
 

 

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU – PR 

                            EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO nº 004/2019 

 

O MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 

95.585.477/0001-92, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente torna público 

para conhecimento dos interessados, que realizará procedimento na modalidade 

Chamamento Público sob nº 004/2019, tendo em vista a Comissão 

designada através do Decreto nº 098/2019, de 30 de julho de 2019, (Conselho de 

Desenvolvimento Rural), mediante as condições estabelecidas neste Edital. 

 

1. OBJETO 

 

1.1. – CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE EDITAL A SELEÇÃO DE PROPRIEDADES 

RURAIS COM ATIVIDADE DE AVICULTURA LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE 

SAUDADE DO IGUAÇU INTERESSADAS EM ADERIR AO PROGRAMA DE CISTERNAS 

PARA A AVICULTURA RUMO À UMA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL CONFORME LEI 

MUNÍCIPAL Nº 1.240/2018, A QUAL TEM FINALIDADE FUTURA DE CONSTRUÇÃO DE 

10 CISTERNAS REVESTIDAS EM GEOMEMBRANA COM CAPACIDADE DE 500.000 L 

(QUINHENTOS MIL LITROS) CADA CISTERNA. 

 

2. PRAZO E CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

 

2.1. - Os proprietários Rurais interessados e que se enquadrem nas exigências da Lei 

Municipal nº 1.240/2018, deverão protocolar a documentação na Secretaria de 

Agricultura e Meio Ambiente do Município, situado na Rua 19 de Março, Centro, 

Saudade do Iguaçu/PR, de segunda a sexta-feira no horário de expediente, do dia 

01 de Agosto de 2019 até dia 15 de Agosto de 2019, das 8:00 h às 17h00min, 

devendo constar no requerimento o descrito no anexo I, devidamente preenchido. 

 

2.2. Após o último dia para credenciamento dos interessados, a Comissão Designada 

pelo Decreto 016/2013, reunira para análise da documentação e classificação dos 

interessados, conforme critérios estabelecidos neste edital.  

 

2.3.  - Poderão se inscrever os proprietários rurais que desenvolvam atividades de 

avicultura localizados no Município de Saudade do Iguaçu, conforme Lei Municipal 

nº 1.240/2018. 

 

2.4.  - Os Proprietários Rurais deverão entregar os documentos relacionados abaixo em 

volume único, grampeados ou encadernados. 

I – Cópia de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF); 



 

II – Cópia de Cédula de Identidade (RG); 

III – Cópia de Inscrição Estadual do Produtor Rural (CAD/PRO); 

IV – Cópia ATUALIZADA da Certidão de Matrícula do Imóvel Rural emitida pelo Cartório 

de Registro de imóveis; 

V – Cópia do Cadastro Nacional do Imóvel Rural (CCIR); 

VI – Comprovante de endereço; 

VII – Declaração de que o Produtor é Avicultor (conforme anexo II), informando a 

quantidade de infraestruturas destinada (s) a execução das atividades mencionadas 

acima, juntamente com cópia de Nota Fiscal e/ou Nota de Produtor Rural; 

VIII – Declaração de que a propriedade dispõe de espaço físico, capaz de comportar a 

construção de cisterna (anexo III). 

IX – Requerimento de Inscrição (Anexo I); 

X - Apresentar certidão negativa de débitos Municipais, (emitida através do site 

http://45.71.100.35:8089/cidadao/servlet/br.com.cetil.ar.jvlle.hatendimento ou 

diretamente no Departamento de Tributação do Município);  

2.5. Não poderão participar proprietários das quais participem, dirigentes ou servidores 

das entidades promotoras deste CREDENCIAMENTO. 

2.6. Não poderão participar proprietários que se encontrem sob falência, concordata ou 

recuperação judicial, concurso de credores, dissolução, liquidação ou, ainda, que 

tenham sido declaradas inidôneas ou estejam punidas com suspensão do direito de 

licitar com a Administração Pública Municipal. 

 

3. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DAS CISTERNAS 

 

Os proprietários rurais interessados em participar, deverão cientificar-se conforme 

tabela abaixo, da área útil estimada para construção de cada cisterna em sua 

propriedade, a fim de propiciar a reserva do espaço ou providenciar as condições ideais 

para tanto. 

CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DIMENSÕES SUGERIDAS DA 

CISTERNA 

 

500.000 litros 

Profundidade: 3,5 metros 

Largura Média: 8 metros 

Comprimento Médio: 26,00 metros 

 

 

4. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

4.1.  Adequação integral dos documentos apresentados pelos interessados, conforme 

item 2.4. 

http://45.71.100.35:8089/cidadao/servlet/br.com.cetil.ar.jvlle.hatendimento


 

4.2.  O critério de seleção e classificação dos candidatos, caso o número de 

interessados seja maior que o número de equipamentos ofertados, obedecerá a um 

critério de soma de pontos, em que a nota máxima é 10 (dez) pontos, onde:  

4.2.1. Dependência da atividade avicultura:  

4.2.1.1. 3 (três) pontos – para as propriedades em que a renda da atividade da 

avicultura represente mais de 61% do total da renda da propriedade;  

4.2.1.2. 2 (dois) pontos–para as propriedades em que a renda da atividade da 

avicultura represente valor entre 31 e 60% do total da renda da 

propriedade;  

4.2.1.3. 1 (um) ponto–para as propriedades em que a renda da atividade da 

avicultura represente até 30% do total da renda da propriedade.  

4.2.2. Disponibilidade de água para atividade da avicultura na propriedade: 

4.2.2.1. 3 (três) pontos – para as propriedades onde há restrição hídrica; 

4.2.2.2. 2 (dois) pontos – para as propriedades onde há restrição hídrica 

sazonal; 

4.2.2.3. 1 (um) ponto – para as propriedades onde não há restrição hídrica. 

4.2.3. Tempo de atividade:  

4.2.3.1. 2 (dois) pontos – para aqueles que comprovarem, com notas fiscais de 

venda, estarem na atividade da avicultura há mais de 5 (cinco) anos;  

4.2.3.2. 1 (um) ponto – para aqueles que comprovarem, com notas fiscais de 

venda, estarem na atividade da avicultura há menos de 5 (cinco) anos.  

4.2.4. Atividade familiar:  

4.2.4.1. 2 (dois) pontos – para as famílias que possuam jovens, inseridos na 

atividade, maiores de 16 anos de idade;  

4.2.4.2. 1 (um) ponto – para as famílias que possuam jovens, inseridos na 

atividade, menores de 16 anos de idade.  

4.2.5. Em caso de empate na pontuação obtida, será utilizado como critério de 

desempate a idade do (a) inscrito (a), prevalecendo o (a) inscrito (a) com maior 

idade;  

4.2.6. As comprovações serão mediante apresentação de notas do bloco de 

produtor rural, e/ou demais notas fiscais de venda de produto do período de 01 

de agosto de 2018 até o último dia de credenciamento para os interessados. 

4.2.7. Fica facultativo à Secretaria Municipal de Agricultura a verificação “in loco” 

para fins de comprovação dos fatos e condições apresentadas pelo avicultor. 

 

5. CLASSIFICAÇÃO DA SELEÇÃO E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DAS 

CISTERNAS 

 

5.1.  As propriedades selecionadas e que atenderem a todos os critérios definidos neste 

Termo de Referência, serão contempladas com uma cisterna após a realização do 

Processo Licitatórios, pela Administração Pública Municipal. 

5.2.  Os projetos que integrarão os futuros processos licitatórios a fim de promover a 



 

execução das cisternas serão desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura e Meio 

Ambiente do Município de Saudade do Iguaçu, tendo como base coleta de 

informações e a realização de visitas às propriedades selecionadas, visando 

estabelecer a adequação financeira das obras. 

5.3.  Qualquer modificação na estrutura das unidades produtoras nas propriedades, 

após a coleta de informações técnicas pela Prefeitura Municipal de Saudade do 

Iguaçu deverão ser previamente comunicadas pelos responsáveis, visando inibir 

interferência na execução dos processos administrativos bem como no próprio 

andamento das futuras execuções das cisternas. 

 

6. FATOS SUPERVENIENTES 

 

6.1.  Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar, perante a autoridade máxima do 

órgão promotor da seleção, o edital por irregularidade, devendo protocolar o pedido 

até 48 (quarenta e oito) horas antes da data final de recebimento da documentação, 

prevista no edital, cabendo a esta o julgamento da impugnação em até 48 (quarenta 

e oito) horas após o horário de protocolo.  

 

6.2. Os eventos previstos neste Chamamento Público estão diretamente subordinados 

à realização e ao sucesso das diversas etapas do processo. Na hipótese de 

ocorrência de fatos supervenientes à sua publicação, que possam vir a prejudicar o 

processo e/ou por determinação legal ou judicial, ou ainda por decisão Superior, 

poderá haver: 

a) adiamento do processo; 

b) cancelamento deste Edital ou sua modificação no todo ou em parte. 

 

7. IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE 

 

7.1.  A participação de qualquer proponente no processo implica a aceitação tácita, 

incondicional, irrevogável e irretratável dos seus termos, regras e condições, assim 

como dos seus anexos. 

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

8.1.  O município de Saudade do Iguaçu/PR, sempre que entender necessário, dará 

publicidade de outro Chamamento Público, com o intuito de preencher eventuais 

necessidades ou suprimento dos termos aqui descritos. 

8.2.  O conteúdo deste edital de chamada pública encontra-se na página 

http://www.saudadedoiguacu.pr.gov.br/ e Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste 

do Paraná –DIOEMS.  

8.3.  O Departamento de Licitações/Secretaria de Agricultura, prestará todos os 

esclarecimentos solicitados pelos interessados neste Chamamento Público, 



 

estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, no horário de 

expediente, na Rua Frei Vito Berscheid, nº 708, Centro, Saudade do Iguaçu/PR. 

 

9. METAS E OBRIGAÇÕES DOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA: 

 

9.1. Fica extremamente proibida à venda de qualquer parte do bem recebido, sob pena 

de responsabilização civil e criminal em caso de descumprimento; 

9.2. Por ventura, o avicultor cessar sua atividade, ou vender seu aviário antes do término 

do pagamento da contrapartida, o mesmo deverá ressarcir os cofres públicos do 

restante da dívida, em parcela única, sob pena se ser incluso em dívida ativa com 

o município; 

9.3. Fica sob total responsabilidade do avicultor beneficiário do programa a instalação e 

o custeio de calhas e tubulações que compõem o sistema de captação da água da 

chuva até os filtros, bem como a construção de cerca de isolamento ao entorno da 

cisterna para segurança, durabilidade e bom uso da cisterna; 

9.4. Utilizar a cisterna somente para a finalidade da mesma, prevista em lei; 

9.5. Oportunizar à Secretaria Municipal de Agricultura vistorias à cisterna sempre que a 

mesma julgar necessário; 

 

10.  ANEXOS 

 

10.1.  Integra o presente instrumento: 

Anexo I – Requerimento de Inscrição; 

Anexo II – Declaração de disponibilidade de espaço físico; 

Anexo III – Declaração de que o Produtor é Avicultor, informando a quantidade de 

infraestrutura destinada a execução das atividades. 

 

 

 

Saudade do Iguaçu, 31 de julho de 2019. 

 

 

 

 

MAURO CESAR CENCI 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO I 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU/PR 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019 

SELEÇÃO DE PROPRIEDADES RURAIS COM ATIVIDADE DE AVICULTURA 

LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU INTERESSADAS EM ADERIR 

AO PROGRAMA DE CISTERNAS PARA A AVICULTURA RUMO À UMA AGRICULTURA 

SUSTENTÁVEL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.240/2018, A QUAL TEM FINALIDADE 

FUTURA DE CONSTRUÇÃO DE 10 CISTERNAS REVESTIDAS EM GEOMEMBRANA 

COM CAPACIDADE DE 500.000 L (QUINHENTOS MIL LITROS) CADA CISTERNA. 

 

INTERESSADO: 

CPF: 

ENDEREÇO: 

TELEFONE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE ESPAÇO FÍSICO 

 

Eu, ................................................., inscrito no Castro de Pessoa Física sob o número 

..................................., Registro Geral número .............................., estado civil ................ 

residente e domiciliado .............................................................................., declaro para os 

devidos fins que nas proximidades/imediações do aviário de minha propriedade existe 

espaço físico suficiente para construir uma cisterna nas dimensões de 26m de 

comprimento, 12 metros de largura e 3,5 metros de profundidade, onde o uso de apenas 

uma escavadeira hidráulica seja capaz de executar os trabalhos de escavação. 

 

 

Saudade do Iguaçu, .............de agosto de 2019. 

 

 

Assinatura__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE QUE O PRODUTOR É AVICULTOR, INFORMANDO A 

QUANTIDADE DE INFRAESTRUTURA DESTINADA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

Eu, ................................................., inscrito no Castro de Pessoa Física sob o número 

...................................,Registro Geral número .............................., estado civil ................, 

residente e domiciliado ............................................................................. , declaro para os 

devidos fins que desenvolvo a atividade de avicultura de corte na modalidade de integração 

com a empresa .................................. Em minha propriedade rural possuo ........... aviário 

com ............... metros de área construída para a atividade e que sou proprietário de menos 

de 80 hectares de terra. 

 

 

Saudade do Iguaçu, .............de agosto de 2019. 

 

 

Assinatura__________________ 


