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Processo nº 021/2020 

Procedimento nº 001/2020 
Credenciamento nº 001/2020 

 
EDITAL ESPECIAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

 
O Município de Regeneração – Estado do Piauí, através de seu Pregoeiro e 
Equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos interessados que se acha 
aberta, nesta unidade, a realização do CHAMAMENTO PUBLICO Nº 
001/2020, para o PROCESSO DE CREDENCIAMENTO E SELEÇÃO de 
fornecedores, pessoas físicas e jurídicas, com fundamento na Lei Federal nº 
13.979/2020; Portaria MS nº 188/2020; Decreto Municipal nº  010/2020, de 17 de 
Março de 2020, e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666/93 e as exigências 
estabelecidas neste Edital. 

1. DA JUSTIFICATIVA 

Considerando que em 11 de março de 2020 a Organização Mundial de Saúde 
– OMS decretou a disseminação do novo Coronavírus (COVID-19) como uma 
pandemia mundial; 

Considerando a aprovação pelo Senado Federal e a consequente publicação 
do Decreto Legislativo nº 06 de 20/03/2020, que reconhece, para os fins do art. 65 
da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, a ocorrência do estado de 
calamidade pública em âmbito federal, nos termos da solicitação do Presidente da 
República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020, bem 
como o Decreto Municipal nº  010/2020, de 17 de Março de 2020, que declarou o 
estado de Calamidade Pública no Município de Regeneração; 

Considerando que o art. 4º da Lei nº 13.979, de 2020 dispõe que fica 
dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde 
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do Coronavírus; 

Considerando as disposições contidas no Decreto Municipal nº  010/2020, 
de 17 de Março de 2020, sobre procedimentos para contratações emergenciais, para 
enfrentamento, no âmbito do Município de Regeneração, à pandemia do 
Coronavírus COVID-19. 

Considerando que o combate a COVID-19 no Município de Regeneração é 
executado por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a qual possui competência 



 

_________________________________________________________________________________________________ 
Praça São Gonçalo, 217 – B – Centro\ CEP 64.490-000 \ REGENERAÇÃO – PIAUÍ 

CNPJ 06.554.943/0001-42 \ Fone/Fax: (86) 3293-1197 

para atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade e de vulnerabilidade 
extrema, verifica-se a necessidade de se fornecer aos usuários que procuram os 
serviços ofertados número suficiente de máscaras para sua proteção, de sua família e 
dos servidores em execução de serviços essenciais inadiáveis, cuja prestação 
encontra-se garantida no Município de Regeneração;  

O presente processo de Chamamento Público para a seleção de pessoas 
físicas e jurídicas para o fornecimento de Máscaras de Proteção prontas em tecido, 
com fundamento nas políticas públicas criadas pelo Governo Municipal no combate 
à pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), vem nesse momento atender a 
duas necessidades urgentes: 

Primeiramente tem-se o resultado de diversos estudos na área da saúde, 
informando que o novo coronavírus, causador da COVID-19 é transmitido por 
fluidos e secreções e contato entre uma pessoa infectada e uma saudável. Verificou-
se que muitas pessoas possuem infecções assintomáticas ou pré-sintomáticas, o que 
torna difícil sua identificação sem os exames específicos necessários. Sendo assim, o 
uso de máscaras faciais auxilia na criação de barreira às gotículas que transportam o 
vírus dificultando assim a infecção dos demais indivíduos que estiverem ao seu 
redor. 

O presente Chamamento Público tem como objetivo a contratação de 
pessoas físicas e jurídicas para o fornecimento de máscaras de proteção 
confeccionadas em tecido, desde que obedecidos os requisitos determinados pelo 
Ministério da Saúde, bem como da Organização Mundial de Saúde, atendendo assim 
ao esforço que a Prefeitura Municipal de Regeneração tem feito em ações que 
minimizem o sofrimento das camadas mais afetadas economicamente pela 
diminuição da atividade econômica causada pela Pandemia do Covid-19, as quais 
encontram-se, devido à ausência parcial ou total de renda, como o público alvo da 
Assistência Social, por se enquadrarem no público vulnerável, em consonância com 
as determinações constitucionais no sentido de que a Assistência Social será 
prestada a todos aqueles que dela necessitem, sem distinção alguma. 

2. DO OBJETO DO CHAMENTO PÚBLICO 

2.1. O presente Chamamento Público tem como objeto a seleção de pessoas físicas 
e jurídicas, residentes ou estabelecidas no Município de Regeneração, para o 
fornecimento emergencial de Máscaras Artesanais de Tecido, reutilizáveis, 
destinadas a pessoas de vulnerabilidade social e econômica, bem como aos 
servidores públicos das áreas administrativas dos órgãos, a fim de prevenir os riscos 
de transmissão do novo Coronavírus causador da COVID-19, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. 
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3. DA PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar do presente chamamento público, pessoas físicas ou jurídicas 
constituídas sob a forma de associação civil, cooperativa, microempreendedor 
individual, microempresa ou empresa de pequeno porte, com endereço residencial 
ou comercial no estado do Piauí, e que comprovem: 

I – Pessoas físicas: 

a) inscrição no CPF; 
b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; 
c) declaração de que dispõe de equipamentos de costura necessários para a 
produção das máscaras de tecido; 
d) endereço residencial no Município de Regeneração. 

II – Pessoas Jurídicas: 

a) inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ; 
b) declaração de que dispõe de espaço higienizado, com equipamentos de costura e 
proteção individual para os colaboradores que irão confeccionar as máscaras. 
c) endereço comercial no Município de Regeneração. 
III - Não será admitida a participação de interessados que estiverem cumprindo 
penalidade de suspensão imposta pela Administração Direta ou Indireta do Poder 
Público Municipal ou pena de inidoneidade, nos termos do artigo 87 da Lei federal 
n° 8.666/93, e ainda, interessados cujos sócios ou administradores integrem o 
quadro de servidores do Município de Regeneração. 

IV – Não será permitida mais de uma inscrição da mesma pessoa física ou jurídica. 

V – As inscrições serão feitas unicamente por meio eletrônico (online) e a sua inscrição 
implica na aceitação integral de todos os termos do edital. 

4. DO CREDENCIAMENTO 

4.1. As inscrições dos interessados no objeto do presente chamamento público 
poderão ser feitas a partir das 08:00h do dia 20 de maio de 2020, sendo encerradas 
as 23h59h do dia 25 de maio de 2020, através do envio de toda a documentação 
mencionada ao e-mail: licitacaopmregeneracao@gmail.com.  

5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A INSCRIÇÃO E 
HABILITAÇÃO 

5.1. A Documentação necessária constante no item 3.1, subitens I e II, deve ser 
digitalizada no formato PDF e enviada ao email 
licitacaopmregeneracao@gmail.com, conforme estabelecido no item 4.1 do presente 
edital. 

6. DA HABILITAÇÃO DOS CREDENCIADOS E DIVULGAÇÃO DOS 
RESULTADOS 
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6.1. Após o término do prazo de inscrições a Comissão Técnica da Secretaria de 
Assistência Saúde publicará a lista dos Credenciados no Diário Oficial do Município 
- DOM, convocando-os a comparecerem a esta Prefeitura para, no prazo de 03 
(três) dias, proceder com a devida entrega de uma amostra para avaliação e 
aprovação dos produtos ofertados, podendo a Comissão Técnica sugerir alterações 
para melhoria do produto, mantendo, porém, a vinculação com o que está descrito 
nas Especificações Técnicas; 

6.1.1. A seleção se dará inicialmente pelo menor preço ofertado por unidade, desde 
que obedecidas as especificidades técnicas do produto; 

6.2. As amostras serão entregues na sede da Secretaria Municipal de Saúde, sito à 
Rua Antônio de Neiva, 245, Centro, Regeneração – PI, CEP 64.490-000, no horário 
das 08h às 14h, em embalagem fechada e lacrada, contendo no mínimo 05 (cinco) 
unidades em data a ser devidamente informada no edital contendo a lista de 
credenciados. 
6.3. Em caso de empate de preços observado posteriormente à avaliação e 
aprovação dos produtos, será verificada a ordem cronológica de credenciamento. 

7. DA DEMANDA 
7.1 A demanda inicial estimada é de 30.000 (trinta mil) máscaras de proteção, da 
seguinte forma: 

7.2 Cada pessoa física somente poderá fornecer no mínimo 300 (trezentas) unidades 
e no máximo 1.000 (mil) unidades. 

7.3 Cada pessoa jurídica somente poderá fornecer no mínimo 1.001 (mil e uma) 
unidades e no máximo 10.000 (dez mil unidades). 

8. QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT VALOR 

01 
(pessoa 
física) 

Máscara artesanal de proteção, 
reutilizável, confeccionada em tecido 
duplo, de algodão ou tricoline, 
antialérgico, com 21 cm de altura e 34 cm 
de largura, com costura reta e com 2 
(dois) elásticos para sustentação de 18 cm 
de comprimento cada nas laterais ou tiras 
de pano para amarração. 

UND  R$ 2,00 

02 
(pessoa 
jurídica) 

Máscara artesanal de proteção, 
reutilizável, confeccionada em tecido 
duplo, de algodão ou tricoline, 
antialérgico, com 21 cm de altura e 34 cm 
de largura, com costura reta e com 2 
(dois) elásticos para sustentação de 18 cm 

UND  R$ 2,00 
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de comprimento cada nas laterais ou tiras 
de pano para amarração. 

 

9. DOS PREÇOS MÁXIMOS A SEREM PAGOS 
9.1. A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE pagará os seguintes preços 
máximos: 

a) para pessoa física: até R$ 2,00 (dois reais) por unidade; 
b) para pessoa jurídica: até R$ 2,00 (dois reais) por unidade. 

10. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DE MATERIAL 
10.1. Local e Horário de Entrega do Material: Os materiais deverão ser entregues na 
sede da Secretaria Municipal de Saúde, no seguinte endereço: Rua Antônio de 
Neiva, 245, Centro, Regeneração – PI, CEP 64.490-000. 

10.2. Prazo para Entrega das Máscaras: 
10.2.1. O prazo para entrega do objeto será de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
ordem de serviço. 

10.3. Das condições de entrega do produto: 

10.3.1 O objeto deverá ser entregue em embalagens, em perfeito estado de 
conservação, adequada para proteger o conteúdo contra danos durante o transporte, 
desde o fornecedor até o local da entrega. 

11. PAGAMENTO 
11.1 O pagamento deverá ser efetuado em parcela única, em conta corrente ativa em 

qualquer instituição bancária, mediante apresentação de Recibo (pessoa física) e 
Nota Fiscal (pessoa jurídica), emitida em 02 (duas) vias pela Contratada, em até 10 
(dez) dias contados do recebimento do material. O recibo mencionado deverá 
conter: 

a) a descrição do objeto, quantidade, valor global e valor unitário. 

11.2 A Administração efetuará retenção, na fonte, de eventuais tributos e 
contribuições que incidirem sobre os pagamentos. 

12. DOS RECURSOS 
12.1 Qualquer inscrito que tenha seu pedido indeferido pela Comissão Técnica da 
Secretaria Municipal de Saúde, será concedido o prazo de 2 (dois) dias úteis 
contados da publicação do resultado do credenciamento, para que apresentem 
recurso da decisão, podendo ainda, sendo aceitas pela Comissão serem sanados os 
problemas que ensejaram a inabilitação. 

12.2 Eventual recurso apresentado não terá efeito suspensivo. 
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13. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
13.1. As despesas decorrentes da execução do objeto desta Chamada Pública 
correrão à conta de dotação orçamentária do FPM / FMS / COVID-19. 

14. DAS OBRIGAÇÕES 
14.1. Do Fornecedor: 

14.1.2. Cumprir fielmente as normas estabelecidas neste Edital de Chamamento 
Público, de forma que os materiais sejam entregues em perfeito estado e condições, 
executando-os sob sua inteira e exclusiva responsabilidade; 

14.1.3. Fornecer os materiais rigorosamente de acordo com as especificações 
exigidas; 

14.1.4. Reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas no todo ou em 
parte, os produtos que se encontrarem vícios, defeitos ou fora das especificações; 

14.1.5. Nos preços ofertados deverão estar inclusos todos os impostos, taxas, fretes 
e demais custos provenientes da entrega do objeto; 
14.1.6. Responsabilizar-se pelo transporte dos produtos; 

14.1.7. Garantir a qualidade dos produtos ofertados. 

14.2. Da Secretaria Municipal de Saúde: 

14.2.1. Efetuar o pagamento ao fornecedor, bem como atestar, os recibos e as notas 
fiscais relativas à efetiva entrega dos materiais; 

14.2.2. Rejeitar no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas; 

14.2.3. Devolver o material caso não esteja dentro das especificações constantes 
deste chamamento. 

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
15.1. O fornecimento do material especificado neste Edital é condição para o 
pagamento mediante a contraprestação, ou seja, em razão da entrega das máscaras 
produzidas, conforme o estabelecido neste Edital. 

15.2. Os casos omissos serão avaliados pela Comissão Técnica da Secretaria 
Municipal de Saúde, e submetidos à decisão final da autoridade superior. 
 

Regeneração, 18 de maio de 2020. 
 
 

HERMES TEIXEIRA NUNES JUNIOR  
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

 
MODELO PARA SOLICITACAO DE CREDENCIAMENTO 

Nome: 
Endereço:............................................................................................................................ 
CEP:.. Município:.............................. Estado: 
CPF:.. 
Fone:... 
E-mail: 
 
Declaro que: 
I. Conheço todos os termos do edital de credenciamento n° 001/2020 da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO-PI, a eles me submetendo e 
concordando expressamente; 
II. Todos os documentos apresentados durante o procedimento de credenciamento 
são legítimos e correspondem a verdade, assim como suas copias aos originais; 
I. Estou ciente que a eventual celebração de contrato com a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO-PI implica, necessariamente, em efetiva 
solicitação de prestação de serviços, devendo haver garantia de sua execução; 
II. Concordo que a contratação dos serviços decorrentes do edital de 
Credenciamento n° 001/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
REGENERAÇÃO-PI, não gera qualquer vínculo trabalhista, com sócios, prepostos 
ou funcionários, assumindo a responsabilidade de arcar com todas as despesas de 
natureza trabalhista, previdenciária e fiscal; 
III. Os serviços credenciados/contratados serão prestados conforme os padrões 
técnicos exigíveis. 
IV. Os itens credenciados/contratados serão fornecidos conforme os padrões 
técnicos exigíveis. 
 

Regeneração-PI______________, de 2020. 
 
 
 

Nome Completo do Solicitante 
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ANEXO II 

DECLARACAO DE RESIDENCIA 

 

 

Eu,________________, CPF:________________ ,RG:_________________ 
,residente e domiciliado em________________ , logradouro: 
___________________________ , n° ______ , declaro para os devidos fins de 
comprovação de Residência que o (Inquilino), CPF:__________________ , 
RG:________________ , residente e domiciliado em_________________ , 
logradouro:____________________________ , n° ______ , que o mesmo reside 
no endereço citado acima por ser meu inquilino. 

Por ser verdade, dato e assino o presente documento, declarando estar ciente das 
informações aqui prestadas. 
 

 

*Anexar cópia do documento pessoal do Proprietário. 

 

 

REGENERAÇÃ-PI, __________________ , de 2020. 

 

 

Assinatura do Proprietário 
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ANEXO III 

 

DECLARACAO DE QUE EXERCE A ATIVIDADE DE COSTUREIRO(A) E 

DISPOE DE EQUIPAMENTO PESSOAL 

 

 

Eu,_________________ , CPF:_________________ ,RG:________________ , 
DECLARO, sob as penas da Lei, de que EXERÇO a atividade de 
COSTUREIRO(A) e disponho de EQUIPAMENTO(S) suficiente para a realização 
do objeto do Credenciamento n° 001/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
REGENERAÇÃO-PI. 

 

Regeneração-PI, ______ , de 2020. 
 

 

Nome Completo do Solicitante 
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ANEXO IV 

MODELO DA MÁSCARA 

 
Devem ser evitados os tecidos que possam irritar a pele, como poliéster puro e 
outros sintéticos, o que faz a recomendação recair preferencialmente por tecidos 
que tenham praticamente algodão na sua composição. Informações quanto a 
composição dos tecidos: a. 100% Algodão- características finais quanto a gramatura: 
I- 90 a 110 (p/ ex, usadas comumente para fazer lençóis de meia malha 100% 
algodão); II- 120 a 130 (p/ ex,usadas comumente para fazer forro para lingerie); e 
III- 160 a 210 (p/ ex, usada para fabricação de camisetas). b. Misturas - composição 
I- 90 % algodão com 10 % elastano; II- 92 % algodão com 8 % elastano; III- 96% 
algodão com 4 % elastano. É recomendável que o produto manufaturado tenha 3 
camas: uma camada de tecido não impermeável na parte frontal, tecido respirável no 
meio e um tecido de algodão na parte em contato com a superfície do rosto. 
(Conforme “Orientações Gerais – Máscaras de uso não profissional” da ANVISA, 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, publicado em 03 de abril de 2020). 
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ANEXO V 

MINUTA DO CONTRATO 

 

O MUNICIPIO DE REGENERAÇÃO-PI, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede e foro na cidade de Regeneração, situada à Praça São Gonçalo, nº 
217 - B, Centro, Regeneração – PI, CEP 64.490-000, CNPJ (MF) Nº 
06.554.943/0001-42 neste ato representada por seu Prefeito Municipal, HERMES 
TEIXEIRA NUNES JUNIOR, residente e domiciliado nesta cidade, doravante 
chamado abreviadamente CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa 
_____________________, com sede e foro na cidade de _______, Estado do 
______, estabelecida na ______________, nº ____, Centro, CEP _______, inscrita 
no CNPJ (MF) sob o nº ____________, inscrição estadual sob o nº 
____________, doravante chamada abreviadamente CONTRATADA, tem entre si 
justo e avençado e celebram, o presente CONTRATO DE FORNECIMENTO 
DE MASCARAS DE TECIDOS CONFORME ESPECIFICACOES PREVISTAS 
NO TERMO DE REFERENCIA, mediante as disposições expressas nas seguintes 
clausulas: 

 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO 
O objeto do presente contrato e o fornecimento de XXXXX máscaras de tecido 
que serão distribuídas para uso pela população em situação de vulnerabilidade social 
e econômica e entre os servidores públicos das áreas administrativas dos órgãos da 
Administração Pública Estadual, como medida de combate ao contágio Vírus 
COVID - 19. 

CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULACAO 
Vinculam-se ao presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital do 
CREDENCIAMENTO n° 001/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
REGENERAÇÃO-PI e seus anexos. 
CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUCAO 
DO SERVICO 
A vigência do presente contrato será de três meses, a contar da data de sua 
assinatura para entrega dos itens contratados. 

CLAUSULA QUARTA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 
Quanto a entrega: 

1. O objeto contratual deverá ser entregue a CONTRATANTE por meio de coleta 
a ser agendada após o prazo de entrega. 
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2. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que 
justificados até 02 (dois) dias uteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos 
pela CONTRATANTE, não serão considerados como inadimplemento contratual. 

3. Fica designado(a) o(a) S.r.(a)......................................, portador(a) da matricula de n° 

................, da PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO-PI para o 
recebimento dos bens adquiridos. 

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA 
PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado, na forma que se segue: 

a. 50% (cinquenta por cento) do valor total em até 15 (quinze) dias uteis, após o 
resultado final do credenciamento, mediante deposito em conta bancária indicada 
pelo credenciado; 

b. 50% (cinquenta por cento) restante do pagamento em até 10 (dez) dias uteis, após 
a entrega de todas as máscaras, mediante deposito em conta bancária indicada pelo 
credenciado; 

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os pagamentos somente serão realizados mediante 
crédito na conta corrente do CONTRATADO, informada na documentação 
apresentada para o credenciamento; 

PARAGRAFO SEGUNDO: E vedada a emissão de duplicatas e transferências do 
pretenso crédito a terceiros em face do pagamento ser realizado somente via ordem 
bancária na conta corrente informada pelo CONTRATADO; 

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
São obrigações da CONTRATANTE: 

a. Comunicar ao CONTRATADO toda e qualquer ocorrência relacionada a 
presente contratação. 

b. Notificar a CONTRATADA, de qualquer irregularidade decorrente da execução 
do objeto contratual e em desacordo com este instrumento; 

c. Rejeitar, no todo, os produtos que a credenciada fornecer fora das especificações 
do Edital ou deste Contrato. 

d. Efetuar o pagamento no prazo estabelecido neste Contrato. 
CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
São obrigações do CONTRATADO: 

a. Atender aos requisitos indicados pela CONTRATANTE em conformidade com 
o Edital de Credenciamento e seus anexos; 

b. Assumir o pagamento de todos os tributos, taxas, contribuições previdenciárias e 
trabalhistas e todas as despesas necessárias ao cumprimento deste contrato; 
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c. Assumir exclusivamente as responsabilidades do local e dos materiais utilizados 
para a prestação dos serviços; 

d. Realizar os serviços com rigorosa observância ao disposto no Edital de 
Credenciamento e seus Anexos. 

e. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato, 
sem previa anuência da CONTRATANTE. 

f. Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, as suas expensas, no total ou 
em parte, itens objeto deste Contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou em 
desconformidade com as especificações deste instrumento, no prazo fixado pela 
CONTRATANTE, contado da sua notificação; 

g. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a CONTRATADA ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste Contrato, não 
excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento da 
execução deste termo.  
CLAUSULA OITAVA - DO PRECO 
O valor do presente contrato e de XXXXXX (XXXXXXX). 

CLAUSULA NONA - DA DESCRICAO DA DESPESA 
Fonte do recurso: FPM / FMS / COVID-19. 

CLAUSULA DECIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA 
FISCALIZACAO 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO-PI, , ficara encarregada do 
acompanhamento da prestação dos serviços e da fiscalização do contrato, sob os 
aspectos qualitativos e quantitativos, anotando em registro próprio as falhas 
detectadas e comunicando a CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos 
que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 
A CONTRATANTE pode aplicar as seguintes sanções ao CONTRATADO, 
garantida a previa e ampla defesa, nas hipóteses de inexecução total ou parcial do 
Contrato: 

a. advertência escrita; 
b. multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato; e, 

c. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO-PI, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos. 

PARAGRAFO PRIMEIRO - As sanções previstas nas alíneas “a” e “c” poderão ser 
aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea “b”. 
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PARAGRAFO SEGUNDO - Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pela 
CONTRATANTE propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório 
circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição. 

PARAGRAFO TERCEIRO - O CONTRATADO estará sujeita a aplicação de 
sanções administrativas, dentre outras hipóteses legais, quando: 

a. prestar os serviços ou entregar os materiais em desconformidade com o 
especificado e aceito; 

b. não substituir, no prazo estipulado, o material ou serviço recusado pela 
contratante; 

c. descumprir os prazos e condições previstas no Edital de Credenciamento e em 
seus Anexos. 

PARAGRAFO QUARTO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 10 (dez) 
dias consecutivos contados da data da notificação, 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO 
Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se ao 
CONTRATADO o direito a previa e ampla defesa. 

PARAGRAFO PRIMEIRO: O termo de rescisão sempre que possível deverá 
indicar: 

a. balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

b. relação dos pagamentos efetuados; 

c. indenizações e multas. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO 
O extrato do presente Contrato Será publicado pela CONTRATANTE no Diário 
Oficial dos Municípios.  

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO 
Fica eleito o foro da da Comarca de REGENERAÇÃO-PI, com renúncia expressa 
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas do presente instrumento. 

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado 
conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma, para um só efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também os 
subscrevem. 

 

 

REGENERAÇÃO-PI, de XXX de 2020. 
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ANEXO VI 

MODELO TERMO DE AUTORIZACAO DE USO DE IMAGEM 

 

Eu,.......................................................................................... , inscrito no CPF 
n°..................................................................... , AUTORIZO o uso de imagens em todo 
e qualquer material entre fotos, documentos e outros meios de comunicação, para 
ser utilizada em campanhas promocionais e institucional, realizado pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO-PI e que sejam estas 
destinadas a divulgação ao público ou apenas para uso interno desta instituição. 

A presente autorização e concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem 
acima mencionada em todo território nacional e no exterior, em todas as suas 
modalidades. 
Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima 
descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos a minha 
imagem ou a qualquer outro, e assino a presente autorização. 

 

REGENERAÇÃO-PI,............................... de de 2020. 

Nome Completo 


