PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2017
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2017
1 – PREÂMBULO
1.1 - O MUNICÍPIO DE GOIOERÊ, ora denominado licitador, torna público que na Sala de
Licitações da Prefeitura Municipal de Goioerê, sito à Avenida Amazonas nº 280, a Comissão de Licitação
através de documento hábil, receberá para abertura e julgamentos dos envelopes nº 01 e 02, contendo a
documentação e as propostas para a contratação sob regime de menor preço global, do objeto do
presente edital.
1.1.1 - MODALIDADE – Tomada de Preços
1.1.2 – REGIME – menor preço
1.1.3 – TIPO – global
1.1.4 – O recebimento dos envelopes de nº 01, contendo a documentação de habilitação e dos
envelopes de nº 02, contendo a Proposta de Preços dos interessados, dar-se-á até as 14:30 horas do
dia 09 de março de 2017, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Goioerê, localizada na
Avenida Amazonas nº 280 – Goioerê-Paraná.
1.1.5 – A abertura dos envelopes nº 01, contendo documentação de habilitação dar-se-á as 14:30
horas do dia 09 de março de 2017, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Goioerê, localizada
na Avenida Amazonas nº 280 – Goioerê-Paraná.
1.1.6 - Havendo a concordância da Comissão de Licitação e de todos os proponentes,
renunciando a interposição de recurso da fase de habilitação, proceder-se-á em seguida a abertura dos
envelopes nº 02, contendo as Propostas de Preços dos proponentes habilitados.
2 – OBJETO
2.1 – O objeto da presente licitação é para Contratação de Serviços Técnicos Especializado
de ADVOGADO, para atuar junto ao CREAS deste Município.
2.1.1 – Os serviços são de Assessoria e Consultoria, consistente em:
a) Acolhida, escuta qualificada, acompanhamento especializado e oferta de informações e
orientações;
b) Elaboração junto com as famílias/indivíduos do Plano de Acompanhamento Individual e/ou
Familiar, considerando as especificidades e particularidade de cada um;
c) Realização de acompanhamento especializado, por meio de atendimentos familiar, individual e
em grupo;
d) Realização de visitas domiciliares às famílias acompanhadas pelo CREAS, quando necessário;
e) Realização de encaminhamentos monitorados para a rede socioassistencial, demais políticas
públicas setoriais e órgãos de defesa de direito;
f) Trabalho em equipe interdisciplinar, e elaboração de relatórios;
g) Orientação jurídico-social;
h) Alimentação de registros e sistemas de informação sobre as ações desenvolvidas;
i) Participação nas atividades de planejamento, monitoramento e avaliação dos processos de
trabalho;
j) Participação das atividades de capacitação e formação continuada da equipe do CREAS,
reuniões de equipe, estudos de casos e demais atividades correlatas;
l) Participação de reuniões para avaliação das ações e resultados atingidos e para planejamento
das ações a serem desenvolvidas; para definição de fluxos, instituição de rotina de atendimento e
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acompanhamento dos usuários; organização dos encaminhamentos, fluxos de informações e
procedimentos;
m) Participação de todas as atividades necessárias ao desenvolvimento do trabalho da equipe
técnica.
2.2 – Os serviços descritos no item 2.1.1 serão prestados na Secretaria de Assistência Social
pelo vencedor da presente licitação, onde será fornecida toda a estrutura para o melhor desenvolvimento
dos trabalhos, bem como será disponibilizado todas as informações pertinentes, pelo período de 20
(vinte) horas semanais, sendo 04 (quatro) horas diárias, no período da manhã.
2.3 – A prestação dos serviços descritas no item 2.2 por funcionário da licitante não gera nenhum
vínculo empregatício com o Município de Goioerê
3- CONDIÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES
3.1 – Fica estabelecido que as especificações e toda a documentação da licitação são
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita
em outro será considerado válido, considerando-se, sempre, os seguintes critérios:
4 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
4.1 - Poderão participar da presente licitação, os interessados, pessoa física, do ramo pertinente
ao seu objeto, devidamente cadastrados, inscritos no cadastro de Licitantes do Município de Goioerê, e
os não cadastrados, nos termos do Parágrafo 2º e 9º do art. 22 da Lei nº 8.666/93 e nas condições
previstas neste deste Edital.
4.2 – Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo a
sansão prevista no inciso III e IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93.
4.3 – Não poderão participar da presente licitação, direta ou indiretamente, os profissionais e
empresas enumerados nos incisos I, II e III do artigo 9º da Lei 8.666/93.
4.4 – Na presente licitação é vedada à participação de empresas em consórcio.
5 - APRESENTAÇÃO E ENTREGA DAS PROPOSTAS
5.1 - A proponente arcará com todos os custos relativos à elaboração e submissão de sua
proposta; o licitador não será responsável por nenhum desses custos, independentemente do
desenvolvimento do processo licitatório.
5.2 - A proponente deverá entregar no Setor de Licitações, até as 14:30 horas do dia 09 de
março de 2017, em 02 (dois) envelopes separados:
5.2.1 - ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO
5.2.2 - ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS
5.3 - Os envelopes, individualizados, deverão ser entregues fechados e inviolados, contendo em
sua parte externa e frontal os dizeres:

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA PROPONENTE
AO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2017
ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO
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RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA PROPONENTE
AO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2017
ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS

5.4 - A proposta (envelope nº 01 e nº 02) poderá ser entregue diretamente pela proponente ou
enviada pelo correio ou outros serviços de entrega. Entretanto, a Comissão de Licitação não será
responsável por qualquer perda de proposta (envelopes nº 01 e nº 02) enviada pelo correio ou outros
serviços de entrega, ou por atraso na entrega da mesma.
5.5 - Juntamente com o recebimento dos 02 (dois) ou mais envelopes fechados e inviolados, o
representante da proponente, se não for membro integrante da diretoria da mesma e querendo participar
ativamente (com poderes legais para representar a proponente) da sessão, deverá apresentar à
Comissão de Licitação a credencial que lhe outorga poder legal junto à mesma, de acordo com o modelo
constante no anexo I.
5.6 - Após horário estabelecido neste edital, nenhuma proposta será recebida.
5.7 - Após o recebimento dos envelopes nº 01 e 02, no Setor de Protocolo, nenhum documento
será retirado ou adicionado.
6 - ELEMENTOS INSTRUTORES
6.1 – Anexo I – modelo de carta credencial
6.2 – Anexo II – modelo de declaração de idoneidade
6.3 – Anexo III - modelo declaração recebimento e/ou acesso a documentação
6.4 – Anexo IV – modelo de termo de renúncia
6.5 – Anexo V – modelo de proposta
6.6 – Anexo VI - Minuta de Contrato
7 - HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 01
7.1 - Deverão estar neste envelope, devidamente fechado e inviolado, os documentos abaixo
relacionados. Não será qualificada a proponente que deixar de apresentar documento exigido ou em
desacordo com este Edital.
7.1.1 - Cópia autenticada do RG do licitante ou a apresentação de cópia simples acompanhada
do original para autenticação;
7.1.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas;
7.1.3 - Comprovante de residência (apresentar original, no caso de cópia simples);
7.1.4 – Comprovante de inscrição no PIS/PASEP (apresentar original, no caso de cópia simples)
7.1.5 – Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União.
7.1.6 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante a apresentação de Certidão
Negativa de Débitos;
7.1.7 – Certidão Negativa de Débitos Municipais;
7.1.8 - Declaração da proponente de que não pesa contra si, declaração de inidoneidade,
expedida por órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo, de acordo com o modelo
constante no anexo II
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7.1.9 – Declaração, assinada pelo representante legal da proponente, de que recebeu e/ou
obteve acesso a todos os documentos e tomou conhecimento de todas as informações, de acordo com o
modelo constante no anexo III.
7.1.10 – Termo de renúncia de prazo recursal, conforme modelo constante no anexo IV,
devidamente assinado pelo representante legal da proponente. O referido documento visa unicamente
agilizar o andamento do processo na hipótese da empresa interessada não se fazer representar por
pessoa devidamente credenciada, sendo que sua não apresentação não implicará na inabilitação
proponente.
7.1.11 - Relativamente à habilitação TÉCNICA exige-se:
a) prova de Registro e Regularidade do advogado perante o conselho seccional da OAB no qual
se encontra inscrito;
7.2 - Os documentos apresentado através de fotocópias, só serão aceitos se estiverem
autenticados, ou acompanhados dos respectivos originais para reconhecimento da Comissão de
Licitação.
7.3 – A aceitação das certidões, quando emitidas através da Internet, ficam condicionadas à
verificação de sua validade e são dispensadas de autenticação.
7.4 - O documento que não constar à data de validade será considerado como válido por 30
(trinta) dias a partir da data de sua emissão.
7.5 – Serão consideradas inabilitadas as proponentes que não apresentarem os documentos
exigidos neste edital.
8 - PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE Nº 02
8.1 – O envelope nº 02 contendo a proposta de preço, de acordo com modelo constante no
anexo V, devidamente assinada pelo proponente ou seu representante legal, redigida em português, de
forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos que envolverem valores, quantidades e
prazos, deverá ser elaborada considerando as condições estabelecidas neste edital e seus anexos e
conter:
8.1.1 - Nome, endereço, telefone, nº de Conta Bancária e o CPF da proponente;
8.1.2 - Local e data;
8.1.3 - Preço global em moeda brasileira corrente, grafado em algarismos e por extenso;
8.1.4 – Nome e assinatura do representante da proponente.
8.1.6 - Prazo de validade da proposta, mínimo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data do
recebimento das propostas pela Comissão de Licitação. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de
inicio e incluir-se-á o dia do vencimento.
9 - DISPOSIÇÕES REFERENTES À HABILITAÇÃO E A PROPOSTA DE PREÇOS
9.1 – Serão declaradas habilitadas as proponentes, cujos documentos atendam todas as
exigências do item nº 07 deste Edital e, inabilitados aqueles cujos documentos não atendam tais
exigências.
9.2 – Após encerrada a fase de habilitação, não cabe aos licitantes a desistência de proposta,
salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente, submetido à apreciação e aceito pela Comissão
de Licitação.
9.3 – Os envelopes de nº 01 dos proponentes declarados inabilitados, deverão permanecer
lacrados e de posse da Comissão Permanente de Licitação, até transcorrido o prazo de recurso e/ou do
julgamento dos eventualmente interpostos.
9.4 – Em caso de desistência expressa de recurso, os envelopes de nº 02 dos proponentes
inabilitados lhes serão devolvidos, na forma do Artigo 43 da Lei Federal nº 8666/93.
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9.5 – Cumpridos os procedimentos dos itens anteriores, serão abertos os envelopes de nº 02 dos
proponentes habilitados, para a verificação do cumprimento das exigências do item nº 08 deste Edital,
relativamente a cada proponente, sendo que as propostas serão examinadas e rubricadas pelos licitantes
e pela Comissão de Licitação.
9.6 - A apresentação da proposta de preço na licitação será considerada como evidência de que
a proponente examinou completamente as especificações e as condições estabelecidas neste edital que
os comparou entre si e que recebeu as informações necessárias e satisfatórias sobre qualquer ponto
duvidoso antes de preparar sua proposta de preço e que os documentos da licitação lhe permitiram
preparar uma proposta de preços completa e satisfatória.
9.7 – No preço global dos serviços, deverá incluir todas as despesas com encargos fiscais,
trabalhistas, previdenciários e comerciais, taxas de administração, lucros e quaisquer despesas
incidentes sobre o objeto do presente certame.
9.8 – O modelo de proposta de preço, anexo V, faz parte dos anexos do edital, todavia não é
obrigatório que a proposta seja elaborada igual ao modelo fornecido, razão pela qual não desclassificará
a proposta apresentada de forma diversa, desde que a mesma contenha todos os dados exigidos no
edital.
10- DOS PREÇOS MÁXIMOS
10.1 – O Preço máximo a ser pago pelo Município de Goioerê, para a execução dos serviços
objeto desta licitação é de R$-3.000,00 (três mil reais) mensal, perfazendo o total de R$-18.000,00
(dezoito mil reais).
10.2 – As propostas que apresentarem preços acima do estipulado no item 10.1 do Edital serão
desclassificadas.
11- JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
11.1 – Somente será classificada a proposta de preço que atenda todas as características
exigidas no edital, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis.
11.2 - Não será aceita proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero.
11.3 - Será desclassificada a proposta que venha a ser considerada inexeqüível pela Comissão
de Licitação, quando for razoável concluir que a proponente não seria capaz de executar a obra e/ou
serviços ao preço de sua oferta.
11.4 – Dentre as propostas das proponentes consideradas habilitadas, serão classificadas as
propostas pela ordem crescente dos preços apresentados para cada item, considerando-se vencedor a
proponente que apresentar o menor preço global.
11.5 - O critério a ser utilizado no julgamento das propostas de preços é o de menor preço
global.
11.6 - Será julgada a proposta de preços mais vantajosa, aquela que, cumprindo o exigido no
edital, apresentar o menor preço global.
11.7 - No caso de haver divergência entre o preço grafado em algarismos e o grafado por
extenso, prevalecerá o grafado por extenso.
11.8 – Ocorrendo empate, entre duas ou mais propostas de preços, a Comissão de Licitação
precederá ao sorteio, em sessão pública para se conhecer a ordem de classificação.
11.9 - Se todas as proponentes forem desqualificadas ou todas as propostas de preços forem
desclassificadas. A Comissão de Licitação poderá fixar às proponentes o prazo de 8 (oito) dias úteis para
apresentação de nova documentação ou de outra proposta de preços.
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11.10 - A Comissão de Licitação poderá em qualquer fase da licitação, promover diligência
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedado à inclusão de documento ou
informação que deveria constar originalmente da proposta.
11.11 – A Comissão de Licitação poderá estabelecer prazo para definir a classificação final das
propostas, suspendendo em conseqüência a reunião.

12 – DA ASSINATURA DO CONTRATO
12.1 – Após a homologação e adjudicação do objeto deste Edital, o licitante vencedor será
convocado para assinar o instrumento contratual no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados
a partir da data de convocação.
12.2 – Adjudicado o objeto da presente licitação o Município de Goioerê convocará o
adjudicatário para assinar o termo de contrato até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93.
12.3 – O Município de Goioerê poderá quando o convocado não assinar o contrato no prazo e
condições estabelecidos neste edital, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado,
inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação.
13 – PRAZOS
13.1 - O prazo para execução do serviço objeto da presente licitação será de 06 (seis) meses,
contados a partir da publicação.
13.2 – Em caso de atraso injustificado no cumprimento do prazo de entrega do objeto, será
aplicada à contratada multa moratória de valor equivalente a 1% sobre o valor total do contrato, por dia
útil excedente.
13.3 – A inexecução parcial do ajuste implica no pagamento de multa de 10% (dez por cento),
calculada sobre o valor da parcela inexecutada.
13.4 – A inexecução total do ajuste implica no pagamento de multa de 10% (dez por cento),
calculada sobre o valor total do contrato.
13.5 – Pela inexecução total ou parcial do contrato o Município de Goioerê poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar à contratada as sanções previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93.
14- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
14.1 - O pagamento será efetuado até o décimo dia útil do mês subseqüente, mediante
apresentação de Nota Fiscal.
14.2 – O preço pelo qual será contratado o objeto da presente licitação não será reajustado.
15 – DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
15.1 – As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação
orçamentárias:
(Desp. 535 ) 12.01.08.244.0033.2.090.3.3.90.39.00.00.00.00.1934.
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18 - DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1 - Fica reservado ao Município de Goioerê, o direito de revogar ou anular a presente licitação
em qualquer de suas fases, no todo ou em parte, sem que por este fato tenha que responder por
qualquer indenização ou compensação.
18.2 - O Município de Goioerê poderá, declarar a licitação deserta quando nenhuma das
propostas de preços satisfazer o objeto e/ou o projeto e/ou as especificações e evidenciar que tenha
havido falta de competição e/ou conluio.
18.3 - É facultado a qualquer proponente formular, reclamações e impugnação no transcurso da
sessão para que conste em ata.
18.4 - A proponente se desejar recorrer de qualquer decisão da Comissão de Licitação terá o
prazo de 5 (cinco) dias úteis para fazê-lo.
18.5 - Demais informações poderão ser obtidas diretamente no Setor de Licitações, ou pelo
telefone: (44) 3521 8919. A cópia do Edital e anexos deverá ser requisitada pessoalmente no
Departamento de Material da Prefeitura Municipal de Goioerê, no endereço acima, de 2ª às 6ª feira, das
8:00 às 12:00 hs, e das 14:00 às 17:00 hs, podendo ser enviado via fax, sedex, ou e-mail.
18.6 - As dúvidas deverão ser formuladas por escrito, assim como os esclarecimentos a todos os
interessados.

Goioerê - Pr, 17 de fevereiro de 2017.

CINTIA PEREIRA DO NASCIMENTO
Comissão Licitação
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ANEXO I
CARTA CREDENCIAL

Local, _____ de ____________ de 2017.

À Comissão de Licitação
Referente: Edital de Tomada de Preços nº ____/2017

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, ___________________________, Carteira de Identidade
(número e órgão emissor), na qualidade de responsável legal pela proponente ____________________,
vem, pela presente, informar a Vossas Senhorias que o senhor ____________________, Carteira de
Identidade (número e órgão emissor) é a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de
recebimento e abertura da documentação de habilitação e propostas de preços, assinar atas e demais
documentos e poderes para renunciar prazos recursais a que se referir a licitação em epígrafe.
Outrossim, declaro-me ciente de que responderei em juízo ou fora dele, se for o
caso, por todos os atos que venha a ser praticados pelo representante ora designado.

Atenciosamente

(nome e assinatura do responsável legal)

(nome e assinatura do representante legal)
Obs. firma reconhecida do responsável legal
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ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Local, _____ de _________________ de 2017.
À Comissão de Licitação – Município de Goioerê

Referente: Edital de Tomada de Preços nº ______/2017
Prezados Senhores,

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento
licitatório, sob a modalidade de Tomada de Preços nº ____/2017, instaurado pelo Município de Goioerê,
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.

nome, assinatura do responsável legal
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À DOCUMENTAÇÃO

Local, ______ de _______________ de 2017.
À Comissão de Licitação – Município de Goioerê

Referente Edital de Tomada de Preços nº ____/2017

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do
procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de Preços nº ____/2017, instaurado pelo Município de
Goioerê, que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informações.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

nome, assinatura do responsável legal
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ANEXO IV

razão social, endereço, telefone e CNPJ
TERMO DE RENÚNCIA
Local, _____ de _____________ de 2017.
À Comissão de Licitação - Município de Goioerê
Referente: Edital de Tomada de Preços nº ___/2017.
Prezados Senhores,
O representante da empresa ______________, Sr. ______________, com
plenos poderes para decidir sobre assuntos relativos ao Edital de Tomada de Preços nº ____/2017, vem
respeitosamente a Vossa Senhoria, renunciar expressamente ao seu direito em interpor recurso e a
todos os meios cabíveis para a reargumentação de qualquer razão, quanto à fase de habilitação da
presente licitação.

nome, assinatura do representante lega
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ANEXO V
razão social, endereço, conta bancária, telefone e CNPJ
PROPOSTA DE PREÇOS
Local, _____ de _____________ de 2017.
À Comissão de Licitação - Município de Goioerê
Referente: Edital de Tomada de Preços nº 003/2017.
Prezados Senhores,
Apresentamos e submetemos à apreciação dos Senhores nossa proposta de
preços relativa à execução do objeto da licitação em epígrafe.
O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para a execução do objeto da
presente licitação é de R$-_____(___________) mensal.
O prazo de execução do objeto da presente Tomada de Preços nº 003/2017 é de
____ (______) meses.
O Prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data do recebimento das propostas pela Comissão de Licitação. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia
de inicio e incluir-se-á o dia do vencimento
Declaramos que, em nossos preços, estão incluídos todos os custos diretos e
indiretos para a perfeita execução do objeto da Tomada de Preços, tais como materiais, aparelhos,
equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, encargos sociais, administração, lucro e qualquer
outra despesa incidente.
Atenciosamente
nome, assinatura do responsável legal
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ANEXO VI
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
ENTRE SÍ CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GOIOERÊ E
.............., NA FORMA ABAIXO.

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Edital de Tomada de Preços nº 003/2017,
de um lado, como contratante, o MUNICÍPIO DE GOIOERÊ, pessoa jurídica de direito público interno,
sediada na Avenida Amazonas nº 280, Jd Lindóia, Goioerê, Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº
78.198.975/0001-63, a seguir denominada simplesmente Município, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Senhor PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA
COELHO, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade RG
nº.____________ SSP/PR e inscrito no CPF nº _______________, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE e, de outro lado, o Senhor(a) ____________________, inscrito no CPF sob o nº
_____________, portador(a) da cédula de identidade RG. nº ________________, residente e
domiciliado(a) na _____________ nº _____, ___________, ________, a seguir denominado (a)
contratado (a), que, ao final, esta subscrevem, têm entre si justo e convencionado o presente contrato,
nas seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente instrumento é a contratação de ADVOGADO para atuar no CENTRO DE
REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
A prestação dos serviços descritos não gera nenhum vinculo empregatício com o Município de Goioerê.
PARAGRAFO ÚNICO – Vinculam-se ao presente Contrato o Edital de Tomada de Preços n° 003/2017 e
seus anexos, bem como a proposta da CONTRATADA, os quais são partes integrantes deste
instrumento, independentemente de sua transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DEMAIS CONDIÇÕES
Pela execução do objeto deste contrato o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$
(
) sendo o valor de R$
(
) mensal.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os pagamentos serão efetuados mensalmente até o décimo dia do mês
subseqüente, mediante apresentação de Nota Fiscal de Serviço.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE
O presente contrato não sofrerá reajuste.
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO
O presente contrato vigorará por 06 (seis) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado, no interesse do CONTRATANTE, e mediante aceitação da CONTRATADA, nos termos
do art.57, II da lei 8.666/93.
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CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA
A entrega do objeto da presente licitação deverá ocorrer no período da manhã, de segunda a sexta-feira,
sendo 20 horas semanais, até durante a vigência do contrato, diretamente ao CREAS, sendo que a
Secretaria Municipal de Assistência Social que fará a análise e aprovação dos serviços prestados.
PARAGRAFO ÚNICO – As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte
dotação orçamentárias:
(Desp. 535 ) 12.01.08.244.0033.2.090.3.3.90.39.00.00.00.00.1934.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES
São obrigações do CONTRATANTE:
1. exercer a fiscalização dos serviços através de servidores especialmente designados para esse
fim, procedendo ao atesto das respectivas faturas, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem
necessárias;
2. proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir com suas
obrigações, disponibilizando o local e os meios materiais para execução dos serviços;
3. efetuar o pagamento dos serviços prestados dentro das condições estabelecidas neste
Contrato;
São obrigações da CONTRATADA:
1. iniciar, imediatamente após a assinatura do Contrato, a execução dos serviços contratados,
informando, em tempo hábil, qualquer impedimento/impossibilidade de assumir os serviços
estabelecidos;
2. executar os serviços dentro das leis vigentes, envidando todos os esforços no sentido de melhor
atingir os objetivos da contratação;
3. empregar o necessário zelo, correção, celeridade e exação no trato de qualquer interesse do
CONTRATANTE sob os seus cuidados profissionais, obedecendo rigorosamente às normas que regem
os exercícios da profissão, cabendo-lhe exclusiva responsabilidade por eventuais transgressões;
4. não transferir, total ou parcialmente, a execução do objeto, sem prévio consentimento e
autorização do CONTRATANTE;
5. zelar pelos bens patrimoniais e de consumo disponibilizados pelo CONTRATANTE para a
execução dos serviços ora contratados;
6. assumir exclusiva e integralmente a responsabilidade pelos encargos decorrentes da mão de
obra utilizada na execução dos serviços, em especial, os trabalhistas, previdenciários, fiscais e
tributários, não se estabelecendo qualquer vínculo do seu pessoal com o CONTRATANTE;
7. manter durante toda a execução do contrato as condições de habilitação exigidas no respectivo
Edital;
8. comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer ocorrência ou registro de situações que
possam comprometer a regularidade das suas atividades;
9. aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões no quantitativo do
objeto até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, permitida a supressão
além desse limite mediante acordo entre as partes;
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste Contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as conseqüências
previstas na Cláusula Décima.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA. Constituem motivo para rescisão do contrato:
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I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
III - a lentidão do seu cumprimento, levando o Município a comprovar a impossibilidade da
conclusão do serviço nos prazos estipulados;
IV - o atraso injustificado no início do serviço;
V - a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação ao Município;
VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no
Edital e no contrato;
VII - o desatendimento das determinações regulares do Gestor do Contrato, assim como as de
seus superiores;
VIII - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
IX - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
X - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a
execução do contrato;
XI - a supressão, por parte do Município dos serviços, acarretando modificação do valor inicial do
contrato além do limite de 25 % (vinte e cinco por cento);
XII - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo Município decorrentes
dos serviços, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, assegurado ao contratado o direito de
optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
XIII - a não liberação por parte do Município do material para execução do serviço, nos prazos
contratuais;
XIV - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do contrato.
§1º. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
§2º. É permitido ao Município, no caso de concordata do contratado, manter o contrato, desde que
demonstrado, justificadamente, que não haverá qualquer prejuízo para a execução do seu objeto.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA. A rescisão do contrato poderá ser:
I - determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos
I a XII e XV do artigo anterior;
II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que
haja conveniência para o CONTRATANTE;
III - judicial, nos termos da legislação;
§ 1º. A rescisão unilateral ou amigável deverá ser precedida de prévia e fundamentada
justificativa pelo Departamento Administrativo e de Patrimônio, e mediante autorização escrita do
Presidente do CONTRATANTE.
o
§ 2 Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XIV da Subcláusula Primeira, sem que
haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito a:
I - devolução de garantia;
II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
III - pagamento do custo da desmobilização.
§ 3º. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução
será prorrogado automaticamente por igual tempo.
SUBCLÁUSULA TERCEIRA. Garantida a ampla defesa e o contraditório a rescisão do contrato pode
acarretar as seguintes conseqüências, sem prejuízo das demais sanções previstas no Regulamento de
licitações:
I - execução da garantia contratual, para ressarcimento ao CONTRATANTE, e dos valores das
multas e indenizações a ele porventura devido;
II - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados ao
CONTRATANTE.
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CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização do contrato será exercida pelo Gestor do Contrato designado pelo CONTRATANTE, a que
caberá dirimir as dúvidas porventura surgidas no curso da execução dos serviços, bem como adotar as
medidas que se fizerem necessárias para o seu bom e fiel cumprimento, nos termos do disposto no art.
38 do Regulamento de Licitações e Contratos.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA. A fiscalização de que trata esta CLÁUSULA não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, não implica em co-responsabilidade
do CONTRATANTE.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA. O CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte
os serviços prestados, se considerados em desacordo com o Edital ou a proposta da
CONTRATADA.
CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES
O presente contrato poderá ser alterado, no interesse do CONTRATANTE, por acordo entre as
partes, mediante termo aditivo, e com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
I – unilateralmente, pelo CONTRATANTE:
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica
aos seus objetivos;
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou
diminuição quantitativa de seu objeto, no limite permitido;
II - por acordo das partes:
a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;
b) quando necessária a modificação do regime de execução dos serviço, bem como do modo de
fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou
execução dos serviços;
d) para restabelecer a relação que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuição do CONTRATANTE para a justa remuneração do serviço, objetivando a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobreviverem fatos
imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da
execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando
álea econômica extraordinária e extracontratual.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Pela inadimplência das obrigações contratuais, a CONTRATADA se sujeitará às seguintes
sanções, sendo-lhe assegurado o contraditório e a ampla defesa:
I – advertência, para os casos de infração de menor potencial, e desde que não haja prejuízo para
o CONTRATANTE;
II – multa, administrativa, gradual conforme a gravidade da infração, não excedente a 20% (vinte
pro cento) do valor do contrato;
III – multa moratória de 1% (um por cento) do valor do contrato por dia de atraso na entrega de
bens ou execução dos serviços, até o 10º dia, e de 2% (dois por cento) a partir do 11º até o 30º, após o
que ensejará a rescisão;
IV – suspensão do direito de contratar com o CONTRATANTE pelo prazo de 2 (dois) anos;
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Sede do CONTRATANTE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato.
E, assim, as partes firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na
presença das testemunhas abaixo assinadas, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

Goioerê, ....... de ................. de 2017.

____________________________________
PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

_____________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
_______________________________
NOME:
RG nº:

______________________________
NOME:
RG nº:
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