA , apenas 
os valores dos materiais entregues e aceitos até a data respectiva. 

 

CLÁUSULA NONA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21.06.1993 e suas 

alterações posteriores, na Lei nº 8.078, de 11.09.1990 – Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil 

Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em outras referentes ao objeto, ainda que não explicitadas. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS 

A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita por meio de protocolo. 

Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICIDADE 
Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no periódico dos Atos Oficiais do Município de 

Santo Antonio do Sudoeste - PR, pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, § 1º, da Lei 

8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais: 

a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da CONTRATADA, 

esta ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como sofrerá as penalidades 

previstas no Artigo n° 87 da Lei 8.666/93. 

b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações 

decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou 
fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente 

advirem de prejuízos causados a terceiros. 

c) o fiscal responsável pela execução do contrato será o senhor(a)         , cargo:       

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PARTES INTEGRANTES 
As condições estabelecidas no edital INEXIGIBILIDADE Nº.../2020 DO CHAMAMENTO PÚBLICO  Nº 04/2020 e 

na proposta apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de 

transcrição. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporadas a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificações que 

venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRATANTE e 

CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA SUCESSÃO E DO FORO 

As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de igual 

teor e forma, na presença das 02(duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel 

cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Santo Antonio do Sudoeste, 

estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada 
a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito 

permitidas neste referido foro. 

 

Santo Antonio do Sudoeste, <DATAINICIOVIGENCIA#E> 

 
 ZELIRIO PERON FERRARI  

Prefeito Municipal 

 

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME> 

CNPJ Nº: <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ> 

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE> 
CPF Nº: <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE> 

 

Testemunhas: 
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2020 
 

ANEXO V 

 

MODELO DECLARAÇÃO 

 

(NOME DA EMPRESA – CNPJ – ENDEREÇO – TELEFONE) 

 

   DECLARAMOS, para fins de licitação, que a empresa ...................., CNPJ .................... : (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 e CPF do Declarante) 

 

OBS.: 

1) Esta 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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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2020 

 
ANEXO VI 

 

 
MODELO DO OFÍCIO DE APRESENTAÇÃO 

 

(Local e data) 
 

(Identificação da Proponente – nome ou razão social, nome fantasia, endereço, telefone/fax e CNPJ, etc. 
) 
 
Ao  
Município de Santo Antonio do Sudoeste 
Comissão de Licitações 
 
Referente: Edital de Chamamento Público nº 04/2020. 
Objeto: Credenciamento de mercearias, mercados e supermercados para fornecimento de Cestas 
Básicas no município de Santo Antonio do Sudoeste – PR, em atendimento a Lei Municipal 2.792/2020 
de 07 de abril de 2020 
 

Prezados Senhores 

 
Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, a especificação dos serviços 

que temos a oferecer. 
 

Item Descrição Quantidade Preço 

Unitário 

Preço Máximo 

Total 

01 CESTA BÁSICA TIPO 1 

1 Achocolatado em pó, pacote de 400gr 

1 Açúcar Cristal, pacote de 02 kg 

1 Arroz parabolizado tipo 1, pacote de 05 kg 

1 Bolacha tipo maisena, pacote de 400gr 
1 Café em pó tradicional, pacote de 500gr 

2 Creme dental com flúor, embalagem de 90gr 

1 Detergente líquido, embalagem de 500ml 

1 Farinha de mandioca torrada, pacote de 500gr 

1 Farinha de milho, pacote de 01 kg 

1 Farinha de trigo especial tipo 1, pacote de 05kg 
1 Feijão preto tipo 1, pacote de 01 kg 

1 Leite em pó integral , pacote de 300gr 

1 Macarrão espaguete , pacote de 01 kg 

1 Óleo de soja vegetal, embalagem de 900ml 

1 Papel higiênico, com 04 rolos, neutro e folhas simples 

1 Sabão em pó, embalagem de 01kg 
2 Sabonetes de 150gr 

1 Sal refinado, pacote de 01 kg 

2 Sardinha com molho de tomate 165 gr 

1 Agua Sanitária 1L 

 102,52  

 
 

Item Descrição Quantidade Preço 
Unitário 

Preço Máximo 
Total 
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02 CESTA BÁSICA TIPO 2 

1 Achocolatado em pó, pacote de 400gr 

1 Açúcar Cristal, pacote de 2 kg 

1 Arroz parabolizado tipo 1, pacote de 2 kg 

1 Café em pó tradicional, pacote de 500gr 
2 Creme dental com flúor, embalagem de 90gr 

1 Detergente líquido, embalagem de 500ml 

1 Farinha de mandioca torrada, pacote de 500gr 

1 Farinha de milho, pacote de 01 kg 

1 Farinha de trigo especial tipo 1, pacote de 1kg 

1 Feijão preto tipo 1, pacote de 1 kg 
1 Leite em pó integral , pacote de 300gr 

1 Macarrão espaguete , pacote de 1 kg 

1 Óleo de soja vegetal, embalagem de 900ml 

1 Papel higiênico, com 04 rolos, neutro e folhas simples 

1 Sabão em pó, embalagem de 1kg 
2 Sabonetes de 150gr 

1 Sal refinado, pacote de 1 kg 

1 Agua Sanitaria 1L 

 80,01  

 
 

Item Descrição Quantidade Preço 

Unitário 

Preço Máximo 

Total 

03 CESTA BÁSICA TIPO 3 

1 Açúcar Cristal, pacote de 2 kg 

1 Arroz parabolizado tipo 1, pacote de 2 kg 
1 Café em pó tradicional, pacote de 500gr 

1 Creme dental com flúor, embalagem de 90gr 

1 Detergente líquido, embalagem de 500ml 

1 Farinha de milho, pacote de 01 kg 

1 Farinha de trigo especial tipo 1, pacote de 1kg 

1 Feijão preto tipo 1, pacote de 1 kg 
1 Leite em pó integral , pacote de 300gr 

1 Macarrão espaguete , pacote de 1 kg 

1 Óleo de soja vegetal, embalagem de 900ml 

1 Papel higiênico, com 04 rolos, neutro e folhas simples 

1 Sabão em pó, embalagem de 1kg 

1 Sabonetes de 150gr 
1 Sal refinado, pacote de 1 kg 

1 Agua Sanitaria 1L 

 65,23  

 
Declaramos também que as informações prestadas nesse processo são verdadeiras e que temos ciência 
de que, por eventuais inconsistências, estaremos sujeitos às penas previstas no Art. 299 do Código 
Penal. 
 

 

Atenciosamente. 
 

(nome, CPF, RG e assinatura do representante legal) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Município de Santo Antonio do Sudoeste 

Estado Do Paraná  

 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 04/2020 

 
ANEXO VII 

 

 
DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (*) 

 
 

(Nome da Empresa.....), CNPJ/MF Nº........, sediada, (Endereço Completo)  

 
 

 

Declaro(amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na 

modalidade de Pregão Presencial, que estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de 
pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei 

Complementar 147/2014. 

 
 

 

(Local e Data) 
 

 

(assinatura do representante legal da empresa) 

 


