
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES 
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DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

                                                   
 
LICITAÇÃO Nº 018/2017  
PEDIDO: 342/2017 
 
                                          EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 018/2017  
 
O Município de Torres comunica aos interessados que está procedendo a CHAMADA PÚBLICA, para fins 
de CREDENCIAMENTO, de pessoa jurídica privada (empresas, microempresas ou empresas de pequeno 
porte) ou de pessoa física para ARRENDAMENTO DE ÁREA PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO NOS 
LIMITES TERRITORIAIS DO MUNICÍPIO DE TORRES. O prazo para a entrega dos documentos/propostas 
será no dia 01 de fevereiro de 2017, sendo que a abertura ocorrerá neste dia ás 15 horas, na Sala de 
Abertura de Licitações da Diretoria de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Torres, localizada 
na Rua José Antônio Picoral, nº 79, Centro – Torres/RS.  
 

São Anexos deste Edital: 

ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA 
ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO 
 

I - DO OBJETO 

1.1. O objeto deste Edital é o credenciamento de pessoa jurídica privada (empresas, microempresas ou 
empresas de pequeno porte) ou de pessoa física para ARRENDAMENTO DE ÁREA PARA EXTRAÇÃO 
DE SAIBRO NOS LIMITES TERRITORIAIS DO MUNICÍPIO DE TORRES, pelo período de 12 (doze) 
meses, a contar da data de assinatura do Contrato, não tendo limite da quantidade do material a ser 
extraído, sendo a Extração, Carregamento, Transporte e, caso necessário, o Licenciamento da área por 
conta do Município. 

1.2. As máquinas e caminhões necessários para a retirada, extração e transporte serão de 

responsabilidade do Município de Torres; 

1.3. A Administração reserva-se o direito de solicitar a análise do saibro da área a ser arrendada para 

comprovar a qualidade do material a ser extraído; 

1.4. A área deverá apresentar facilidade de acesso e possibilidade de movimentação de máquinas; 

1.5. O início do pagamento será 30(trinta) dias após a emissão da LO - Licença de Operação, caso 

necessário, pelo órgão competente; 

1.6. Área a ser explorada, exclusivamente, pelo Município de Torres/RS; 

 
1.7. O material a ser extraído deverá estar em condições para utilização imediata pelo Munícipio. 
Desprovido de matéria vegetal ou outras substâncias deletérias, apresentado partículas duras e duráveis. 
 

1.8. O material será utilizado dentro dos limites territoriais do Município. 

II - CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO 
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Poderão participar pessoas jurídicas (empresas ou microempresas) ou pessoas físicas interessadas em 
arrendar o objeto desta Chamada Pública, que atendam às condições deste Edital e seus Anexos, 
apresentando os documentos nele exigidos. 

Não será permitida participação de pessoas jurídicas ou de pessoas físicas que estejam em sede de 
recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em 
liquidação; que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração, Pública, Direta ou Indireta, 
Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito, Federal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição; que estejam reunidas em consórcio, que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si. 

 

III - PRAZO E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO  

3.1. Na vigência deste ato convocatório o Município de Torres receberá pedidos de Credenciamento de 

pessoas físicas ou jurídicas, que sejam detentoras de ÁREA PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO nesta 

cidade, conforme especificações constantes no Anexo I que integra este Edital. 

3.2. O pedido de credenciamento e a documentação necessária para participar deste processo de 

chamamento público deverá ser entregue no período compreendido entre a data de publicação do aviso 

deste edital até a data de 01 de fevereiro de 2017 ás 15 horas, de segunda a sexta-feira, no horário 

compreendido entre 14 horas e 18 horas.  

3.3. Local de Entrega dos documentos: Diretoria de Compras e Licitações do Município de Torres sito a 

Rua José Antônio Picoral, 79, Centro, Torres/RS, CEP 95.560-000. 

3.4. O pedido de credenciamento deverá ser apresentado, devidamente datilografado ou digitado, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas, ou ambiguidade, contendo, no mínimo, as informações abaixo 

mencionadas, instruído com os documentos de habilitação para pré-qualificação, solicitados no item IV 

deste Edital, e, ainda: 

a) dados da proponente: nome, razão social, (e de fantasia, se houver), CNPJ, CPF, endereço; 

b) proposta de preço comprovando que o mesmo está de acordo com o estipulado pela administração. 

3.5. O pedido de credenciamento e os documentos de pré-qualificação apresentados pelas interessadas 

de modo incompleto, rasurados, vencidos ou em desacordo com o estabelecido neste Edital, serão 

considerados ineptos e devolvidos às interessadas caso não seja possível a sua regularização, podendo 

esta emendá-la, reapresentando-o durante a vigência deste Edital, depois de corrigidas as pendências ou 

irregularidades apontadas pela Comissão Permanente de Licitação. 

3.6. Nenhum envelope será recebido após o horário e dias marcados para credenciamento. 

 3.7. A Comissão Permanente de Licitação, a qual avaliará os documentos apresentados para o 

credenciamento,  não se responsabiliza pelos envelopes enviados pelo correio. 

3.8. As retificações do Edital, por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais impugnações, obrigarão a 

todos os credenciados a tomarem ciência, através de expediente a ser publicadas no órgão de publicação 

oficial do Poder Executivo. 
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3.9. O Edital poderá ser adiado ou revogado por razões de interesse público, ou anulado por razões de 

ilegalidade, sem que caiba aos credenciados qualquer indenização por esses fatos, de acordo com o art. 

49 da Lei Federal n° 8.666/93. 

3.10. Ao participar do credenciamento, as empresas interessadas aceitam as condições e se obrigam a 

cumprir todos os termos deste Edital e seus anexos.  

 

IV - DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO 

Para a habilitação o licitante deverá apresentar no envelope nº 01: 

 

PESSOAS JURÍDICAS 

 - Regularidade Jurídica:  

a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado de forma integra 

acompanhado de todas as alterações, se houver, ou alteração Consolidada, em se tratando de 

sociedades comerciais; Registro Comercial no caso de empresa individual; 

b) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ) 

c) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede 

do interessado; 

- Regularidade Fiscal: 

a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal mediante apresentação de Certidão Conjunta Negativa 

de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União abrangendo a regularidade quanto 

a tributos e encargos sociais, na forma de certidão conjunta negativa, nos termos da Portaria MF 

358/2014. 

b) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante. 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante 

d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

e) Alvará de localização fornecido pelo Município da sede da pessoa jurídica; 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação 

da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, disponivel no site: http://www.tst.jus.br/certidao; 

 - Qualificação Econômico-Financeira: 

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou execução patrimonial, expedida pelo 

distribuidor da sede da interessada, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias, quando não 

constar expressamente do corpo da certidão, o prazo de validade da mesma. 

- Qualificação Técnica: 

a) Certidão do Registro de Imóveis da àrea a ser arrendada no nome do licitante; 

b) Cópia do Licenciamento de Operação, junto a FEPAM; 

Parágrafo único: áreas com até 02 ha (dois hectares) poderão apresentar Licenciametno Ambiental 

expedido pelo Município. 

a) Cópia do registro de extração junto ao DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral) 
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b) Atestado de visita e laudo/relatório de análise de qualidade e facilidade de acesso e movimentação 

de maquinários, assinado por técnico (geólogo) representante do Município; 

Os licitantes interessados deverão agendar visita na área a ser arrendada, com a Secretaria de Obras e 

Serviços Públicos – SMOT, pelo Telefone (51) 3626-9150, ramal 501/502. Eventuais dúvidas serão 

esclarecidas durante a visita. 

 

PESSOAS FÍSICAS 

- Regularidade Jurídica: 

c) Cópia do Cadastro de Pessoas Física – CPF.  

d) Copia do Documento de Registro Geral – RG. 

 - Regularidade Fiscal: 

a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal mediante apresentação de Certidão Conjunta 

Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União abrangendo a 

regularidade quanto a tributos e encargos sociais, na forma de certidão conjunta negativa, nos 

termos da Portaria MF 358/2014. 

b) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante. 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante. 

d) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou execução patrimonial, expedida pelo 

distribuidor da sede da interessada, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias, quando 

não constar expressamente do corpo da certidão, o prazo de validade da mesma. 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, disponivel no site: 

http://www.tst.jus.br/certidao 

- Qualificação Técnica: 

      a) Certidão do Registro de Imóveis da àrea a ser arrendada no nome do licitante; 

      b) Cópia do Licenciamento de Operação, junto a FEPAM; 

Parágrafo único: áreas com até 02 ha (dois hectares) poderão apresentar Licenciametno Ambiental 

expedido pelo Município. 

e) Cópia do registro de extração junto ao DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral) 

f) Atestado de visita e laudo/relatório de análise de qualidade e facilidade de acesso e movimentação 

de maquinários, assinado por técnico (geólogo) representante do Município; 

Os licitantes interessados deverão agendar visita na área a ser arrendada, com a Secretaria de Obras e 

Serviços Públicos – SMOT, pelo Telefone (51) 3626-9150, ramal 501/502. Eventuais dúvidas serão 

esclarecidas durante a visita. 

 

Parágrafo Único -  

http://www.tst.jus.br/certidao
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 - Os documentos relacionados para habilitação deverão ser apresentados em original ou por cópia 

autenticada. Sendo que os documentos que poderão ainda serem extraídos de sistemas informatizados 

(internet) ficarão sujeitos a comprovação de sua veracidade pela Administração. Os documentos que não 

apresentarem data de vencimento serão considerados 90 (noventa) dias a partir da data de emissão. 

 

- Fica estabelecido que os documentos requeridos a titulo de habilitação, quando a licitante for Filial todos 

os documentos estejam em nome da Filial, quando a licitante for a Matriz todos os documentos estejam em 

nome da Matriz, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente forem emitidos 

em nome da Filial, no primeiro caso ou da Matriz, na segunda hipótese, ou ainda aquelas certidões da 

Matriz que expresse abrangência às filiais. 

 

- Nos termos dos arts. 42 e 43 da Lei Complementar n.º 123/06, as MEs e EPPs deverão apresentar toda a 

documentação exigida no item 2.1. do Edital, mesmo que esta apresente alguma restrição com relação à 

regularidade fiscal. 

 

- Havendo alguma restrição com relação à regularidade fiscal, será assegurado às MEs e EPPs o prazo de 

05 dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for declarada a vencedora da 

licitação, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeito de certidão negativa. 

 

- A não regularização da documentação no prazo previsto acima implicará na decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/93, sendo facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou 

revogar a licitação. 

 

- Os documentos solicitados estão sujeitos a comprovação de veracidade sendo o credenciado responsável 

por todos os documentos apresentados. Caso o credenciado deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa exigida no edital, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderá ser, 

após concedido o contraditório e ampla defesa, desclassificado do certame sem prejuízo dos demais atos 

administrativo e judiciais para apuração dos fatos. 

- Os representantes de microempresa e empresa de pequeno porte deverão comprovar mediante 

documento de declaração, assinada pelo responsável/proprietário, que a respectiva empresa se enquadra 

nessa categoria ficando o declarante responsável pela veracidade da informação sob as penas da Lei. A 

ausência dessa declaração significara a desistência da microempresa ou empresa de pequeno porte de 

utilizar-se das prerrogativas a elas concedidas pela Lei Complementar Federal de nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, art.44. 

 

V - CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 a. É vedado: 
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        a.1 -  O credenciamento de pessoas jurídicas ou de pessoas físicas  que sejam pertencentes ao 

quadro permanente do Município, servidor público em exercício de cargo em comissão ou função 

gratificada(Lei Federal n° 8.666/93, art. 9°, III), ou que estiver em exercício de mandato eletivo ou com 

registro oficial de candidatura para qualquer desses cargos; 

 a.2. O credenciado que venha a se enquadrar nas situações previstas no item anterior terá 

suspensa a respectiva atividade, enquanto perdurar o impedimento.    

 b. O Município reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente, a prestação dos serviços 

pelos credenciados, podendo proceder o descredenciamento, em casos de má prestação, verificada em 

processo administrativo específico, com garantia do contraditório e da ampla defesa; 

 c. O credenciamento, não configurará uma relação contratual. 

           

PARÁGRAFO ÚNICO: 

Durante a vigência do credenciamento os credenciados deverão manter regularizadas todas as condições 
de habilitação, bem como deverão informar toda e qualquer alteração na documentação referente à sua 
habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal 
relacionadas às condições deste credenciamento. 

 
VI - PENALIDADES  
 
6.1- Pelo inadimplemento das obrigações, sejam na condição de participante do Chamamento Público ou 
de contratante, as licitantes, conforme a infração estarão 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 1 ano;  
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.  
6.2- As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.  
6.3- 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.  
6.4- 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.  

6.5- A defesa prévia ou pedido de reconsideração relativos às penalidades dispostas será dirigido ao 
Senhor Prefeito Municipal, o qual decidirá no prazo de 05(cinco) dias úteis. 
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 VII -  DO VALOR E DO PAGAMENTO 

O valor mensal a ser pago pelo Município de Torres, pelo arrendamento do imóvel será de R$ 

8.800,00 (oito mil e oitocentos reais) 

a) O pagamento pelo arrendamento do imóvel será efetuado mensalmente. 

b) O pagamento somente será efetuado mediante apresentação de documento fiscal idôneo, e após 

atesto de responsabilidade da Secretaria de Obras e Serviços Públicos. 

c) Os pagamentos serão realizados num prazo não superior a 30 dias, conforme cronograma de 

desembolso da Secretaria de Fazenda. 

 
VIII –  DO  REAJUSTE  DO  PREÇO 

O valor do aluguel será reajustado anualmente, tendo como base, os índices previstos e acumulados no 
período anual do pelo índice IGPM (Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas). 
 

PARÁGRAFO ÚNICO - A periodicidade do reajuste será anual, salvo redução que vier a ser autorizada por 

normas supervenientes e será efetuado de acordo com os critérios estabelecidos pelos Órgãos 

Governamentais. 

 
 XIX – FORMALIZAÇÃO E DA VIGÊNCIA DO EDITAL E DO CONTRATO 

O credenciamento será formalizado mediante Ata lavrada e posterior contrato de arrendamento. 

A vigência do contrato, oriundo do credenciamento, será de no máximo 12 meses, a contar da assinatura 
do mesmo, com possibilidade de prorrogação até o limite de 60 meses, quando obrigatoriamente será 
reavaliada a documentação das empresas credenciadas.  

 

X – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
10.1. Poderá impugnar o edital, qualquer cidadão licitante ou não, de acordo com o art. 41 da Lei 8.666/93, 
em sua redação atual. 
10.2. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vicio não suspenderá o curso do certame. 
10.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedira de participar do processo licitatório 
até o transito em julgado da decisão a ela pertinente. 
10.4. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame. 
10.5. As impugnações ao edital poderão ser feitas até o horário e data limite estabelecidos para tanto (art 
41 §2 da Lei 8.666/93), sendo que serão recebidas até dois dias úteis antes da data fixada paa abertura da 
licitação, devendo o Presidente da Comissão de Licitação em 03 (três) dias úteis dar o deferimento, ou não 
do mesmo. 
 

XI - DA PUBLICIDADE 

O presente Edital, bem como seu resultado, será publicado no site da Prefeitura Municipal de Torres, no 
mural e em Jornal de grande e circulação. 
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XII – DISPOSIÇÕES FINAIS 

A extração do material será fiscalizada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
conjuntamente com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, as quais manterão registros 
próprios das quantidades retiradas bem como dos locais destinados e ocorrências relacionadas á execução 
do contrato. 

O material extraído destina-se somente a atender os serviços de estradas no perímetro territorial do m 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Município de Torres, sendo proibida a retirado do 
material para serviços particulares. 

O arrendador se obriga a permitir o acesso ao local da jazida, por suas terras competindo ao arrendatário 
conservar a estrada e o caminho de acesso. 

O município de Torres não se transforam em devedor solidário ou subsidiário  perante credores da 
contratada, inexistindo qualquer responsabilidade da Administração Pública por encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais e dívidas pessoais da contratada, resultante da execução do contrato. 

Não serão aceitas as propostas que deixarem de atender as exigências do edital e seus anexos. 

Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou quaisquer 
outros documentos apresentados para habilitação; exceto os casos de alteração de denominação social 
devidamente comprovada a manutenção da sociedade. 

Ficam os participantes cientes de que deverão se manter, durante toda a vigência do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como, todas as condições de habilitação e 
qualificações exigidas neste Edital.  

Fica eleito o Foro da Comarca de Torres para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contato 
dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 
 

XIII - INFORMAÇÕES 

Maiores informações poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, 

localizada na Rua Universitária, s.n.º - Parque Oldio Webber Rodrigues- Torres RS, fone (51) 3626-9150 

Ramal 501/502 ou ainda através da Diretoria de CompraS e Licitações, Rua José Antônio Picoral, nº 79 

fone (51) 3626-9150 Ramal 217, e também pelo e-mail gerlicitacao@torres.rs.gov.br. 

                                                                                                                          

 Torres, 16 de janeiro de 2017.                                                                

 

 

MARIA CLARICE BROVEDAN 
Secretária de Fazenda 

 

 

 

mailto:gerlicitacao@torres.rs.gov.br


 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES 

SECRETARIA DA FAZENDA 
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

 

                                                      

ANEXO I  

MODELO DE PROPOSTA 
 
 
PROPOSTA PARA ARREDAMENTO DE ÁREA PARA EXTRAÇÃO DE MATERIAL TIPO SAIBRO PARA 

O MUNICÍPIO DE TORRES 
 
 

-------------------------, inscrito no CNPJ/CPF sob nº ----------------------, encaminho através deste, proposta de 
arrendamento da área de ---------------- metros para extração de saibro, endereço: ----------------------------------
--- neste Município, não tendo limite de quantidade a ser extraída, sendo que a extração, carregamento, 
transporte e licenciamento são por conta da contratante, pelo período de 12 (doze) meses da data de 
assinatura do contrato. 
Valor da proposta: R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais) mensais 
 
 
Validade da proposta: 60 dias 
 
 

Torres, xx de xxxxxxxxx de 2017. 
 

___________________ 
CNPJ/CPF Nº -------------------------- 
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ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE ÁREA PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO NOS LIMITES 
TERRITORIAIS DO MUNICÍPIO DE TORRES - Nº...../2017 . 

 

LOCATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES, com sede a Rua José Antônio Picoral, 79 em  
Torres - RS, com inscrição no CGC-MF 87.876.801.0001/01, neste ato representada pelo(a) Prefeito(a) 
Municipal ,..............................., Portador(a) do CPF ..............., residente e domiciliado a ................., em 
Torres – RS.  
 
LOCADOR: ..........................., inscrito no CNPJ/CPF sob nº ....................., com endereço na Rua ..........., N 
.....– , ........................... representada pelo Sr. .............., inscrito no RG nº .................. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
Constitui objeto do presente contrato o ARRENDAMENTO DE ÁREA PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO 
NOS LIMITES TERRRITORIAIS DO MUNICÍPIO DE TORRES, sito a ..........................., n.º ........, Bairro 
..............., Torres RS. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Não há limite na quantidade de material a ser extraído, sendo a extração, 
carregamento, transporte e o licenciamento ambiental junto aos órgãos competentes, de responsabilidade 
do Município de Torres-RS, conforme pedido protocolado sob o nº 342/2017. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: O material a ser extraído deverá estar em condições para utilização imediata 
pelo Munícipio. Desprovido de matéria vegetal ou outras substâncias deletérias, apresentado partículas 
duras e duráveis. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO FUNDAMENTO LEGAL - DOS ANEXOS CONTRATUAIS  
Fazem parte integrante do presente instrumento de contrato, independentemente de transcrição, os 
documentos abaixo relacionados, de cujo teor as partes declaram ter pleno conhecimento: 

a) Processo Administrativo 342/2017 e o Edital de Chamamento Público 18/2017, amparado na lei 

8.666/93 e suas alterações posteriores.  

 § 1º. Os documentos mencionados nesta cláusula serão considerados suficientes para, em 

conjunto com este instrumento de contrato, definir o seu objeto e a sua perfeita execução.  

§ 2º. Havendo dúvidas ou divergências em relação ao disposto neste instrumento de contrato e o 

Município de Torres, as mesmas serão objeto de acordo entre as partes, prevalecendo o que mais 

beneficiar ao interesse público, haja vista a supremacia deste sobre o interesse privado. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E FORMA DO PAGAMENTO 
O valor da locação mensal será de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), a partir de .....de.........até ..... 
de .......... de 201x.O pagamento será efetuado mensalmente,  mediante apresentação de documento fiscal 
idôneo, e após atesto de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Os 
pagamentos serão realizados num prazo não superior a 30 dias, conforme cronograma de desembolso da 
Secretaria de Fazenda. 
§ 1º. A apresentação deste documento não exime o LOCADOR da exibição de outros que sejam 
necessários para atestar o regular pagamento dos encargos mobiliários e imobiliários, ou outros a que 
esteja obrigado, os quais deverão ser providenciados, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da solicitação. 
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§ 2º. O LOCADOR deverá indicar, por meio de ofício a ser entregue ao gestor de contrato, no prazo de 5 
(cinco) dias após a assinatura do contrato, o número de conta bancária aberta em seu nome, o número da 
agência e o nome da instituição bancária em que serão efetuados os depósitos. 
 
Parágrafo único: O valor do aluguel será reajustado pelo IGPM - FGV, e somente poderá ser requerido, por 
escrito, depois de decorridos 12 (doze) meses da data de assinatura do presente instrumento. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO 
O presente pacto celebrado tem sua vigência a partir de .....de ...... de 2017 até ... de ................... de 201x, 
podendo ser aditado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de (60) sessenta meses (art.57, II, da Lei 
nº 8.666/93). 
§ 1º A qualquer momento da vigência do contrato, o Município poderá desocupar todo o imóvel ou parte 
dele, sem o pagamento de qualquer valor, a qualquer título, bastando para tanto notificar o LOCADOR com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
327/33903910. 
  
CLÁUSULA SEXTA: DA FISCALIZAÇÃO 
O Município de Torres, por intermédio do (a) servidor (a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, matrícula xxxx, 
indicado (a) pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, do (a) servidor (a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
matrícula xxxx, indicado (a) pela Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo fiscalizará o andamento da 
prestação dos serviços, reservando-se o direito de rescindir o contrato se verificada qualquer anormalidade, 
em especial as previstas nos Artigos 77 e 78, da Lei n° 8.666/93, sendo que a rescisão também poderá 
ocorrer de acordo com o exposto no artigo 79, da Lei n° 8.666/93.  
 
§ 1º. A fiscalização por parte do MUNICÍPIO não eximirá ou reduzirá, em nenhuma hipótese, as 
responsabilidades do LOCADOR sobre eventuais faltas que venha a cometer, mesmo que não indicada 
pela fiscalização. 

§ 2º. Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle do cumprimento do contrato, fazendo cumprir a lei e 
as disposições do presente Contrato. 

§ 3º. Todas as ocorrências que vierem a prejudicar a regular execução do objeto do presente contrato 
deverão ser comunicadas, imediatamente, através de ofício, à Secretaria de Fazenda - Diretoria de 
Compras e Licitações, a qual encaminhará a Procuradoria do Município, para as providências cabíveis. 

§ 4º. Antes de comunicar as ocorrências, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos e a Secretaria de Meio 
Ambiente e Urbanismo, poderá comunicar oficialmente o LOCADOR sobre o problema ocorrido, 
estabelecendo prazo razoável para resposta. Findo esse prazo, apresentada ou não a resposta, enviará 
comunicação a Secretaria de Fazenda - Diretoria de Compras e Licitações. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO LOCADOR  

Além das naturalmente decorrentes deste instrumento, são obrigações do LOCADOR, durante todo o prazo 
de vigência contratual: 

§ 1º. Gerais:  
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I- Responsabilizar-se, total ou parcialmente, direta ou indiretamente, pelos danos causados diretamente ao 
MUNICÍPIO ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão dolosas ou culposas, não excluindo ou 
reduzindo tal responsabilidade a fiscalização realizada pelo MUNICÍPIO;  

II- Manter-se durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas, as 
condições de HABILITAÇÃO exigidas por lei; 

III- Comunicar à fiscalização, de imediato, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique com 
ou no imóvel;  

IV- Prestar todos os esclarecimento ou informações solicitadas pelo MUNICÍPIO, ou por seus prepostos, 
sobre o objeto;  

§ 2º. Específicas:  

I- Entregar ao MUNICÍPIO o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina; 

II- Garantir ao MUNICÍPIO, durante o tempo da locação,  o acesso ao local da jazida, por suas terras 
competindo ao arrendatário conservar a estrada e o caminho de acesso; 

III- Manter, durante o período da locação, a forma e a destinação do imóvel; 

IV- Responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação; 

VI- Pagar os impostos e as taxas, incluindo-se o Imposto Territorial Rural/Urbano e suas taxas agregadas, 
que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO ALÉM DAS NATURALMENTE 
DECORRENTES DO PRESENTE CONTRATO, CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: 

I- Pagar o valor devido ao LOCADOR no prazo avençado; 

II- Acompanhar e fiscalizar o objeto em todas as suas etapas, registrando as ocorrências; 

III- Servir-se do imóvel para o uso convencionado, compatível com a natureza deste e com o fim a que se 
destina, devendo tratá-lo com o mesmo cuidado como se fosse seu; 

IV- Levar imediatamente ao conhecimento do LOCADOR o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja 
reparação a este incumba, bem como as eventuais turbações de terceiros; 

V- Permitir a vistoria do imóvel pelo LOCADOR ou por seu mandatário, mediante combinação prévia de dia 
e hora, bem como admitir que seja o mesmo visitado e examinado por terceiros, na hipótese prevista no 
art. 27, da Lei 8.245/91. 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 

AS PARTES DO PRESENTE CONTRATO SERÃO PASSÍVEIS DAS SEGUINTES SANÇÕES: 

§ 1º. Do locatário: 

I- Havendo atraso no pagamento pagará o MUNICÍPIO ao LOCADOR juros de mora correspondente a 1% 
(um por cento) ao mês sobre o valor do aluguel em atraso, e multa correspondente a 0,1% (um décimo por 
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cento) por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento) do valor da parcela em atraso, com a devida 
correção monetária pelo IGPM – FGV. 

 § 2º. Do locador: 

I - Pelo inadimplemento das obrigações, sejam na condição de contratada, as licitantes, conforme a 
infração estarão sujeitas às seguintes penalidades:  
a) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao 
resultado: advertência;  
b) 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;  
c) 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;  
d) 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.  
e) 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.  
II - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.  
III - 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.  
IV - Da aplicação das penas definidas nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, caberá defesa no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contados da intimação.  
V - A defesa prévia ou pedido de reconsideração relativos às penalidades dispostas será dirigido ao 
Senhora Prefeita Municipal, o qual decidirá no prazo de 05(cinco) dias úteis 

CLÁUSULA DÉCIMA : DA RESCISÃO 
O Município poderá rescindir o presente contrato nas hipóteses previstas nos art. 77 e 78 e pelas formas do 
art. 79, da Lei Federal 8666/93, alterada pela Lei Federal 8883/94, em caso de desapropriação do imóvel 
ou de sinistro eu inviabilize a sua utilização, ficando este pacto automaticamente rescindido. 
Considera-se rescindido, automaticamente o contrato nas hipóteses de declaração de inidoneidade e 
suspensão do direito de contratar, prevista na cláusula anterior. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO 
As partes aqui contratadas elegem o foro da cidade de Torres, para dirimir eventuais dúvidas que possam 
surgir na execução deste contrato. 
E por estarem as partes justas e contratadas assinam o presente instrumento particular de contrato, em 03 
( três ) vias de igual teor e forma, na presença da testemunhas abaixo.  
                                                                                                            
 
                                                                                                                     Torres, ...... de ........... de 2017. 

 
 

CONTRATANTE 
 

CONTRATADO 


