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AVISO DE LICITAÇÃO 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2019 – PMM 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO 

SOCIAL ESPECIAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, com as características e 

especificações constantes deste Edital. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: Em 28 de março de 2019, às 09:00 horas, na sede da 

Prefeitura de Matinhos, sito à Rua Pastor Elias Abrahão, n.º 22, Centro, em Matinhos, 

Estado do Paraná, onde poderá ser obtido informações complementares, no horário das 

08:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, fone: (41) 3971-

6003/6012/6140.  

VALOR MÁXIMO GLOBAL: R$378.720,00 (trezentos e setenta e oito mil, setecentos e 

vinte reais).  

As licitantes interessadas deverão protocolar seus envelopes devidamente lacrados 

impreterivelmente até às 08:45 horas no Departamento de Protocolo, no endereço acima 

mencionado. Não será aceito o encaminhamento de proposta comercial e documentos de 

habilitação por via postal ou por transportadora. 

A proposta deverá preferencialmente ser extraída do Software (Sistema de preenchimento 

fornecido pelo Município), conforme item 9.1 do edital. 

O edital encontra-se a disposição no portal www.matinhos.pr.gov.br e setor de licitações na 

Prefeitura Municipal de Matinhos. 

 

 

Matinhos, 28 de fevereiro de 2019. 

 

 

Janete de Fátima Schmitz 

Pregoeira 
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL  

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2019 - PMM 

 

 

 

Razão Social: ________________________________________________ 

CNPJ N.º: ______________________________ 

Endereço: _________________________________________________ 

E-Mail: _______________________________________ 

Cidade: ____________________ Estado: ______ Telefone: ____________ Fax: 

____________ 

Pessoa para contato: _______________________________ 

 

Recebemos, através do Departamento de Licitações, o edital da licitação acima 

identificada. 

 

Local:_______________, _____ de ____________ de 2019. 

 

_______________________________ 

Assinatura 

 

 

Senhor licitante, 

 

Visando a comunicação futura entre esta divisão e a sua empresa, solicito que Vossa 

Senhoria preencha o recibo de entrega do edital e remeta ao Departamento de Licitações 

para o email: licitacao@matinhos.pr.gov.br. 

 

O não preenchimento do recibo exime o Departamento de Licitações da 

comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de 

quaisquer informações adicionais. 

 

 

LARISSA VICTÓRIA L. DA SILVA 

Diretora do Departamento de Licitações 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2019– PMM 

PROCESSO Nº 028/2019 – PMM 

 

 

 

O MUNICÍPIO DE MATINHOS torna público que realizará processo licitatório na modalidade 

PREGÃO na forma PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 013/2019 – PMM, do 

TIPO MENOR PREÇO POR LOTE no dia 28/03/2019, às 09:00 horas na sede da 

PREFEITURA DE MATINHOS – PAÇO MUNICIPAL no AUDITÓRIO PASTOR VICENTE 

MATIAS LOURENÇO, garantindo-se a observância do princípio constitucional da isonomia, 

a seleção da proposta mais vantajosa para o Município e a promoção do desenvolvimento 

nacional sustentável, e também, de acordo com os princípios e normas da Lei federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, da Lei federal nº 10.520, de 

17 de julho de 2002, e seu regulamento, Decreto Municipal nº 283/2005, Decreto Municipal 

nº 001/2015, Decreto Municipal nº 007/2015, Lei Complementar 147/2014 e Decreto 

Municipal nº 027/2016, das demais normas legais e regulamentares aplicáveis, bem como 

das cláusulas e condições estabelecidas neste Edital, que tem como objeto 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL 

ESPECIAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, de acordo com as especificações 

constantes no Anexo I (Termo de Referência) deste Edital. 

 

1. PREÂMBULO 

 

1.1. O PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2019 – PMM será 

realizado em sessão pública, em todas as fases, sendo conduzido pelo(a) Pregoeiro(a) e 

equipe de apoio, designada sob Decreto nº 106/2019 de 21/02/2016, pelo Prefeito Municipal 

e responsável pelo processamento e julgamento, por intermédio de Pregão Presencial. 

 

1.2. Este Edital observará, em todas as fases do procedimento licitatório e da execução 

contratual, as normas legais e regulatórias voltadas para a sustentabilidade ambiental, 

incluindo as definidoras de especificações expedidas por entidades de normalização, tais 

como ABNT e INMETRO, quando couber. 

 

1.3.  Após a realização da cotação dos lotes relacionados no Termo de Referência, 

verificamos o mesmo ultrapassa o limite legal de R$80.000,00 (oitenta mil reais). E apesar 

do art. 48, III, da Lei Complementar 123/2006, exigir que nestes casos seja aplicado o 

benefício exclusividade e reserva de cotas de até 25% (vinte e cinco por cento) para 

Microempresas (MEs) e Empresas de Pequeno Porte (EPPs), o mesmo não poderá ser 

aplicado, já que os serviços elencados são considerados de natureza indivisível. 

1.4. Esclarece-se que a não utilização do Pregão Eletrônico se dá em função de que não há 

até o momento a implantação da plataforma necessária para tal procedimento, bem como se 

entende que a utilização desta forma de pregão poderá prejudicar as empresas 

enquadradas como ME e EPP sediadas local e regionalmente para participar do certame. 
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2. OBJETO 

 

2.1. O objeto deste procedimento de licitação é registro de preço para CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE 

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, conforme as características e especificações constantes 

no Termo de Referência, Anexo I deste Edital, pelo prazo de 12 (doze) meses. 

2.2. A(s) quantidade(s) indicada(s) no Anexo I representa estimativa de necessidade anual, 

sem que haja obrigação de contratação total. 

 

2.3. As estimativas de valor previstas constituem-se em mera previsão, não estando o 

Município de Matinhos obrigado a realizá-las em sua totalidade e não cabendo à(s) 

licitante(s) vencedora(s) o direito de pleitear qualquer tipo de indenização. 

 

2.4. O registro de preço não importa em direito subjetivo à contratação da(s) licitante(s) 

vencedora(s), sendo facultada a realização de licitação específica para a contratação 

pretendida, sendo assegurada à licitante vencedora a preferência de fornecimento em 

igualdade de condições. 

 

2.5. Devem estar incluídas no preço todas as despesas com mão de obra, tributos e/ou 

contribuições e quaisquer outros encargos, peças e insumos, indispensáveis ao perfeito 

cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação. 

 

3. EDITAL 

 

3.1. Integram o presente Edital, os seguintes documentos: 

ANEXO I – Características e Especificações do Objeto – Termo de Referência; 

ANEXO II – Modelo De Carta Proposta; 

ANEXO III – Modelo de Declaração de Requisitos de Habilitação; 

ANEXO IV – Modelo de Declaração comprobatória de enquadramento como microempresa 

ou empresa de pequeno porte; 

ANEXO V – Modelo de Declaração Quanto ao Cumprimento às Normas Relativas ao 

Trabalho do Menor; 

ANEXO VI – Declaração de Idoneidade; 

ANEXI VII – Declaração Anticorrupção;  

ANEXO VIII – Modelo de Credenciamento; 

ANEXO IX – Modelo de Declaração de Regularidade Fiscal; 

ANEXO X – Modelo de Declaração de Vedação de Nepotismo;  

ANEXO XI – Modelo de Procuração; 

ANEXO XII – Modelo de Demonstrativo de Capacidade Financeira; 

ANEXO XIII – Minuta da Ata de Registro de Preços; 

ANEXO XIV – Minuta do Contrato. 

 

3.2. As empresas licitantes que não apresentarem seus respectivos documentos conforme 

os modelos apresentados nos Anexos deste Edital, dentro de seu conteúdo, serão 

automaticamente desabilitadas do certame. 

 

3.3. As Declarações exigidas neste Edital deverão ser apresentadas separadamente, nos 

termos dos modelos anexos. 
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3.4. O presente Edital de PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 

013/2019 - PMM estará à disposição no site www.matinhos.pr.gov.br e no Departamento 

de Licitações no endereço sito a Rua Pastor Elias Abraão, nº 22, Centro, Matinhos, Estado 

do Paraná, fones: (41) 3971-6003/6012/6140. 

 

3.5. Eventual impugnação deste Edital deve ser formalizada até 02 (dois) dias úteis antes da 

data fixada para abertura da sessão pública, devidamente protocolada e endereçada ao 

Departamento de Licitações. 

 

3.6. As consultas e informações complementares referentes à presente licitação poderão ser 

feitas junto ao Departamento de Licitações, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada 

para abertura da sessão pública. 

 

4. RECURSOS FINANCEIROS 

 

4.1. As despesas com a presente contratação correrão à conta dos recursos da dotação 

orçamentária, assim alocadas: 

 

Secretaria: 07 Secretaria Municipal de Assistência Social 

Unidade: 07.02 Fundo Municipal da Assistência Social 

Funcional Prog: 08.244.0105.2017 

Projeto/Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 

Reduzido: 905 Categoria Econ 33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ 

Desdobramento 

Reduzido 

5889 3.3.90.39.50.30 Serviços e Procedimentos em 

Saúde de Média e Alta 

Complexidade  

Fonte de Recurso: 000   

Unidade: 07.03 Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Funcional Prog: 08.243.0105.6001 

Projeto/Atividade: Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente 

Reduzido: 1232 Categoria Econ 33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ 

Desdobramento 

Reduzido 

5890 3.3.90.39.50.30 Serviços e Procedimentos em 

Saúde de Média e Alta 

Complexidade  

Fonte de Recurso: 000   

Unidade: 07.04 Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos 

Funcional Prog: 08.241.0105.2022 

Projeto/Atividade: Ações Municipais para Pessoas Idosas 

Reduzido: 1365 Categoria Econ 33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ 

Desdobramento 

Reduzido 

5891 3.3.90.39.50.30 Serviços e Procedimentos em 

Saúde de Média e Alta 

Complexidade  

Fonte de Recurso: 000   

Secretaria: 12 Secretaria Municipal de Saúde 

Unidade: 12.01 Fundo Municipal de Saúde 

Funcional Prog: 10.302.0113.2057 

Projeto/Atividade: Ações do Eixo de Alta e Média Complexidade 

Reduzido: 3590 Categoria Eco 33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ 

Desdobramento 4497 3.3.90.39.50.30 Serviços e Procedimentos em 

http://www.matinhos.pr.gov.br/
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Reduzido Saúde de Média e Alta 

Complexidade  

Fonte de Recurso: 303   

Reduzido: 5550 Categoria Econ 33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ 

Desdobramento 

Reduzido 

5555 3.3.90.39.50.30 Serviços e Procedimentos em 

Saúde de Média e Alta 

Complexidade  

Fonte de Recurso 496   

 

 

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

5.1. A participação nesta licitação implica na aceitação integral e irrestrita das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos, e vincula a licitante proponente aos termos e 

condições gerais e especiais aqui estabelecidos. 

 

5.2. Somente poderão participar do presente certame as empresas pessoas jurídicas do 

ramo pertinente ao objeto desta licitação, regularmente estabelecidas no País e que 

satisfaçam integralmente as condições deste Edital e seus Anexos. 

 

5.3. Não poderão participar do presente certame: 

a) empresas que se encontram sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, 

empresas estrangeiras que não funcionam no país, nem aqueles que tenham sido 

declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou punidos com 

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública; 

b) empresas em consórcio e a representação de mais de uma empresa pelo mesmo 

representante; 

c) empresas que estejam cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV, do art. 87, da 

Lei nº 8.666/93; 

d) licitante declarado INIDÔNEO para licitar junto a qualquer órgão ou entidade da 

administração direta ou indireta no âmbito Federal, Estadual ou Municipal, sob pena de 

incidir no parágrafo único do Art. 97 da Lei nº 8.666/93; 

e) empresas que diretores, gerentes, sócios e/ou empregados sejam servidores ou 

dirigentes desta Administração Pública Municipal; 

f) empresas que seu objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto da 

licitação. 

 

5.4. A participação neste certame importa ao proponente a irrestrita e irretratável aceitação 

das condições estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos 

regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos, e 

ainda, na aceitação de que deverá fornecer o objeto em perfeitas condições. 

 

5.5. As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas 

propostas que ofertem apenas um preço para o objeto desta licitação. 

 

6. FUNÇÃO DO PREGOEIRO  

 

6.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes 

atribuições: 
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a) Credenciar os interessados; 

b) Receber os envelopes das propostas de preços e da documentação de  habilitação; 

c) Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

d) Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

e) Abrir as propostas de preços; 

f) Analisar a aceitabilidade das propostas; 

g) Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance  de 

melhor índice; 

h) Proceder adjudicação da proposta de menor preço; 

i) Desclassificar propostas indicando os motivos; 

j) Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

k) Declarar o vencedor; 

l) Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

m) Elaborar a ata da sessão; 

n) Receber o recebimento, o exame e a decisão sobre recursos;  

o) Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a  contratação;  

p) Abrir processo administrativo para apuração de irregularidade visando a  aplicação de 

penalidades previstas na legislação. 

 

7. CREDENCIAMENTO 

 

7.1. Durante os trabalhos relativos ao certame licitatório somente será permitida a 

intervenção de 01 (um) representante legal por licitante, que será o único admitido a 

intervir em seu nome, o qual deverá se apresentar para credenciamento junto ao pregoeiro, 

devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento 

licitatório, devendo identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento 

equivalente. 

 

7.2. Para que o representante legal seja legalmente constituído e devidamente credenciado, 

o mesmo DEVE OBRIGATORIAMENTE APRESENTAR CÓPIA DOS DOCUMENTOS 

RELACIONADOS NOS ITENS 7.2.1, 7.2.2 e 7.2.3. 

 

7.2.1. O instrumento de procuração (Anexo XI) que deverá estar acompanhado da cópia 

do contrato ou estatuto social e da cédula de identidade daquele que for representar a 

licitante, salvo quando se tratar de procuração por instrumento público. 

 

7.2.2. Quando a empresa enviar representante, este deverá apresentar procuração, da qual 

constem poderes específicos para formulação de propostas e para a prática de todos 

os demais atos inerentes ao certame, acompanhado da cópia da cédula de identidade 

do mesmo. 

 

7.2.3. Quando a empresa se fizer representar por sócio, a capacidade de representação 

será verificada em face do próprio contrato ou estatuto social, acompanhado da cópia 

da cédula de identidade do mesmo. 

 

7.3. Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão declaração 

dando ciência de que Atende Plenamente os requisitos de habilitação. Conforme o modelo 

do ANEXO III – REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 
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7.4. Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes devidamente 

credenciados. A empresa que tenha apresentado proposta, mas não esteja devidamente 

representada, terá sua proposta acolhida, porém não poderá participar das rodadas de 

lances verbais. 

 

7.5. Os documentos necessários para o credenciamento do proponente serão verificados 

no início dos trabalhos e deverão ser apresentados em via original; por qualquer processo 

de cópia autenticada por Tabelião ou por funcionário desta Administração Pública, por 

publicação em Órgão de Imprensa Oficial ou, ainda, por cópia acompanhada do 

respectivo original, que será autenticada pela Comissão. 

 

7.6. As microempresas e empresas de pequeno porte que queiram gozar das prerrogativas 

e benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006 deverão apresentar no 

momento do credenciamento, além dos documentos anteriormente mencionados, para os 

fins legais: 

 

a) Declaração comprobatória de enquadramento como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, conforme o modelo do ANEXO IV; 

 

7.7. Os documentos necessários para o credenciamento deverão ser apresentados fora dos 

Envelopes, estes que serão retidos e deverão integrar o processo de licitação. 

 

8. ABERTURA 

8.1. No dia, hora e local designados, será realizada sessão pública para recebimento das 

propostas, devendo os interessados, ou seu representante, protocolarem seus envelopes 

impreterivelmente até às 08:45 horas no Departamento de Protocolo. Não será aceito 

o encaminhamento de proposta comercial e documentos de habilitação por via postal 

ou por transportadora. No momento do início da sessão devem identificar-se e, comprovar 

a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de 

todos os demais atos inerentes ao certame. Os envelopes deverão conter externamente: 

 

MUNICÍPIO DE MATINHOS 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2019 - PMM 

ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 

PROPONENTE: 

 

MUNICÍPIO DE MATINHOS 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2019 - PMM 

ENVELOPE 02 - HABILITAÇÃO 

PROPONENTE: 

 

8.1.1. As empresas que não credenciarem representante deverão juntar dentro do envelope 

01 – proposta de preços: cópia do contrato ou estatuto social,  declaração dando 

ciência de que Atende Plenamente os requisitos de habilitação, conforme o modelo do 

ANEXO III – REQUISITOS DE HABILITAÇÃO e uma declaração que constitui-se como 

microempresa ou empresa de pequeno porte para os fins legais, conforme o modelo 
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do ANEXO IV - Modelo de Declaração comprobatória de enquadramento como 

microempresa ou empresa de pequeno porte. 

8.2. Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão a declaração 

dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação. 

 

8.3. No curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços 

até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e 

sucessivos, até a proclamação do vencedor. 

 

8.4. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior, 

poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecerem novos 

lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. 

 

8.5. Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço, 

observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros 

mínimos de desempenho e qualidade definidos no presente edital. 

 

8.6. Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá 

ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade. 

 

8.7. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à 

abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a 

melhor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas neste edital. 

 

8.8. Para microempresa ou empresa de pequeno porte ganhadora do certame, que estiver 

com restrição de regularidade fiscal e/ou previdenciária, será concedido o prazo de 

regularização de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério deste 

Município, conforme Art. 43, § 1º da Lei Complementar 123/2006 e alterações na Lei 

Complementar 147/2014. 

 

8.9. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o 

pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de 

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo 

o respectivo licitante declarado vencedor. 

 

8.10. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente 

a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para 

apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 

apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, devendo ser 

protocolado e endereçado ao Departamento de Licitações. 

 

8.11. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

8.12. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 

direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor. 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS 

ESTADO DO PARANÁ 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 

Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: (41) 3971-6003/6012/6140 
CEP 83.260-000 - Matinhos – Paraná - Brasil 

licitacao@matinhos.pr.gov.br 

 

8.13. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da 

licitação ao licitante vencedor. 

9. APRESENTAÇÕES DAS PROPOSTAS 

9.1. A proposta deverá preferencialmente ser extraída do Software (Sistema de 

preenchimento fornecido pelo Município) e apresentada também em única via 

impressa, isenta de emendas ou rasuras, assinada pelo titular da empresa ou por 

representante devidamente qualificado, indicando nome ou razão social do 

proponente, endereço completo, bem como nome, CPF e cargo na empresa. 

9.1.1 A única via impressa deverá ser cópia fiel da apresentada na forma eletrônica. 

9.1.2. A proposta poderá ser incrementada com documentos (proposta 

complementar/oficio/panfletos/folders) que complementem a especificação do item, bem 

como a indicação de informações de dados complementares, como e-mail, telefone e conta 

corrente. 

9.1.3. Não serão consideradas propostas com ofertas de vantagens não previstas neste 

Edital, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes. Para todos os 

efeitos legais e de direito, serão consideradas nulas e sem nenhum efeito as inserções às 

propostas não exigidas pelo presente Edital. 

9.1.4. O preço deverá ser proposto em valor unitário e total, em moeda nacional, admitindo-

se até 2 (duas) casas após a vírgula. 

9.1.5. No preço ofertado deverão estar computadas todas as despesas incidentes, inclusive 

tributos e encargos sociais, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da contratada, 

correndo por conta da contratada as despesas decorrentes de fretes, embalagens, seguros, 

entrega, etc. 

9.1.6. Juntamente com o envelope contendo a Proposta Impressa, preferencialmente o 

proponente entregará a proposta eletrônica gravada em mídia CD, DVD ou PENDRIVE, da 

qual conste claramente o arquivo proposta. 

9.1.7. Para preenchimento da proposta Eletrônica o licitante deverá utilizar o “arquivo de 

proposta eletrônica”, cujo link ficará disponível no site do Município www.matinhos.pr.gov.br, 

no caminho “editais e licitações”- “licitações/avisos” juntamente com o Edital - 

http://www.matinhos.pr.gov.br/licitacoes.php. 

9.1.8. Para abrir o “arquivo de proposta eletrônica” o licitante deverá instalar em seu 

computador o software “Kit Proposta” disponível no site www.matinhos.pr.gov.br, no 

caminho “Editais e Licitações” - "Instalador Kit Proposta – Manual Kit Proposta" 

http://www.matinhos.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=33. 

9.1.9. O licitante que tiver dúvidas sobre a instalação e utilização do software “Kit Proposta” 

poderá entrar em contato com os servidores do Departamento de Licitações através do 

telefone (41) 3971-6003/6012/6140, por e-mail licitacao@matinhos.pr.gov.br, ou ainda obter 

auxílio no manual disponível no site desta prefeitura para sanar suas dúvidas. 
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9.1.10. A proposta comercial deverá conter: 

a) Ser apresentada preferencialmente conforme disponibilidade no site/e-mail arquivo 

remetido pelo Município; 

9.2. A apresentação de proposta na Licitação será considerada como evidência de que a 

proponente: 

a) Examinou criteriosamente todos os documentos e informações do Edital e obtiveram do 

Pregoeiro todas as informações necessárias para a sua formulação; 

b) Considerou que os elementos desta Licitação permitiram a elaboração de uma proposta 

totalmente condizente com o objeto licitado; 

c) Tem conhecimento da legislação pertinente ao tipo de certame em que pretende se 

habilitar; e 

d) Sendo vencedor da Licitação, assumirá integral responsabilidade pela perfeita e completa 

execução de todas as fases. 

10. PROPOSTA DE PREÇOS 

 

10.1. As propostas apresentadas e os lances formulados incluem todas e quaisquer 

despesas necessárias e indispensáveis para a perfeita execução das obrigações 

decorrentes desta licitação e do respectivo termo contratual e devem ser elaboradas em 

conformidade com a legislação aplicável e as condições estabelecidas neste instrumento 

convocatório, seus anexos e os fatores a seguir: 

 

a) Deverão ser considerados pelos proponentes todos os custos para o cumprimento 

das obrigações exigidas, incluindo mão-de-obra, seguros, frete, encargos sociais, tributos, 

transporte, equipamentos e outras despesas necessárias à perfeita execução do objeto 

deste Edital. 

b) Especificação do objeto, observadas as características exigidas no presente Edital;  

c) Validade da proposta nos termos deste Edital; 

d) Os valores cotados deverão ser expressos em Real, com apenas 02 (duas) casas após a 

vírgula (Ex: R$ 10,00); 

e) Os valores nominais deverão ser descritos utilizando duas casas decimais depois da 

vírgula; 

f) No caso de apresentação de proposta com mais de duas casas decimais, as casas 

excedentes serão desconsideradas, permanecendo a obrigação da proponente pela 

proposta que resultar da retificação;  

g) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data designada para a sessão pública. 

h) Na elaboração da proposta a proponente deverá considerar todos os custos para o 

objeto, aplicáveis ao serviço proposto, inclusive os tributos aplicáveis ao objeto.  

i) A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via original, sem emendas, rasuras, 

corretivos ou entrelinhas, com suas folhas rubricadas e a última contendo data, 

assinatura e identificação do signatário, que obrigatoriamente deverá possuir capacidade 

para o ato. 
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j) Preferencialmente deverá ser apresentada na ordem em que se encontram enumerados 

e em papel timbrado da licitante. 

k) Não deverá conter alternativas de preços ou qualquer condição que induza o julgamento a 

ter mais de um resultado. 

l) No valor proposto deverão estar computados todos os valores necessários para o 

atendimento do objeto da presente licitação, tais como tributos, encargos diretos e indiretos, 

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas e tarifas, fretes, seguro, 

custos inerentes à aquisição, transporte, armazenamento e utilização de materiais. 

m) Havendo discrepância entre os valores unitários e totais, prevalecerão os unitários e 

seus somatórios. 

 

10.2. As empresas que não respeitarem os requisitos acima destacados serão 

automaticamente desclassificadas. 

 

11. PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS 

 

11.1. Fica estabelecido em 60 (sessenta) dias o prazo de validade das propostas, contados 

a partir do recebimento das mesmas. 

 

12. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

12.1. A documentação referente à habilitação deverá conter o seguinte: 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na junta 

comercial do estado ou no cartório de títulos e documentos; 

b) Ata arquivada da assembléia da última eleição de seus administradores, aptos a 

comprovar a compatibilidade de seu objeto social, em que conste que a entidade é 

filantrópica e sem fins lucrativos; 

c)  Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, em plena 

validade; 

d) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando o cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, mediante apresentação de Certidão 

Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida, nos termos da Portaria 

Conjunta RFB/PGFN nº 1751/14; 

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão 

de Regularidade Fiscal expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou 

sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei; 

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão 

de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou 

sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei; 

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em plena validade; 

i) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual (CICAD) ou municipal (alvará); 
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j) Cédula de identidade, CPF e comprovante de residência do representante da entidade, 

bem como a comprovação de que a pessoa que assinará a Ata de Registro de Preços detém 

competência para este fim específico, através de ata de constituição da diretoria;  

k) Alvará de Funcionamento, Alvará Sanitário e do Corpo de Bombeiros, todos em plena 

vigência; 

l) Declaração firmada pelo representante legal da Instituição de que atende a todos os 

requisitos legais pertinentes às instalações físicas, condições sanitárias e de recursos 

humanos; 

12.1.2 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Declaração de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento de 

atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, 

emitidas por órgãos públicos, membros do Poder Judiciário, Defensoria Pública ou Ministério 

Público, instituições de ensino, redes, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, 

empresas públicas ou privadas, conselhos, comissões ou comitês de políticas públicas; 

b) Instituições que apresentarem proposta para os LOTE I: comprovação de Inscrição no 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) do Município de 

origem da prestadora do serviço; na ausência do referido conselho, apresentar comprovação 

de inscrição no Conselho Municipal da Assistência Social; 

c) Instituições que apresentarem proposta para o LOTE II de inscrição no Conselho Municipal 

dos Direitos da Pessoa Idosa do Município de origem da prestadora de serviço. Na ausência 

do referido conselho, apresentar comprovação de inscrição do Conselho de Assistência 

Social do Município de origem da prestadora do serviço;  

d) Instituições que apresentarem proposta para o LOTE III de inscrição no Conselho de 

Assistência Social do Município de origem da prestadora do serviço;  

12.1.3 - Os documentos necessários à habilitação do proponente poderão ser apresentados 

em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, por 

publicação em órgão de imprensa oficial, ou ainda por cópias simples, acompanhada do 

original que será autenticada pela Comissão, somente na abertura do certame, sendo certo 

que: 

 serão aceitas apenas cópias legíveis; 

 não serão aceitos documentos cujas datas estejam esmaecidas, inelegíveis ou 

rasuradas. 

 

12.1.4 -  Os documentos expedidos pela Internet poderão ser apresentados em forma 

original ou cópia reprográfica sem autenticação, podendo ter sua autenticidade confirmada 

junto aos órgãos competentes pela Comissão Permanente de Licitação. 

12.1.5 - As certidões que não apresentarem em seu corpo prazo de validade, serão 

consideradas válidas, desde que emitidas com antecedência máxima de até 60 (sessenta) 

dias da apresentação do envelope de apresentação.  
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12.1.6. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para deverão estar em 

nome da licitante e com número do CNPJ e endereço respectivo, observando que: 

a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;  

b) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

c) Se a licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser apresentados tanto 

os documentos da matriz quanto os da filial; e 

d) Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

13. VALOR MÁXIMO 

 

13.1. Fixado o valor máximo global de R$378.720,00 (trezentos e setenta e oito mil 

setecentos e vinte reais). 

13.1.1. O valor do item, descrito no Termo de Referência, é o valor máximo em que o 

Município se limita a pagar por cada item. 

14. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

14.1. Os valores devidos pela Administração serão pagos após liquidação formal e objetiva 

da compra, em até 30 (trinta) dias, obrigando-se a contratada a manter conta corrente e a 

fornecer o número desta conjuntamente com o documento fiscal e fatura correspondente, 

acompanhado dos documentos fiscais de regularidade perante a seguridade social 

(FEDERAL/FGTS). Dos valores devidos, serão descontados os tributos incidentes na 

condição de responsável. As notas fiscais deverão ser encaminhadas às Secretarias 

solicitantes, conforme constante na Nota de Empenho. 

 

14.2. A licitante vencedora do presente certame ficará obrigada a emitir Nota Fiscal 

Eletrônica para pagamento do objeto desta licitação. 

 

14.3. Os pagamentos serão efetuados através depósito em conta corrente vinculado ao 

CNPJ da Detentora, mediante apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestada por 

servidor encarregado do recebimento, e observado o cumprimento integral das disposições 

contidas neste edital. 

 

14.4. Havendo erro na Nota Fiscal Eletrônica - NFE ou outra circunstância que desaprove a 

liquidação, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a empresa 

vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 

iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não 

acarretando qualquer tipo de ônus para a Prefeitura de Matinhos. 

 

14.5. Caso haja documentos faltantes ou incorretos não será iniciado a contagem do prazo 

para pagamento. 
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14.6. Quando constatado qualquer irregularidade na Nota Fiscal ou equivalente, será 

solicitada a empresa Detentora carta de correção, caso não caiba, a nota fiscal será 

devolvida a Detentora para substituição, sendo o prazo de pagamento reiniciado após a 

entrega da Nota Fiscal substituta. 

 

15. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

15.1. Será considerada vencedora desta licitação a proposta que apresentar o MENOR 

PREÇO POR LOTE para o objeto licitado. 

 

16. RECURSOS 

 

16.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em 

campo próprio do sistema, manifestar a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o 

prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões do recurso, ficando os demais 

licitantes intimados a apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa dos seus interesses, devendo ser protocolado e endereçado ao 

Departamento de Licitações. 

 

16.1.1. A manifestação da intenção de interpor recurso será feita no final da sessão, com 

registro em ata da síntese das suas razões. 

 

16.1.2. O recurso contra a decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

 

16.1.3. O acolhimento de recursos importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento. 

 

16.1.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 

autoridade competente homologará a adjudicação para determinar a contratação; 

 

16.2. A FALTA DE MANIFESTAÇÃO IMEDIATA E MOTIVADA DO LICITANTE 

IMPORTARÁ A DECADÊNCIA DO DIREITO DO RECURSO. 

 

16.3. Depois de decidido pelo Pregoeiro, caberá ao Prefeito do Município deliberar sobre o 

recurso, adjudicar o objeto ao licitante vencedor e homologar o procedimento licitatório. 

 

16.4.  Não havendo recurso, o Pregoeiro fará a adjudicação do objeto da licitação ao 

proponente declarado vencedor e encaminhará o processo ao Prefeito do Município, para 

homologação. 

 

17. HOMOLOGAÇÃO  

 

17.1. Homologada a licitação, o representante do Município convocará o adjudicatário, 

que deverá assinar a Ata de Registro de Preços em até 05 (cinco) dias úteis, a contar 

da data da convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas no art. 81, da Lei nº 8.666/93. 
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17.1.1. Será necessária a reapresentação das Certidões Negativas apresentadas na fase 

da Habilitação, caso as mesmas estiverem vencidas na data agendada para assinatura da 

Ata de Registro de Preços.  

 

17.2. A Administração, quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no 

prazo e nas condições estabelecidas neste Edital ou não apresentar situação regular de 

habilitação, convocará os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para 

celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou 

revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81, da Lei nº 8.666/93. 

 

17.3. Assegurados o contraditório e a ampla defesa, fornecedor terá seu Registro de Preços 

cancelado quando: 

a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

b) Recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo 

estabelecido por esta Prefeitura, sem justificativa aceitável; 

c) Não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àquele 

praticados no mercado;  

d) Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e impedimento 

de contratar com Administração (Federal, Estadual ou Municipal), nos termos do inciso III do 

artigo 87 da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores; e 

e) Impedidas de licitar e contratar com a Administração (Federal, Estadual ou Municipal), 

nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02. 

 

17.4. Independentemente das previsões retro indicadas, o fornecedor poderá solicitar o 

cancelamento de seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha 

comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior 

devidamente comprovado. 

 

17.5. O fornecedor incluído na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, nas 

condições estabelecidas no ato convocatório, respectivos anexos e na própria ata. 

 

17.6. A validade da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS será de 12 (doze) meses, contados 

da data de assinatura. 

 

17.7. A Prefeitura de Matinhos efetuará seus pedidos a Detentora através de uma via da 

nota de empenho por onde ocorrerá a despesa, mediante comprovante de recebimento por 

qualquer meio, inclusive fac-símile. 

 

18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA 

18.1. As obrigações da CONTRATANTE e CONTRATADA são aquelas previstas no Termo 

de Referência deste edital, conforme anexo I. 

19.  SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

19.1.  No caso de não cumprimento do prazo de entrega/execução do objeto fixado no item 

3 deste Edital, será aplicável à Contratada multa moratória de valor equivalente a 0,33% 

(zero vírgula trinta e três por cento) do valor de cada contratação, a cada 24 (vinte e quatro) 

horas de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), podendo a reiteração ou continuidade 
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da recusa da entrega/execução do objeto/serviço levar ao cancelamento da Ata de Registro 

de Preços. 

 

19.2. Pela inexecução total ou parcial, a Administração, garantida a defesa prévia, poderá 

aplicar à Contratada as sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.66693 e multa 

correspondente a 10% (dez por cento), sobre o valor total do objeto adjudicado. 

 

19.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato, garantida a prévia defesa, aplicar-se-á ao 

contratado as seguintes sanções: 

I - advertência; 

II - multa, na forma prevista nos itens 19.1 e 19.2; 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 

19.3.1. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste item poderão ser aplicadas 

juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado. 

 

19.4. As sanções previstas nos incisos III e IV do item anterior poderão também ser 

aplicadas à(s) empresa(s) ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta 

Lei: 

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados 

 

19.5. Todos os responsáveis deverão agir observando e aplicando integralmente o conteúdo 

da Política Antissuborno e Anticorrupção (Lei 12.846/13) e da Lei de Improbidade 

Administrativa (Lei nº 8.429/92) e ainda o Decreto Municipal n°063/2018. 

 

20. RESCISAO CONTRATUAL 

 

20.1. O instrumento contratual firmado em decorrência da presente licitação poderá ser 

rescindido de conformidade com o disposto nos arts. 77 a 80, da Lei nº 8.666/93. 

 

20.2. Na hipótese de ocorrer a rescisão administrativa prevista no art. 79, inciso I, da Lei n. 

8.666/93, à Contratante são assegurados os direitos previstos no art. 80, incisos I a IV, 

parágrafos 1º a 4º, da Lei citada. 

 

21. DAS ALTERAÇÕES 
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21.1. O reequilíbrio econômico - financeiro será realizado entre o contratante e o 

representante da Secretaria. Este que deverá ser devidamente comprovado/documentado 

pelo solicitante. 

 

21.2.1. Não será admitido o reequilíbrio econômico financeiro relativo aos preços 

registrados em função de alta de inflação.  

 

21.3. As inclusões ou alterações de qualquer elemento não constante do presente, serão 

efetuadas por “ANEXO ou TERMO ADITIVO”, que integrarão a Ata para todos os fins e 

efeitos de direito. 

21.4. Durante o prazo de validade do Registro de Preços, a empresa detentora da Ata 

poderá ser convidada a firmar Contrato de fornecimento, observadas as condições fixadas 

no Edital e as determinações contidas na legislação pertinente (Art. 57 da Lei 8.666/93). 

 

22. NOTIFICAÇÕES 

22.1. Toda e qualquer notificação extrajudicial relativa a presente  contratação poderá ser 

realizada, tanto via postal, com aviso de recebimento, no endereço da empresa vencedora, 

como via endereço eletrônico do representante legal da empresa ganhadora, este que 

também encaminhado com aviso de recebimento. 

22.2. A Empresa vencedora deverá informar à Prefeitura se alterar seu endereço ou e-mail 

de contado, previamente informados. 

23. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

23.1. O (A) Pregoeiro (a) reserva-se no direito de solicitar o original de qualquer documento, 

sempre que tiver dúvidas ou julgar necessário. 

23.2. É facultada ao (à) Pregoeiro (a) ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, 

a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo. 

23.3. Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições apresentadas 

pelos proponentes, prevalecerão sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e dos 

documentos que o integram, estes que são complementares entre si qualquer detalhe 

mencionado em um dos documentos e omitido no outro, será considerado especificado e 

válido. 

 

23.4. Os casos omissos neste Edital e seus anexos serão regidos pela lei nº 8.666/93 e suas 

alterações posteriores e demais legislações em vigor, assim como o Código do Consumidor, 

quando aplicável. 

23.5. Não será permitida a subcontratação do objeto deste Edital. 

23.6. O Município de Matinhos poderá revogar o presente edital por razões de interesse 

público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 

para justificar o ato, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 

mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

23.7. O presente Edital e seus Anexos poderão ser alterados, pela Administração licitante, 

antes de aberta a licitação, no interesse público, por sua iniciativa ou decorrente de 

provocação de terceiros, atendido o que estabelece o art. 21, §4°, da Lei nº 8.666/93, bem 
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como adiar ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou a abertura das Propostas e 

Documentos de Habilitação.  

23.8.  A Administração não se responsabiliza pelo conteúdo e autenticidade de cópias deste 

Edital, senão aquelas que estiverem assinadas pela autoridade competente e conferida sua 

autenticidade. 

23.9. Nenhuma indenização será devida aos proponentes pela elaboração ou pela 

apresentação de documentação referente ao presente Edital. 

23.10. A participação na presente licitação implicará na aceitação integral e irretratável dos 

termos deste Edital, seus anexos, bem como a observância dos regulamentos 

administrativos. 

23.11. Para dirimir questões decorrentes deste Edital fica eleito o Foro da Comarca de 

Matinhos/PR, com renúncia expressa a qualquer outro. 

 

 

Matinhos/PR, 28 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

Janete de Fátima Schmitz 

Pregoeira 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 - DO OBJETO 

1.1 O objeto deste procedimento de licitação é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ACOLHIMENTO 

INSTITUCIONAL, com as características e especificações constantes deste Edital. 

1.2 O valor máximo global é de R$378.720,00 (trezentos e setenta e oito mil, setecentos 

e vinte reais), conforme especificado por item abaixo: 

 

ITEM QTD UNID ESPECIFICAÇÃO UNIT TOTAL 

   LOTE 01   

1 24 SVÇ Serviço de acolhimento institucional 

para permanência de adolescentes 

(feminino e masculino) mensal. 

3.080,00 73.920,00 

   TOTAL DO LOTE 01 R$73.920,00 

LOTE 02 

1 24 SVÇ Serviço de acolhimento institucional 

para permanência de idoso com grau 

de dependência I. (feminino e 

masculino) mensal. 

2.200,00 52.800,00 

2 24 SVÇ Serviço de acolhimento institucional  

para permanência de idoso com grau 

de dependência Il. (feminino e 

masculino) mensal. 

2.500,00 60.000,00 

3 24 SVÇ Serviço de acolhimento institucional 

para permanência de idoso com grau 

de dependência III. (feminino e 

masculino) mensal. 

3.500,00 84.000,00 

   TOTAL DO LOTE 02 R$196.800,00 

LOTE 03 

1 36 SVÇ Serviço de Acolhimento Institucional 

para adultos com deficiências 

múltiplas e/ou transtorno mental, em 

situação de risco pessoal e/ou social 

3.000,00 108.000,00 
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e vínculos familiares rompidos ou 

fragilizados. Meensal. 

   TOTAL DO LOTE 03 R$108.000,00 

   TOTAL GERAL R$378.720,00 

 

 

2. JUSTIFICATIVA: 

 

As Secretarias Municipais de Assistência Social e de Saúde incumbe a análise, 

implementação, avaliação e acompanhamento das políticas Municipais relativas à 

Assistência Social. 

Nesse sentido, através da Resolução 109/2009, o Conselho Nacional de Assistência Social 

implementou a Tipificação dos Serviços Socioassistenciais, estabelecendo entre os serviços 

de proteção social especial de alta complexidade, os serviços de acolhimento institucional. 

Portanto, o acolhimento para adolescentes, adultos, pessoas com deficiência e idosos, nas 

modalidades de abrigo institucional e Casa-Lar, compõem a política de atendimento da 

assistência social. 

3. DAS PARTICIPANTES: 

Poderão participar instituições sem fins lucrativos de Curitiba, da Região Metropolitana e 

cidades do Paraná. 

4. SERVIÇOS 

4.1. LOTE I 

Acolhimento de adolescentes (masculino e feminino) na faixa etária de 12 (doze) anos a 17 

(dezessete) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias, nas modalidades Abrigo 

Institucional, mediante prestação de serviços que atendam as diretrizes estabelecidas na Lei 

8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e ainda aos seguintes documentos: 

Resolução 269/2006 – CNAS (Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema 

Único de Assistência Social – NOBRH/SUAS); Resolução 109/2009 – CNAS (Tipificação dos 

Serviços Socioassistenciais); “Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças 

e Adolescentes”, documento instituído pela Resolução Conjunta nº. 01/2009 do CNAS e 

CONANDA. 

4.2. LOTE II  

Instituições de Longa Permanência sem fins lucrativos para prestação de serviço de 

Acolhimento Institucional de Idosos a partir de 60 (sessenta) anos de idade (masculino e 

feminino), incluindo graus de dependência I, II e III, na modalidade Atendimento em Unidade 

Institucional, mediante prestação de serviços que atendam as diretrizes estabelecidas nos 

seguintes documentos: Lei Federal nº. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso); Resolução da 

Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - RDC sob nº. 283, de 26 de 

setembro de 2005, que aprova o Regulamento Técnico que define normas de funcionamento 

para as Instituições de Longa Permanência para Idosos, de caráter residencial; Resolução 
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269/2006 – CNAS (Norma Operacional Básica de Recursos Humanos – NOBRH/SUAS) e 

Resolução 109/2009 – CNAS (Tipificação dos Serviços Socioassistenciais). 

4.2.1.  Compreendendo o Grau de Dependência da seguinte forma:           

4.2.2.   Oferecer acolhimento institucional para idosos com 60 (sessenta) anos ou mais, de 

ambos os sexos, independentes e/ou com grau de dependência I, de forma provisória ou de 

longa permanência, quando esgotadas todas as possibilidade de autossustento, e convívio 

com os familiares. O atendimento deve ser destinado a pessoas idosas vítimas de violência 

ou negligência, em situação de rua e de abandono, em situação de vulnerabilidade ou risco 

pessoal e social, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. 

A instituição deve atender os objetivos previstos a este público na Tipificação Nacional dos 

Serviços Socioassistenciais, aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência – CNAS por 

meio da Resolução nº 109/2009, buscando o desenvolvimento do protagonismo e autonomia 

das atividades de vida diária, desenvolver condições de autocuidado, promover o acesso a 

renda e a convivência entre os residentes, com as famílias e com a comunidade.  

Caso haja o acolhimento de um casal de idosos, deve ser propiciado a este o 

compartilhamento do mesmo quarto. 

A instituição deve dispor de equipe especializada para atender as necessidades e grau de 

dependência I dos idosos em situação de acolhimento, além de seguir as normas da 

Vigilância Sanitária, assegurando um atendimento de qualidade. 

É considerado grau de dependência I: idosos independentes, mesmo que requeiram uso 

de equipamentos de auto-ajuda.  

4.2.3.   Oferecer acolhimento institucional para idosos com 60 (sessenta) anos ou mais, de 

ambos os sexos, com grau de dependência II, de forma provisória ou de longa permanência, 

quando esgotadas todas as possibilidades de autossustento, e convívio com os familiares. O 

atendimento deve ser destinado a pessoas idosas vítimas de violência ou negligência, em 

situação de rua e de abandono, em situação de vulnerabilidade ou risco pessoal e social, 

com vínculos familiares fragilizados ou rompidos.  

A instituição deve atender os objetivos previstos a este público na Tipificação Nacional dos 

Serviços Socioassistenciais, aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência – CNAS por 

meio da Resolução nº 109/2009, buscando o desenvolvimento do protagonismo e autonomia 

das atividades de vida diária, desenvolver condições de autocuidado, promover o acesso a 

renda e a convivência entre os residentes, com as famílias e com a comunidade.  

Caso haja o acolhimento de um casal de idosos, deve ser propiciado a este o 

compartilhamento do mesmo quarto. 

A instituição deve dispor de equipe especializada para atender as necessidades de grau de 

dependência II dos idosos em situação de acolhimento, além de seguir as normas da 

Vigilância Sanitária, assegurando um atendimento de qualidade. 

É considerado grau de dependência II: idosos com dependência em até três atividades de 

auto cuidado para a vida diária tais como: alimentação, mobilidade, higiene, sem 

comprometimento cognitivo ou com alteração cognitiva controlada.  
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4.2.4.   Oferecer acolhimento institucional para idosos com 60 anos (sessenta) anos ou mais, 

de ambos os sexos, com grau de dependência III, de forma provisória ou de longa 

permanência, quando esgotadas todas as possibilidades de autossustento, e convívio com os 

familiares. O atendimento deve ser destinado a pessoas idosas vítimas de violência ou 

negligência, em situação de rua e de abandono, em situação de vulnerabilidade ou risco 

pessoal e social, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. 

A instituição deve atender os objetivos previstos a este público na Tipificação Nacional dos 

Serviços Socioassistenciais, aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência – CNAS por 

meio da Resolução nº 109/2009, buscando o desenvolvimento do protagonismo e autonomia 

das atividades de vida diária, desenvolver condições de autocuidado, promover o acesso a 

renda e a convivência entre os residentes, com as famílias e com a comunidade.  

Caso haja o acolhimento de um casal de idosos, deve ser propiciado a este o 

compartilhamento do mesmo quarto. 

A instituição deve dispor de equipe especializada para atender as necessidades e grau de 

dependência III dos idosos em situação de acolhimento, além de seguir as normas da 

Vigilância Sanitária, assegurando um atendimento de qualidade.  

É considerado grau de dependência III: idosos com dependência que requeiram 

assistência em todas as atividades de autocuidado para a vida diária e ou comprometimento 

cognitivo. É necessária a construção do plano individual e/ou familiar de atendimento. 

4.3. LOTE III  

Instituições de Serviços de Acolhimento Institucional para adultos (homens e mulheres) partir 

de 18 (dezoito) anos até 59 (cinquenta e nove) anos, onze (onze) meses e 29 (vinte e nove) 

dias de idade, mediante prestação de serviços que atendam as diretrizes estabelecidas nos 

seguintes documentos: Resolução 269/2006 – CNAS (Norma Operacional Básica de 

Recursos Humanos – NOBRH/SUAS), Resolução 109/2009 – CNAS (Tipificação dos 

Serviços Socioassistenciais) e “Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para 

Crianças e Adolescentes”, documento instituído pela Resolução Conjunta nº. 01/2009 do 

CNAS e CONANDA, quando se tratar da modalidade República. 

4.3.1. Oferecer acolhimento institucional com ambientes de moradia e convivência 

humanizados com instalações físicas em condições adequadas de habilitação e salubridade 

em conformidade com a legislação sanitária vigente, inclusive com acessibilidade necessária; 

- Fornecer alimentação balanceada, através de controle de nutrição e dietética, com 

elaboração de cardápio diferenciados quando prescrito dietoterapia; treinamentos sobre 

higiene com empregados e avaliação nutricional dos internos, realizado por profissional de 

nutrição habilitado (6 refeições diárias); 

- Viabilizar junto aos órgãos competentes documentação pessoal dos internos, como: RG, 

CPF, Cartão SUS, isenção de título eleitoral, isenção de alistamento militar e acesso aos 

benefícios sócio assistenciais; 

- Garantir proteção integral e atendimento em consonância com os direitos fundamentais de 

cada um dos indivíduos zelando por sua segurança e integridade física, moral e psíquica de 

acordo com a legislação pertinente; 
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- Promover a preservação e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários com 

ações que garantam a convivência com a família ou outros vínculos estabelecidos com a 

comunidade quando possível; 

- Desenvolver atividades socializantes, esportivas, de lazer, que promovam a garantia de 

todos os direitos dos acolhidos, (Atividades externas de psicomotricidade e trabalhos 

manuais); 

- Promover a participação dos usuários na vida da comunidade local e em atividades da vida 

diária visando a autonomia; 

- Disponibilizar transporte adequado para ser utilizado sempre que necessário pelos 

acolhidos; 

- Atender com vestuário e demais necessidades de vida diária garantindo minimamente a 

individualidade e atendimento personalizado; 

- Garantir assistência médica especializada, atendimento odontológico, bem como, a 

realização de exames complementares e, quando necessário, encaminhamento para 

tratamentos e/ou procedimentos especializados à nível ambulatorial e/ou hospitalar (Via 

SUS); 

- Prover os medicamentos necessários de acordo com as prescrições médicas; 

- Garantir acesso à rede de serviços de assistência social, educação e qualificação 

profissional de acordo com a necessidade de cada acolhido; 

- Atendimento 24 horas com equipe técnica compatível com os cuidados inerentes ao serviço 

e com a indicação de responsáveis técnicos na área de psicologia, nutrição e serviço social; 

- Garantir, em caso de óbito, a documentação respectiva e comunicar aos órgãos 

competente, sendo responsável pelo funeral e enterro dos acolhidos no caso de serem órfãos 

e abandonados e informar o fato à Prefeitura com envio da respectiva certidão de óbito; 

- Manter atualizado estudo social e pessoal de cada caso, reavaliando-o periodicamente, com 

intervalo máximo de 06 (seis) meses; 

- Favorecer a ação de fiscalização e acompanhamento técnico da Prefeitura ao serviço de 

acolhimento ofertado 

4.4. A disponibilização de vagas para os lotes I e II, será de                                                                                  

competência da Secretaria Municipal de Assistência Social, lote III será de competência da 

Secretaria Municipal de Saúde de Matinhos, mediante os seguintes critérios: 

- requisição da vaga para adolescente pelo conselho tutelar; 

- ordem judicial; 

- avaliação técnica da equipe técnica do CREAS (Centro de Referência Especial de 

Assistência Social), conforme critérios legais, o qual indicará a necessidade do acolhimento 

institucional. 

5. DO NÚMERO DE VAGAS E VALORES 
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5.1. Os valores de referência para os Lotes I, II, III, foram obtidos através de pesquisa de 

preços e custos verificadas junto às instituições. 

5.2. ADOLESCENTE – Lotes I Fica estabelecido o quantitativo máximo de 10 vagas para o 

Lote I, independentemente do sexo; Fica estabelecido o valor unitário de referência por vaga 

para os Lotes I, conforme quadro abaixo:   

 

GRUPO NÚMERO DE VAGAS VALOR DE REFERÊNCIA/MÊS 

ADOLESCENTE 10 3.080,00 

 

5.3. IDOSO – Lote II Fica estabelecido o quantitativo máximo de 15 vagas, independente do 

sexo.  

5.3.1. Compreendendo o Grau de Dependência da seguinte forma: 

GRAU DE DEPENDÊNCIA I - Idosos independentes, mesmo que requeiram uso de 

equipamentos de auto-ajuda. 

GRAU DE DEPENDÊNCIA II - Idoso com dependência em até três atividades de autocuidado 

para vida diária, tais como: alimentação, mobilidade, higiene; sem comprometimento 

cognitivo ou com alteração cognitiva controlada. GRAU DE DEPENDÊNCIA III - Idoso com 

dependência que requer assistência em todas as atividades de autocuidado para a vida e/ou 

com comprometimento cognitivo.  

5.3.2. Fica estabelecido o valor unitário de referência por vaga para o Lote II deste Edital, 

conforme quadro abaixo: 

GRUPO VAGAS VALOR DE REFERÊNCIA/MÊS 

NÍVEL I 5 2.200,00 

NÍVEL II 5 2.500,00 

NÍVEL III 5 3.500,00 

 

5.4.  ADULTOS – Lote III Fica estabelecido o quantitativo máximo de 10 vagas independente 

do sexo. Fica estabelecido o valor unitário de referência por vaga para o Lote III, conforme 

quadro abaixo:  

GRUPO VAGAS VALOR DE REFERÊNCIA/MÊS 

ADULTO 10 3.000,00 

 

6. DOS PRAZOS, DA CONTRATAÇÃO E DA EXECUÇÃO DO OBJETO - Lotes I, II, III. 
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6.1. A Ata de Registro de preços estimará quantitativo de vagas que poderá ser empenhado 

à Detentora de acordo com o que a instituição se propôs a atender e com a demanda das 

Secretarias Municipais de Assistência Social e de Saúde. 

 

6.2. As Secretarias Municipais de Assistência Social e da Saúde de Matinhos, através da 

equipe técnica, realizará acompanhamento da execução dos serviços por meio de avaliações 

periódicas, visitas, auditorias, comunicações escritas, sendo as intercorrências registradas 

em relatórios anexados à documentação da Detentora. 

6.3. Caberá à equipe técnica das Secretarias Municipais de Assistência Social e da Saúde, 

desenvolver instrumento de avaliação qualitativa e quantitativa dos serviços e da satisfação 

dos usuários. 

6.5. As avaliações dar-se-ão trimestralmente após a assinatura da Ata de Registro de Preços. 

6.6. O Município de Matinhos reserva-se no direito de, a qualquer tempo, paralisar ou 

suspender a execução dos serviços, mediante pagamento único e exclusivo daqueles já 

executados e devidamente atestados pelo departamento competente. 

6.7. O ingresso dos usuários dos Serviços Socioassistenciais nas detentoras se dará da 

seguinte forma: 

6.7.1. LOTES I, II e III 

- O Município de Matinhos, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria 

Municipal de Saúde, disponibilizará a vaga a criança/adolescente para a instituição de 

acolhimento; 

- Os encaminhamentos das crianças e/ou adolescentes serão individualizados, salvo casos 

de grupos de irmãos. 

- O Município de Matinhos, através da equipe técnica do CREAS, conduzirá o 

adolescente/adulto/idoso até a instituição de acolhimento. 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. A instituição habilitada se obriga, nos termos deste Edital, a comparecer para assinatura 

da Ata de Registro de Preços, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis do recebimento da 

convocação formal, sob risco de desclassificação. 

7.2. A Contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições de fornecimento, 

acréscimos de até 25% (vinte e cinco) por cento do valor total. 

7.3. Garantir, disponibilizar e responsabilizar-se integralmente pelo local de atendimento, que 

deverá estar em conformidade com as normas vigentes. 

7.4. Possuir estrutura física adaptada para pacientes em cadeira de rodas. 

7.5. Atender todos os encaminhamentos feitos pelas Secretarias Municipais de Assistência 

Social e de Saúde, de acordo com a Proposta de Atendimento apresentada pela instituição. 

7.6. Atender os abrigados com dignidade e respeito e de modo universal e igualitário, 

mantendo a qualidade na prestação de serviços. 
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7.7. Garantir aos abrigados a confidencialidade dos dados e informações sobre sua 

assistência. 

7.8. Assumir inteira responsabilidade pela prestação dos serviços, garantindo a melhor 

qualidade dos mesmos, atendidas as especificações e normas técnicas para cada caso, 

assumindo inteira responsabilidade pela plena execução e qualidade do objeto do presente. 

7.9. Responsabilizar-se pela indenização de todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou 

morais ocasionados à Administração, ao abrigado ou a terceiros a ele vinculados, 

decorrentes de ato ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência, praticadas 

por seus empregados, profissionais ou prepostos, ficando assegurado ao paciente o direito 

de regresso. A responsabilidade da Contratada estende-se aos casos de danos causados por 

defeitos relativos à prestação de serviços, nos estritos termos do art. 14 da lei nº. 8.078/90 

(Código de Defesa do Consumidor). 

7.10. Fornecer e utilizar toda a competente e indispensável mão-de-obra habilitada para a 

execução do objeto da presente licitação, atendidas todas as exigências legais pertinentes, 

tais como trabalhistas, inclusive no que se refere às normas de segurança no trabalho e 

previstas na legislação específica; encargos sociais, tributários, previdenciários, fundiários e 

demais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto do presente, por mais especiais que 

sejam e mesmo que aqui não mencionadas, para com as quais ficará única e exclusivamente 

responsabilizada, nos termos do art. 71, da Lei 8666/93, com as alterações dela decorrentes. 

7.11. Facultar à equipe Técnica das Secretarias Municipal de Assistência Social e da Saúde, 

a fiscalização in loco dos serviços, a qualquer tempo, devendo fornecer, quando solicitado, 

elementos necessários à avaliação dos serviços, bem como dados estatísticos e 

demonstrativos de custos. 

7.12. Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas no Edital. 

7.13. Informar às Secretarias Municipais de Assistência Social e de Saúde, eventual 

alteração de sua razão social, de mudança de sua diretora ou de seu estatuto, enviando 

cópia autenticada da certidão da Junta Comercial ou do cartório de registro civil das pessoas 

jurídicas. 

7.14. Comunicar a esta Municipalidade, por escrito, qualquer situação alheia aos serviços ou 

anormalidade de caráter urgente, prestando os esclarecimentos que julgar necessário. 

7.15. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a prestação dos serviços de que trata o 

presente edital. 

7.16. Manter registro audiovisual com fotos e filmagens das atividades em mídia digital, 

sendo desnecessária a utilização de equipamento profissional. 

7.17. Enviar juntamente com a nota fiscal/fatura, os relatórios de atividades e ações 

desenvolvidas pelos usuários. 

7.18. Não serão objeto de pagamento os serviços não efetuados dentro da boa técnica 

profissional ou os não autorizados pelas Secretarias Municipais de Assistência Social e de 

Saúde. 
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7.19. Eventual cobrança de qualquer valor excedente dos abrigados ou seus responsáveis 

acarretará em rescisão. 

7.20. Eventuais despesas com os acolhidos, como medicamentos, são de responsabilidade 

integral da Detentora. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

8.1. Verificar previamente junto à Detentora, através de contato telefônico ou e-mail, 

informações a respeito da existência da vaga para o acolhimento a ser encaminhado. 

8.2. Lotes I, II e III: Conduzir os usuários a serem acolhidos, bem como seus pertences, até a 

instituição contratada. 

8.3. Efetuar o pagamento mensal á instituição nas quantidades e valores dos acolhimentos 

que forem efetivamente realizados. 

8.4. Acompanhar, fiscalizar in loco e avaliar, por meio de relatório mensal, a execução dos 

serviços. 

8.5. Fornecer os meios necessários à execução objeto. 

8.6. Prestar orientação técnica e supervisionar a execução dos serviços. 
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ANEXO II  

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

A (empresa) ________________________estabelecida na cidade de _______________à 

Rua ______________,nº _____,inscrita no CNPJ sob nº_____. 

 

1. DO OBJETO – (Descrição) 

1. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL 

ESPECIAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, com as características e 

especificações constantes deste Edital. 

1.1 O valor global da nossa proposta é R$ __________ (por extenso). 

ITEM QTD UNID ESPECIFICAÇÃO UNIT TOTAL 

   LOTE 01   

1 24 SVÇ 

Serviço de acolhimento institucional 

para permanência de adolescentes 

(feminino e masculino) mensal. 

  

   TOTAL DO LOTE 01 R$ 

LOTE 02 

1 24 SVÇ 

Serviço de acolhimento institucional 

para permanência de idoso com grau 

de dependência I. (feminino e 

masculino) mensal. 

  

2 24 SVÇ 

Serviço de acolhimento institucional  

para permanência de idoso com grau 

de dependência Il. (feminino e 

masculino) mensal. 

  

3 24 SVÇ 

Serviço de acolhimento institucional 

para permanência de idoso com grau 

de dependência III. (feminino e 

masculino) mensal. 

  

   TOTAL DO LOTE 02 R$ 

LOTE 03 

1 36 SVÇ Serviço de Acolhimento Institucional 

para adultos com deficiências 
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múltiplas e/ou transtorno mental, em 

situação de risco pessoal e/ou social 

e vínculos familiares rompidos ou 

fragilizados. Meensal. 

   TOTAL DO LOTE 03 R$ 

   TOTAL GERAL R$ 

 

2 - CONDIÇÕES COMERCIAIS 

2.1 - Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

2.2 - Prazo de execução: O prazo de execução será de até 02 (dois) dias após emissão da 

Nota de Empenho. 

2.3 - Pagamento: Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a entrega e 

aprovação do respectivo processo pelo setor competente. 

2.4 - Declara que por ser de seu conhecimento atende e se submete a todas as 

cláusulas e condições do Edital relativas à licitação supra, bem como às disposições, 

Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520 de 

17/07/02 e demais normas complementares e disposições deste instrumento, que 

disciplinam o certame e que integrarão o ajuste correspondente. 

2.6 - Declara, outrossim, que o material ofertado está de acordo com as 

especificações técnicas do Termo de Referência, inclusive quanto à garantia dos 

mesmos. 

 

Matinhos, ___de____________de 2019. 

 

 

 

Assinatura e identificação  

(representante legal/procurador da licitante / Nome/RG/CPF/Cargo-Função) 
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ) 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO 

 

(PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO) 

 

Prezados Senhores: 

 

________________________________________________, inscrita no CNPJ 

nº__________________por intermédiode seu representante legal o (a) Senhor (a) 

__________________________, portador da Carteira de Identidade nº _____________ e do 

CPF nº _____________________, declara que “Atende Plenamente”  aos requisitos  de 

Habilitação, conforme  exigido pelo inciso VII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002. 

 

 

Local e data, ................... 

 

Assinatura 

Empresa 

Representante Legal 

Cargo 

RG 

CPF 
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ) 

ANEXO IV 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2019 - PMM 

 

DECLARAÇÃO COMPROBATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA 

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006, que a Empresa __________________________________, inscrita no CNPJ 

n.º_____________________,está enquadrada na categoria 

____________________________ (Pequeno Porte ou Microempresa), bem como não está 

incluída nas hipóteses do §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006. 

 

 

Local e data, ................... 

 

 

Assinatura 

Empresa 

Representante Legal 

Cargo 

RG 

CPF 
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ) 

 

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO 

(ART. 7º, INC. XXXIII DA CF) 

 

 (APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA TODAS AS LICITANTES) 

 

Prezados Senhor:  

 

A empresa _________________________ inscrita no CNPJ sob nº 

________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) 

___________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade 

nº______________ e do CPF nº _____________________ DECLARA, para fins do disposto 

no inciso V, do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 

9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. 

 

 

Matinhos, ____ de _________ de 2019. 

 

Assinatura 

Empresa 

Representante Legal 

Cargo 

RG 

CPF 
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ) 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2019 - PMM 

 

A (empresa) ____________________________________________ estabelecida na Rua 

_______________________________, nº ____, bairro ____________, na cidade de 

____________ - __, inscrita no CNPJ sob nº ______________________, 

Declaro, sob pena da lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2019 - PMM, 

instaurado pelo Município de Matinhos, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou 

contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

Local, data 

Assinatura 

Empresa 

Representante Legal 

Cargo 

RG 

CPF 
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ) 

ANEXO – VII – DECLARAÇÃO ANTICORRUPÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2019 - PMM 

 

 

____________, CNPJ nº__________, por seu Representante legalmente constituído, 

DECLARA, sob as penas da lei: Que está ciente, conhece e entende os termos das leis 

anticorrupção brasileiras ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto do presente 

contrato, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que constitua uma violação 

das disposições destas Regras Anticorrupção, por si e por seus administradores, diretores, 

funcionários e agentes, bem como seus sócios que venham a agir em seu nome. Que se 

obriga a conduzir suas práticas comerciais, durante a consecução do presente Contrato, de 

forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis. Que na execução desta 

Ata, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou sócios 

agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o 

pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a 

qualquer autoridade governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer 

terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, 

ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para, qualquer 

pessoa, e que violem as Regras Anticorrupção A empresa, por si e por seus 

administradores, diretores, empregados, agentes, proprietários e acionistas que atuam em 

seu nome, concorda que contratada ou sua cliente final terão o direito de realizar 

procedimento de auditoria para certificar-se da conformidade contínua com as declarações e 

garantias dadas neste ato, mediante notificação prévia, e que deve cooperar plenamente em 

qualquer auditoria realizada nos termos desta Declaração. Declara neste ato que: (a) não 

violou, viola ou violará as Regras Anticorrupção; (b) tem ciência que qualquer atividade que 

viole as Regras Anticorrupção é proibida e que conhece as consequências possíveis de tal 

violação, inclusive a possibilidade de rescisão motivada imediata do presente contrato, 

independentemente de qualquer notificação, observadas as penalidades devidas, inclusive 

as do Decreto Municipal n° 063/2018. 

 

________________________________________ 

Local e data 

 

_______________________________________ 

Assinatura do representante legal ou procurador 
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ) 

ANEXO – VIII – MODELO DE CREDENCIAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2019 - PMM 

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

(A SER APRESENTADO FORA DOS DEMAIS ENVELOPES DE PROPOSTA E 

HABILITAÇÃO) 

A empresa __________________________, com sede na _____________, CNPJ nº 

_______________, representada pelo (a) Senhor (a) _______________________, 

CREDENCIA o (a) Senhor (a) ____ , ______________ (CARGO), portador (a) da Carteira 

de Identidade nº ______________ e CPF nº _______________________, para representá-

la perante o Município de Matinhos em licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2019 - PMM, PROCESSO Nº 028/2019, que prevê 

a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL 

ESPECIAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, podendo formular lances, negociar 

preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos 

em todas as fases licitatórias. 

Local, data 

 

Assinatura 

Empresa 

Representante Legal 

Cargo 

RG 

CPF 

Obs.: Documentos a serem apresentados 

a) Em caso de firma individual, o registro comercial; 

b) Nos demais casos, o ato constitutivo. (estatuto ou contrato social em vigor); 

c) Em se tratando de pessoa física, a cédula de identidade. 
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ) 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2019 - PMM 

ANEXO IX 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL  

 

 ___________________________________________(nome da empresa), com sede na 

_______________________________(endereço da empresa), inscrita no CNPJ sob o nº 

_______________________________, licitante no certame acima destacado, promovido 

pela Prefeitura Municipal de Matinhos, DECLARA, por meio de seu representante legal infra-

assinado, Carteira de Identidade nº _________________________, que se encontra em 

situação regular perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social 

(FGTS e FEDERAL), bem como atende a todas as demais exigências de habilitação 

constantes do edital próprio. 

_____________, ____ de ___________ de 2019. 

 

Assinatura 

 

Empresa 

Representante Legal 

Cargo 

RG 

CPF 
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ANEXO X - MINUTA  

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ) 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2019 - PMM 

 

DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO DO NEPOTISMO 

 

  

(Empresa_________________________________,CNPJ..nº_________________________ 

sediada à (endereço completo), 

_______________________________________________________ declara para os devidos 

fins que:  

a) tem conhecimento do Decreto n.º 7.203 de 4 de Junho de 2010 que dispõe sobre a 

vedação do nepotismo no âmbito da administração pública federal; 

 

b) em cumprimento ao Decreto 7.203 de 04 de junho de 2010, não contrata e não 

contratará, durante toda a vigência do contrato, familiar de agente público que exerça 

cargo em comissão ou função de confiança e que preste serviço nesta entidade; e 

 

c) considera “familiar” o cônjuge, o companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por 

consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau.   

 

_____________, ____ de ___________ de 2019. 

Assinatura 

  Empresa 

Representante Legal 

Cargo 

RG 

CPF 
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ANEXO XI - MINUTA  

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ) 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2019 - PMM 

 

 

 

PROCURAÇÃO 

 

 

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (-------------------------

-----), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (-------------) Estado (----------------

), neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, 

CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, 

nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado 

civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para junto a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MATINHOS – PR, praticar os atos necessários para representar a outorgante 

na licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 013/2019 - PMM, usando dos recursos 

legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, 

interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, 

transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, assinar contratos, receber e dar quitação, 

podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, 

dando tudo por bom firme e valioso. 

 

Local e data. 

____________________________________ 

(Nome e número da identidade do declarante) 

(representante legal da empresa) 

RECONHECER FIRMA 
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ANEXO XIII - MINUTA  

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/2019 - PMM. 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2019 - PMM  

PROCESSO Nº 028/2019- PMM  

 

 

Aos ____ (______) dias do mês de ________ do ano de 2019, autorizado pela autoridade 

competente do processo de PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 

013/2019 - PMM foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, de acordo com o 

disposto no artigo 15º da lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, que conjuntamente com 

as condições adiante estipuladas regem o relacionamento obrigacional entre o MUNICÍPIO 

DE MATINHOS, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Pastor Elias Abrahão, 

nº 22, inscrito no CNPJ Nº 76.017.466/0001-61, representado neste ato pelo Exmo Prefeito 

Municipal Sr. Ruy Hauer Reichert, em pleno exercício de seu mandato e funções, residente 

e domiciliado nesta cidade, portador do RG nº 795.304-6 PR e CPF sob nº 354.262.099-87, 

e a empresa Licitante Vencedora, doravante denominada Detentora da Ata, 

DENOMINAÇÃO SOCIAL_________________, inscrita no CNPJ Nº _____________, com 

sede à Rua (Avenida) __________________, nº __, _________, na cidade de 

_____________, Estado do _______________, neste ato representada pelo seu 

representante legal o Sr(a) _____________________, portador do RG nº _________ e 

inscrito no CPF sob nº _______________, mediante condições e cláusulas a seguir 

estabelecidas: 

 

1. OBJETO 

 

1.1. O objeto deste procedimento de licitação é o registro de preço para CONTRATAÇÃO 

DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE 

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, com as características e especificações constantes do 

Anexo I do Edital, pelo prazo de 12 (doze) meses. 

ITEM QTD UNID ESPECIFICAÇÃO UNIT TOTAL 

   LOTE 01   

1 24 SVÇ 

Serviço de acolhimento institucional para 

permanência de adolescentes (feminino e 

masculino) mensal. 

  

   TOTAL DO LOTE 01 R$ 

LOTE 02 

1 24 SVÇ 
Serviço de acolhimento institucional para 

permanência de idoso com grau de 

dependência I. (feminino e masculino) 
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mensal. 

2 24 SVÇ 

Serviço de acolhimento institucional  para 

permanência de idoso com grau de 

dependência Il. (feminino e masculino) 

mensal. 

  

3 24 SVÇ 

Serviço de acolhimento institucional para 

permanência de idoso com grau de 

dependência III. (feminino e masculino) 

mensal. 

  

   TOTAL DO LOTE 02 R$ 

LOTE 03 

1 36 SVÇ 

Serviço de Acolhimento Institucional para 

adultos com deficiências múltiplas e/ou 

transtorno mental, em situação de risco 

pessoal e/ou social e vínculos familiares 

rompidos ou fragilizados. Mensal. 

  

   TOTAL DO LOTE 03 R$ 

   TOTAL GERAL R$ 

 

1.1.1. A(s) quantidade(s) indicada(s) no Anexo I representa estimativa de consumo anual, 

sem que haja obrigação de contratação total. 

1.2. Devem estar incluídas no preço todas as despesas com mão de obra, tributos e/ou 

contribuições e quaisquer outros encargos, peças e insumos, indispensáveis ao perfeito 

cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação. 

1.3. O prazo de execução será de até 05 (cinco) dia após emissão da Nota de Empenho.  

2. RECURSOS FINANCEIROS 

2.1. As despesas com a presente contratação correrão à conta dos recursos da dotação 

orçamentária:  

Secretaria: 07 Secretaria Municipal de Assistência Social 

Unidade: 07.02 Fundo Municipal da Assistência Social 

Funcional Prog: 08.244.0105.2017 

Projeto/Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 

Reduzido: 905 Categoria Econ 33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ 

Desdobramento 

Reduzido 

5889 3.3.90.39.50.30 Serviços e Procedimentos em 

Saúde de Média e Alta 

Complexidade  

Fonte de Recurso: 000   

Unidade: 07.03 Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente 
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Funcional Prog: 08.243.0105.6001 

Projeto/Atividade: Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente 

Reduzido: 1232 Categoria Econ 33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ 

Desdobramento 

Reduzido 

5890 3.3.90.39.50.30 Serviços e Procedimentos em 

Saúde de Média e Alta 

Complexidade  

Fonte de Recurso: 000   

Unidade: 07.04 Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos 

Funcional Prog: 08.241.0105.2022 

Projeto/Atividade: Ações Municipais para Pessoas Idosas 

Reduzido: 1365 Categoria Econ 33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ 

Desdobramento 

Reduzido 

5891 3.3.90.39.50.30 Serviços e Procedimentos em 

Saúde de Média e Alta 

Complexidade  

Fonte de Recurso: 000   

Secretaria: 12 Secretaria Municipal de Saúde 

Unidade: 12.01 Fundo Municipal de Saúde 

Funcional Prog: 10.302.0113.2057 

Projeto/Atividade: Ações do Eixo de Alta e Média Complexidade 

Reduzido: 3590 Categoria Eco 33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ 

Desdobramento 

Reduzido 

4497 3.3.90.39.50.30 Serviços e Procedimentos em 

Saúde de Média e Alta 

Complexidade  

Fonte de Recurso: 303   

Reduzido: 5550 Categoria Econ 33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ 

Desdobramento 

Reduzido 

5555 3.3.90.39.50.30 Serviços e Procedimentos em 

Saúde de Média e Alta 

Complexidade  

Fonte de Recurso 496   

 

3.  VALOR MÁXIMO 

 

3.1. Fixado o valor máximo global de R$ ___________ 

(______________________________). 

 

4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

4.1. Os valores devidos pela Administração serão pagos após liquidação formal e objetiva 

da compra, em até 30 (trinta) dias, obrigando-se a Detentora a manter conta corrente e a 

fornecer o número desta conjuntamente com o documento fiscal e fatura correspondente, 

acompanhado dos documentos fiscais de regularidade perante a seguridade social 

(FEDERAL/FGTS). Dos valores devidos, serão descontados os tributos incidentes na 

condição de responsável. As notas fiscais deverão ser encaminhadas às Secretarias 

solicitantes, conforme constante na Nota de Empenho. 

4.2. A Detentora ficará obrigada a emitir Nota Fiscal Eletrônica para pagamento do objeto 

desta licitação. 
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4.3. Os pagamentos serão efetuados através depósito em conta corrente vinculado ao 

CNPJ da Detentora, mediante apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestada por 

servidor encarregado do recebimento, e observado o cumprimento integral das disposições 

contidas neste edital. 

4.4. Havendo erro na Nota Fiscal Eletrônica - NFE ou outra circunstância que desaprove a 

liquidação, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a Detentora 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 

após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando 

qualquer tipo de ônus para a Prefeitura de Matinhos. 

4.5. Caso haja documentos faltantes ou incorretos não será iniciado a contagem do prazo 

para pagamento. 

4.6. Quando constatado qualquer irregularidade na Nota Fiscal ou equivalente, será 

solicitada a Detentora carta de correção, caso não caiba, a nota fiscal será devolvida a 

Detentora para substituição, sendo o prazo de pagamento reiniciado após a entrega da Nota 

Fiscal substituta. 

5. FISCALIZAÇÃO 

 

5.1. O Município reserva-se o direito de fiscalizar permanentemente a prestação dos 

serviços. 

5.2. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto, deverão ser prontamente 

atendidas pela Detentora, sem ônus para o MUNICÍPIO. 

5.3. É facultado aos usuários que denunciem qualquer irregularidade verificada na prestação 

dos serviços e/ou no faturamento. 

5.4. A fiscalização do cumprimento do objeto do presente edital ficará a cargo dos Servidores 

Municipais, conforme Decreto nº 028/2019, de acordo com as atribuições contidas no referido 

decreto, sobretudo comunicando as Secretarias qualquer irregularidade, para as devidas 

providências. 

5.5. As Secretarias Municipais de Assistência Social e de Saúde de Matinhos, através da 

equipe técnica, realizará acompanhamento da execução dos serviços por meio de avaliações 

periódicas, visitas, auditorias, comunicações escritas, sendo as intercorrências registradas 

em relatórios anexados à documentação da detentora. 

5.6. Caberá à equipe técnica das Secretarias, desenvolver instrumento de avaliação 

qualitativa e quantitativa dos serviços e da satisfação dos usuários. 

5.7. As avaliações dar-se-ão trimestralmente após a assinatura da Ata de Registro de Preços. 

5.8. O Município de Matinhos reserva-se no direito de, a qualquer tempo, paralisar ou 

suspender a execução dos serviços, mediante pagamento único e exclusivo daqueles já 

executados e devidamente atestados pelo departamento competente. 

6. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO 
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6.1. Assegurados o contraditório e a ampla defesa, a Detentora terá seu Registro de Preços 

cancelado quando: 

a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

b) Recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo 

estabelecido por esta Prefeitura, sem justificativa aceitável; 

c) Não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àquele 

praticados no mercado;  

d) Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e impedimento 

de contratar com Administração (Federal, Estadual ou Municipal), nos termos do inciso III do 

artigo 87 da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores; e 

e) Impedidas de licitar e contratar com a Administração (Federal, Estadual ou Municipal), 

nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02. 

6.2. Independentemente das previsões retro indicadas, a Detentora poderá solicitar o 

cancelamento de seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha 

comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior 

devidamente comprovado. 

6.3. O fornecedor incluído na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, nas 

condições estabelecidas no ato convocatório, respectivos anexos e nesta própria ata. 

6.4. A Prefeitura de Matinhos efetuará seus pedidos à Detentora através de uma via da nota 

de empenho por onde ocorrerá a despesa, mediante comprovante de recebimento por 

qualquer meio, inclusive fac-símile. 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA 

7.1. As obrigações da CONTRATANTE e CONTRATADA são aquelas previstas no Termo 

de Referência deste edital, conforme anexo I. 

8.  SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

8.1.  No caso de não cumprimento do prazo de entrega/execução do objeto fixado no item 1 

deste Edital, será aplicável à Contratada multa moratória de valor equivalente a 0,33% (zero 

vírgula trinta e três por cento) do valor de cada contratação, a cada 24 (vinte e quatro) horas 

de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), podendo a reiteração ou continuidade da 

recusa da entrega/execução do objeto/serviço levar ao cancelamento da Ata de Registro de 

Preços. 

8.2. Pela inexecução total ou parcial, a Administração, garantida a defesa prévia, poderá 

aplicar à Contratada as sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.66693 e multa 

correspondente a 10% (dez por cento), sobre o valor total do objeto adjudicado. 

8.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato, garantida a prévia defesa, aplicar-se-á ao 

contratado as seguintes sanções: 

I - advertência; 

II - multa, na forma prevista nos itens 8.1 e 8.2; 
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III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

8.4. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste item poderão ser aplicadas juntamente 

com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado. 

8.5.  As sanções previstas nos incisos III e IV do item anterior poderão também ser 

aplicadas à(s) empresa(s) ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta 

Lei: 

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados 

8.6. Todos os responsáveis deverão agir observando e aplicando integralmente o conteúdo 

da Política Antissuborno e Anticorrupção (Lei 12.846/13) e da Lei de Improbidade 

Administrativa (Lei nº 8.429/92) e ainda o Decreto Municipal n°063/2018. 

9. RESCISAO CONTRATUAL 

9.1. O instrumento contratual firmado em decorrência da presente licitação poderá ser 

rescindido de conformidade com o disposto nos Arts. 77 a 80, da Lei nº 8.666/93. 

9.2. Na hipótese de ocorrer a rescisão administrativa prevista no art. 79, inciso I, da Lei n. 

8.666/93, à Contratante são assegurados os direitos previstos no art. 80, incisos I a IV, 

parágrafos 1º a 4º, da Lei citada.  

10. VALIDADE 

10.1. A validade da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS será de 12 (doze) meses, contados 

da data de assinatura. 

11. DAS ALTERAÇÕES 

 

11.1. O reequilíbrio econômico - financeiro será realizado entre o contratante e o 

representante da Secretaria. Este que deverá ser devidamente comprovado/documentado 

pelo solicitante. 

 

11.2.1. Não será admitido o reequilíbrio econômico financeiro relativo aos preços 

registrados em função de alta de inflação.  

11.3. As inclusões ou alterações de qualquer elemento não constante do presente, serão 

efetuadas por “ANEXO ou TERMO ADITIVO”, que integrarão a Ata para todos os fins e 

efeitos de direito. 
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11.4. Durante o prazo de validade do Registro de Preços, a empresa detentora da Ata 

poderá ser convidada a firmar Contrato de fornecimento, observadas as condições fixadas 

no Edital e as determinações contidas na legislação pertinente (Art. 57 da Lei 8.666/93). 

 

12. NOTIFICAÇÕES 

 

12.1. Toda e qualquer notificação extrajudicial relativa a presente a contratação poderá ser 

realizada, tanto via postal, com aviso de recebimento, no endereço da Detentora, como via 

endereço eletrônico do representante legal da Detentora, este que também será 

encaminhado com aviso de recebimento. 

 

12.2. A Detentora deverá informar à Prefeitura se alterar seu endereço ou e-mail de 

contado, previamente informados. 

13. DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. Os casos omissos a esta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS serão regidos pela lei nº 

8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações em vigor, assim como o Código 

do Consumidor. 

13.2. Não será permitida a subcontratação do objeto deste contrato. 

13.3. Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as 

contratações com a Detentora da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, 

assegurados, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de 

condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações. 

13.4. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus 

dispositivos, o edital de PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 

013/2019 - PMM, e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes 

disposições.   

13.5. Para dirimir questões decorrentes deste Edital fica eleito o Foro da Comarca de 

Matinhos-PR, com renúncia expressa a qualquer outro. 

Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo 

Excelentíssimo Senhor Ruy Hauer Reichert, Prefeito do Município de Matinhos, e pelo 

Sr.(a)___________________________, qualificado preambularmente, representando a 

Detentora da Ata e testemunhas.  

 

 

MUNICÍPIO DE MATINHOS 

Ruy Hauer Reichert 

CPF nº 354.262.099-87 

Prefeito Municipal 

Gestor da Ata 

 (RAZÃO SOCIAL) 

(Nome do Representante Legal) 

CPF nº ______________ 

Representante Legal 

Detentora da Ata 

 

Testemunhas: 

______________________  _______________________  

CPF     CPF 
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ANEXO XIV – MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO Nº___/2019 – PMM 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2019 – PMM 

 

PROCESSO Nº 028/2019 – PMM 

 

Pelo presente Instrumento, o MUNICÍPIO DE MATINHOS, pessoa de direito publico interno, 

inscrito no CNPJ N.º 76.017.466/0001-61com sede na Rua Pastor Elias Abrahão, n.º 22, em 

Matinhos/PR, neste ato representando pelo Exmº Prefeito Municipal, Sr. Ruy Hauer 

Reichert, brasileiro, portador do RG n.º 795.304-6 e inscrito no CPF n.º 354.262.099-87, 

doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa ____________,  

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº ________________________, com 

sede à Rua ___________, nº _____, ________, ___________, ___________, neste ato 

representada por seu representante legal, Senhor ____________, portador do RG n.º 

_____________ e inscrito no CPF n.º ___________, e-mail 

__________________________, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, 

tem entre si justo e contratado o presente instrumento, o qual reger-se-á pelas cláusulas e 

condições adiante discriminadas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O objeto deste Contrato é CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, de acordo os 

termos da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e alterações, e vinculado aos termos da 

proposta apresentada no PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº ___ /2019 – 

PMM, com as especificações constantes no Anexo I (Termo de Referência) deste Edital, 

conforme especificado abaixo: 

ITEM QTD UNID ESPECIFICAÇÃO UNIT TOTAL 

   LOTE 01   

1 24 SVÇ 

Serviço de acolhimento institucional 

para permanência de adolescentes 

(feminino e masculino) mensal. 

  

   TOTAL DO LOTE 01 R$ 

LOTE 02 

1 24 SVÇ 
Serviço de acolhimento institucional 

para permanência de idoso com grau 

de dependência I. (feminino e 
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masculino) mensal. 

2 24 SVÇ 

Serviço de acolhimento institucional  

para permanência de idoso com grau 

de dependência Il. (feminino e 

masculino) mensal. 

  

3 24 SVÇ 

Serviço de acolhimento institucional 

para permanência de idoso com grau 

de dependência III. (feminino e 

masculino) mensal. 

  

   TOTAL DO LOTE 02 R$ 

LOTE 03 

1 36 SVÇ 

Serviço de Acolhimento Institucional 

para adultos com deficiências 

múltiplas e/ou transtorno mental, em 

situação de risco pessoal e/ou social 

e vínculos familiares rompidos ou 

fragilizados. Meensal. 

  

   TOTAL DO LOTE 03 R$ 

   TOTAL GERAL R$ 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR  

O contratante pagará a CONTRATADA o valor de R$____________ (valor por extenso), 

referente ao lote nº ____, daqui por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.  

Parágrafo Primeiro 

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 

da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

Parágrafo Segundo 

O preço contratado é fixo e irreajustável.  

Parágrafo Terceiro 

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 

1993. 

Parágrafo Quarto 
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A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA– DA EXECUÇÃO DO CONTRATO  

O prazo de execução será de até 05 (cinco) dia após emissão da Nota de Empenho.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  

O presente contrato vigorará por 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato, 

podendo ser prorrogado por igual período, conforme dispõe o art. 57 da Lei 8.666/93 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

O serviço que será executado pela instituição está relacionado diretamente aos serviços 

constantes no Termo de Referência, como também no item 4 e subitens 4.1 e 4.2 abaixo 

descritos: 

 

• 4.1. LOTE I - Acolhimento de adolescentes (masculino e feminino) na faixa etária de 

12 (doze) anos a 17 (dezessete) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias, nas 

modalidades Abrigo Institucional, mediante prestação de serviços que atendam as 

diretrizes estabelecidas na Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e 

ainda aos seguintes documentos: Resolução 269/2006 – CNAS (Norma Operacional 

Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social – 

NOBRH/SUAS); Resolução 109/2009 – CNAS (Tipificação dos Serviços 

Socioassistenciais); “Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e 

Adolescentes”, documento instituído pela Resolução Conjunta nº. 01/2009 do CNAS e 

CONANDA. 

 

• 4.2. LOTE II - Instituições de Longa Permanência sem fins lucrativos para prestação 

de serviço de Acolhimento Institucional de Idosos a partir de 60 (sessenta) anos de 

idade (masculino e feminino), incluindo graus de dependência I, II e III, na modalidade 

Atendimento em Unidade Institucional, mediante prestação de serviços que atendam 

as diretrizes estabelecidas nos seguintes documentos: Lei Federal nº. 10.741/2003 

(Estatuto do Idoso); Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária - RDC sob nº. 283, de 26 de setembro de 2005, que aprova o 

Regulamento Técnico que define normas de funcionamento para as Instituições de 

Longa Permanência para Idosos, de caráter residencial; Resolução 269/2006 – CNAS 

(Norma Operacional Básica de Recursos Humanos – NOBRH/SUAS) e Resolução 

109/2009 – CNAS (Tipificação dos Serviços Socioassistenciais). 

 

• 4.3. LOTE III  - Instituições de Serviços de Acolhimento Institucional para adultos 

(homens e mulheres) partir de 18 (dezoito) anos até 59 (cinquenta e nove) anos, onze 

(onze) meses e 29 (vinte e nove) dias de idade, mediante prestação de serviços que 

atendam as diretrizes estabelecidas nos seguintes documentos: Resolução 269/2006 
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– CNAS (Norma Operacional Básica de Recursos Humanos – NOBRH/SUAS), 

Resolução 109/2009 – CNAS (Tipificação dos Serviços Socioassistenciais) e 

“Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes”, 

documento instituído pela Resolução Conjunta nº. 01/2009 do CNAS e CONANDA, 

quando se tratar da modalidade República. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em até 30 (trinta) dias,  contados a partir 

da aprovação do respectivo processo pelo órgão competente, mediante apresentação da 

respectiva nota fiscal, acompanhada das Certidões Negativas de Débitos do INSS e FGTS. 

Parágrafo Primeiro 

O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 

competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 

apresentada. 

Parágrafo Segundo 

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por 

exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 

inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

CONTRATANTE. 

Parágrafo Terceiro 

Constatando pela CONTRATANTE a situação de irregularidade da CONTRATADA, será 

providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize 

sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado 

uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

Parágrafo Quarto 

Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a 

ampla defesa.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO DOS RECURSOS 

As despesas com a presente contratação correrão à conta dos recursos da dotação 

orçamentária:  

Secretaria: 07 Secretaria Municipal de Assistência Social 

Unidade: 07.02 Fundo Municipal da Assistência Social 

Funcional Prog: 08.244.0105.2017 
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Projeto/Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 

Reduzido: 905 Categoria Econ 33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ 

Desdobramento 

Reduzido 

5889 3.3.90.39.50.30 Serviços e Procedimentos em Saúde 

de Média e Alta Complexidade  

Fonte de Recurso: 000   

Unidade: 07.03 Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Funcional Prog: 08.243.0105.6001 

Projeto/Atividade: Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente 

Reduzido: 1232 Categoria Econ 33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ 

Desdobramento 

Reduzido 

5890 3.3.90.39.50.30 Serviços e Procedimentos em Saúde 

de Média e Alta Complexidade  

Fonte de Recurso: 000   

Unidade: 07.04 Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos 

Funcional Prog: 08.241.0105.2022 

Projeto/Atividade: Ações Municipais para Pessoas Idosas 

Reduzido: 1365 Categoria Econ 33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ 

Desdobramento 

Reduzido 

5891 3.3.90.39.50.30 Serviços e Procedimentos em Saúde 

de Média e Alta Complexidade  

Fonte de Recurso: 000   

Secretaria: 12 Secretaria Municipal de Saúde 

Unidade: 12.01 Fundo Municipal de Saúde 

Funcional Prog: 10.302.0113.2057 

Projeto/Atividade: Ações do Eixo de Alta e Média Complexidade 

Reduzido: 3590 Categoria Eco 33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ 

Desdobramento 

Reduzido 

4497 3.3.90.39.50.30 Serviços e Procedimentos em Saúde 

de Média e Alta Complexidade  

Fonte de Recurso: 303   

Reduzido: 5550 Categoria Econ 33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ 

Desdobramento 

Reduzido 

5555 3.3.90.39.50.30 Serviços e Procedimentos em Saúde 

de Média e Alta Complexidade  

Fonte de Recurso 496   

 

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO 

a) Fica designada a comissão de fiscalização conforme Decreto Municipal nº 028/2019, que 

será responsável pela fiscalização e entrega do objeto do presente contrato. 

b) O funcionário responsável pela fiscalização deste Contrato deverá anotar em registro 

próprio e notificar a Contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições e falhas 

no decorrer da execução do contrato, fixando prazo para a sua correção e solução, 

observando na integralidade as disposições contidas no decreto municipal nº 249/2018. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

São obrigações da CONTRATANTE: 

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo 

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

b) Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 
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entrega dos objetos, fixando prazo para a sua correção; 

c) Efetuar as retenções tributárias de acordo com a legislação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA: 

a) Manter as mesmas condições de habilitação durante a vigência do Contrato; 

b) Executar os serviços objetos conforme especificações constantes no objeto do presente 

contrato, conforme Termo de Referência deste edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA– DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666/93 a CONTRATADA que: 

a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação;  

b) ensejar o retardamento da entrega do objeto; e 

c) fraudar na execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude fiscal; ou 

não mantiver a proposta. 

 

Parágrafo Primeiro 

A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeita, sem 

prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a CONTRATANTE; 

b)  multa moratória de até 0,33.% (zero virgula trinta e três por cento) por dia de atraso 

injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de  30 (trinta) dias; 

c) multa compensatória de até  20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso 

de inexecução total do objeto; 

d) em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do item 

acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

e) suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de 

até dois anos; e 

f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
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CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados e após decorrido o 

prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior. 

Parágrafo Segundo 

 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes 

entre si. 

Parágrafo Terceiro 

A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e 

aplique as outras sanções cabíveis. 

Parágrafo Quarto 

A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, 

dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, 

sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas. 

 

Parágrafo Quinto 

 A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa. 

Parágrafo Sexto 

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na 

Lei nº 8.666, de 1993. 

Parágrafo Sétimo  

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

Parágrafo Oitavo 

As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a 

serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos 

na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

Parágrafo Nono 

Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 

(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 

competente. 

Parágrafo Décimo 

As penalidades serão obrigatoriamente registradas em dívida ativa. 

Parágrafo Décimo Primeiro 
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As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no 

caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

Parágrafo Décimo Segundo  

Todos os responsáveis deverão agir observando e aplicando integralmente o conteúdo da 

Política Antissuborno e Anticorrupção (Lei 12.846/13) e da Lei de Improbidade 

Administrativa (Lei nº 8.429/92) e ainda o Decreto Municipal n°063/2018. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS DE RESCISÃO 

O inadimplemento, por parte da CONTRATADA, das cláusulas e condições estabelecidas 

neste contrato assegurará à CONTRATANTE, nos termos da Seção V, do Capítulo III da Lei 

nº 8.666/1993 em sua atual redação, combinado ao Título IV – Capítulo I da Lei Estadual  nº 

15.608/2007, o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação por escrito, através de 

ofício entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento. 

 

Parágrafo Primeiro 

Fica a critério do representante da CONTRATANTE declarar rescindido o contrato, nos 

termos do “caput” desta cláusula. 

 

Parágrafo Segundo 

Fica este contrato rescindido de pleno direito pela CONTRATANTE, independentemente de 

interpelação judicial ou extrajudicial, em qualquer dos seguintes casos de inadimplemento por 

parte da CONTRATADA: 

I - Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos. 

II - Cometimento de irregularidade grave no cumprimento de cláusulas contratuais, 

especificações e prazos. 

 

Parágrafo Terceiro 

A rescisão deste contrato poderá ser: 

I - Determinada por ato unilateral e escrita da CONTRATANTE nos casos enumerados nesta 

minuta. 

II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde 

que haja conveniência para a Administração. 

III - Judicial, nos termos da legislação processual, vigente à época da rescisão contratual. 

Parágrafo Quarto 
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Nos casos de rescisão administrativa ou amigável que tratam, respectivamente, os itens I e II, 

do parágrafo anterior, haverá precedência de autorização escrita e fundamentada da 

CONTRATANTE, assegurado-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

Parágrafo Quinto 

É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 

desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação 

exigidos para a contratação; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; 

não haja prejuízo à execução do objeto contratado e haja a anuência expressa da 

Administração à continuidade do contrato. 

Parágrafo Sexto 

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93. 

Parágrafo Sétimo 

O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme 

o caso: 

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; e 

c) Indenizações e multas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -  DAS VEDAÇÕES 

É vedado à CONTRATADA: 

a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; e 

b) Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

O presente contrato é regido pela Lei n.º 8.666/1993, Lei Complementar Federal nº 101/00, 

Lei Estadual nº 15.608/2007, Código de Defesa do Consumidor, normas e princípios gerais 

dos contratos e demais normas aplicáveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos pela CONTRATANTE, à luz da legislação, da 

jurisprudência e da doutrina aplicável à espécie. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VINCULAÇÃO 

É parte integrante deste contrato as propostas de preços apresentada pela CONTRATADA ao 

Processo de Dispensa nº 006/2019,  que o precedeu. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– DO FORO 

As partes contratuais ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o 

Foro da Comarca de Matinhos, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de 

domicílio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter um representante com 

plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito 

permitidas. 

Justas e contratadas firmam as partes este instrumento, em 03 (três) vias em igual teor, com 

as testemunhas presentes ao ato, a fim de que produza seus efeitos legais.   

  

Matinhos, ___ de _____________ de 2019. 

 

MUNICÍPIO DE MATINHOS 
Ruy Hauer Reichert 

CPF nº 354.262.099-87 
Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 

RAZÃO SOCIAL 

Nome do representante legal 

CPF nº ______________ 

Representante Legal 

CONTRATADA 

 

 

 

Testemunhas: 

______________________  _______________________            

CPF     CPF 

 

 

 

 

 

 


