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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020 
 
 

O Município de Guabiruba, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ n° 
83.102.368/0001-98, torna público para conhecimento dos interessados que serão recebidos, a partir 
do dia 27 de julho de 2020, o envelope contendo os documentos de "Habilitação” no Departamento 
de Compras e Licitações da Prefeitura, para o credenciamento para contratação de serviço ofertado 
em unidade de acolhimento para adolescentes com idade entre 12 e 18 anos, de ambos os sexos, 
através do serviço de alta complexidade para proteção integral do usuário, de acordo com as normas 
ora apresentadas e a Lei nº 8.666/93 e alterações. 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO OFERTADO EM UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO PARA ADOLESCENTES COM IDADE ENTRE 12 E 18 ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, 
ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE PARA PROTEÇÃO INTEGRAL DO USUÁRIO, para 
atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social, Habitação e Emprego, de acordo com os 
valores e especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência. 
 
2.  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. Poderão credenciar-se empresas nacionais, individualmente cadastradas, com o ramo de 
atividade compatível com o objeto do presente edital. 
 
2.2.  É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação, no presente credenciamento, de 
mais de 01(uma) empresa. 
 
2.3. As proponentes deverão apresentar carta de apresentação com a indicação do representante 
credenciado para praticar todos os atos necessários em nome da proponente em todas as etapas do 
Credenciamento, ou documento que comprove sua capacidade de representar, no caso de sócio ou 
titular. 
 
3.  DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
3.1. O envelope contendo a HABILITAÇÃO JURÍDICA e QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, deverá ser entregues 
lacrados, no Departamento de Compras e Licitações, localizado na Rua Brusque N° 344, Município de 
Guabiruba (SC), contendo no envelope os seguintes dizeres: 
 

ENVELOPE Nº 1 –HABILITAÇÃO JURÍDICA E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: 
ENDEREÇO COMPLETO: 
CNPJ:                                                                     
REPRESENTANTE:                             
CREDENCIAMENTO 001/2020                                                            
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4.  DA HABILITAÇÃO 
 
4.1.  A empresa proponente deverá, em 01 (uma) via, os seguintes documentos: 
 
4.2.  Habilitação Jurídica: 
 
4.2.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou; 
 
4.2.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor (com suas devidas alterações), 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
 
4.2.3. Declaração que atende o inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, conforme modelo – Anexo III; 
 
4.2.4. Prova de regularidade para com: 
 

a) Fazenda Federal (Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida por 
órgão da Secretaria da Receita Federal) e quanto à Dívida Ativa da União (expedida pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Federal); 
 
b) Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Débitos Estaduais, expedida por órgão da 
Secretaria da Fazenda Estadual); 
 
c) Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos Municipais, expedida por órgão da 
Secretaria da Fazenda Municipal). 
 
d) Prova de regularidade relativa ao FGTS – Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, 
fornecido pela Caixa Econômica Federal. 
 
e) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
 
f) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, através da respectiva CNDT, expedida 
pelo TST (www.tst.jus.br/certidao), em conformidade com a Lei n. 12.440/11. 

 
4.3.  Outros Documentos: 
 
4.3.1. Alvará de autorização de funcionamento expedido pelo Município da Sede da Empresa; 
 
4.3.2. Alvará Sanitário expedido pela Vigilância Sanitária; 
 
4.3.3. Termo de Adesão do Credenciamento (Anexo II). 
 
4.4. Qualificação técnica: 
 
4.4.1. Relação de recursos humanos com indicação do responsável técnico. 
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Obs.: 
 
a) A comprovação do responsável técnico pertencente ao quadro permanente da empresa, deverá ser 
através da apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, da ficha de Registro de 
empregados (FRE), contrato de prestação de serviços ou qualquer outra forma que demonstre o 
vínculo entre o Profissional e a empresa. No caso do responsável técnico ser proprietário da empresa, 
a comprovação deverá ser através do Contrato Social da mesma. 
 
b) Em se tratando de profissional de nível superior deverá ser apresentado certificado de habilitação 
reconhecido pelo respectivo Conselho de Classe. 
 
4.4.2. Curriculum Vitae resumido do responsável técnico, com cópia da cédula de identidade, diploma 
e certificados de especialidades, devidamente reconhecidos pela respectiva entidade de classe; 
 
4.4.3. Declaração do responsável legal pela empresa e/ou entidade, relacionando a capacidade 
instalada, técnica e física para a execução dos serviços; 
 
4.4.4. Declaração de que está de acordo com as condições estabelecidas no ANEXO I – TERMO DE 
REFERÊNCIA, e que prestará os serviços contratados com responsabilidade e ética. 
 
4.5  Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em ORIGINAL, ou por 
qualquer processo de CÓPIA AUTENTICADA em cartório ou por servidor público ou publicação em 
órgão de imprensa oficial. Os documentos apresentados não serão devolvidos, e passarão a fazer 
parte integrante deste credenciamento. 
 
4.6.  O local de entrega dos envelopes contendo os documentos de "Habilitação” será o 
Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Guabiruba, na Rua Brusque, n. 344, 
Centro, Guabiruba/SC, no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h30min às 17h00min. 
 
4.7.  Ao apresentar os documentos de Habilitação, a proponente se obriga aos termos do presente 
credenciamento. 
 
5. DA ABERTURA E JULGAMENTO 
 
5.1. O Departamento de Licitações receberá os documentos, no período de vigência do 
credenciamento e, verificará se a documentação atende ao exigido neste edital. 
 
5.2. Estando a documentação de acordo com o exigido, será providenciada a abertura de Processo 
Licitatório de Inexigibilidade de Licitação de acordo com o Art. 25 da Lei 8.666/93 para formalizar a 
contratação do Credenciado. 
 
5.3. Caso seja detectada alguma irregularidade na documentação apresentada, será aberto um 
prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa apresente a documentação regular. Ultrapassado 
este prazo, a empresa caso queira, deverá fazer novo requerimento com apresentação de toda a 
documentação atualizada, conforme exigência deste edital.  
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6. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
6.1. A Secretaria de Assistência Social, Habitação e Emprego será a responsável por fiscalizar a 
prestação dos serviços por parte da Contratada. 
 
7.  DO PRAZO DOS CONTRATOS 
 
7.1.  O período de prestação dos serviços será de 12 (doze) meses, tendo início a partir da 
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93. 
 
7.1.1. Os valores contratados poderão ser reajustados de acordo com índice IGPM/IBGE, respeitado o 
período mínimo de 12 meses. 
 
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
8.1.  Em caso de REVOGAÇÃO ou ANULAÇÃO deste credenciamento, serão observadas as 
disposições da Lei nº 8.666/93 e alterações. 
 
8.2.  O presente edital ficará aberto a novos credenciamentos, desde que os interessados 
preencham todas as exigências de habilitação previstas, submetendo-se à aceitação da Secretaria de 
Assistência Social, Habitação e Emprego. 
 
8.3.  Faz parte integrante deste Credenciamento: 
 
ANEXO I – Termo de Referência 
ANEXO II – Termo de Adesão; 
ANEXO III – Modelo de Declaração Quanto ao Cumprimento às Normas Relativas ao Trabalho do 
Menor; 
ANEXO IV – Minuta do Contrato; 
 
8.4.  Os interessados que tiverem dúvidas de caráter técnico ou legal na interpretação do presente 
credenciamento serão atendidos no Departamento de Licitações, no horário registrado no item 4.6, 
em dias úteis. 
 
8.5.  Aplica-se ao presente Edital, nas partes omissas, a legislação em vigor. 
 
Guabiruba (SC), 24 de julho de 2020. 
 
 
 
 
 

MATIAS KOHLER 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
CREDENCIAMENTO Nº 001/2020 

TERMO DE REFERÊNCIA 
  

A Prefeitura de Guabiruba – Santa Catarina necessita a contratação de serviço ofertado em unidade de 
acolhimento para adolescentes com idade entre 12 e 18 anos, de ambos os sexos, através do serviço 
de alta complexidade para proteção integral do usuário, conforme a necessidade da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Habitação e Emprego.  
  
  
1. OBJETO: Contratação de pessoa jurídica, que ofereça serviço de acolhimento institucional, na 
modalidade Abrigo, com atendimento integral, alojamento, alimentação, vestuário, fraldas se 
necessário, cuidados médicos incluindo medicamentos, atividades socioeducativas, espaço de 
referência e acompanhamento psicossocial aos adolescentes inclusive com deficiência, com  
idade entre 12 e 18 anos, de ambos os sexos.  
  
1.1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:  
  

ITEM 
QUANT. 

ACOLHIDOS 
UN. 

TEMPO 
MESES 

DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
VALOR MÁXIMO 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

01 02 Serviço 12 

Serviços sócio assistenciais de Proteção Social 
Especial de Alta Complexidade no acolhimento 
institucional de adolescentes entre 12 e 18 anos, de 
ambos os sexos, através do serviço de alta 
complexidade para proteção integral do usuário.  
 
Obs.: O número de vagas/mês é estimativo, será 
repassado à entidade o valor referente às vagas por 
pessoa/mês efetivamente ocupadas e proporcional 
pelos dias ocupados (prestação de serviço).  

R$ 4.166,66  R$ 99.999,98  

Valor Global Estimado  R$ 99.999,98  

  
1.2. Contratação pelo período de 12 meses de serviço de acolhimento institucional para adolescentes 
(MASCULINO e FEMININO).  
  
2. Público a ser Atendido: Adolescentes com idade entre 12 e 18 anos de ambos os sexos, cujos 
vínculos familiares estejam rompidos ou fragilizados. É previsto para adolescentes de ambos os sexos, 
que não dispõem de condições  de sustentabilidade, de retaguarda familiar temporária ou 
permanente.  
  
3. Justificativa: Faz-se necessário a Contratação de Serviço de acolhimento para adolescentes com 
idade entre 12 e 18 anos, de ambos os sexos, tendo em vista que o poder público municipal não 
realiza oferta direta destes serviços.  
  
4. Das Condições de atendimento:  
  
A instituição deverá pautar suas ações respeitando alguns princípios de trabalho como:  
 

- Atendimento  integral, alojamento, alimentação, vestuário, fraldas se necessário, cuidados 
médicos incluindo medicamentos, atividades socioeducativas, espaço de referência e 
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acompanhamento psicossocial aos adolescentes.  
- Dispor de espaço residencial com condições de habitabilidade;  
- Dispor de espaços físicos condizentes com as atividades da equipe técnica;  
- Acolhimento em condições de dignidade e garantia da proteção integral;  
- Contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligência;  
- Restabelecer vínculos familiares e/ou sociais;  
- Possibilitar que os adolescentes  manifestem suas opiniões e necessidades;]  
- Possibilitar a convivência comunitária;  
- Propiciar condições de segurança física e emocional;  
- Contribuir para a redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou 
reincidência;  
- Promover o acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de 
Direitos e às demais políticas públicas setoriais;  
- Promover e estimular o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacionais 
internas e externas, relacionando-as a interesses, vivencias, desejos e possibilidade do 
público;  
- Preservar os vínculos familiares e de origem, salvo determinação judicial contrário;  
- Oferecer atendimento e acompanhamento 24 horas aos adolescentes acolhidos, 
proporcionando cuidados intensivos em situações cuja saúde requeira cuidados especiais.  
 - Oferecer serviços diferenciados, em situações peculiares e de urgência, tais como:  

1) Em casos de internação hospitalar dos adolescentes acolhidos, providenciar 
o acompanhante para o mesmo; sob custo da Credenciada, caso o adolescente 
acolhido não possua nenhum familiar;  
2) Em casos de perícias previdenciárias, providenciar os laudos médicos necessários;  
3) Em casos de óbito, providenciar laudo para emissão da certidão, bem 
como translado do IML nos casos que demandarem o serviço deste.  

- Comunicar qualquer alteração que houver no quadro de atendimento, mantido pelo 
município de Guabiruba, sobre admissões e saídas de adolescentes encaminhando as 
informações para a equipe de Referência do município;  
- Aplicar os recursos repassados na manutenção e desenvolvimento do objeto (item01), de 
forma a possibilitar os meios logísticos, profissionais e de infraestrutura necessários;  
- As entidades deverão capacitar continuamente todos os setores envolvidos com os 
acolhimentos;  
- A equipe técnica da instituição deverá juntamente com a equipe de Referência do município  
responder as  solicitações judiciais.  
- A contratada receberá do município, se necessário, por meio da Secretaria de Saúde, 
conforme termo que deverá ser firmado com a mesma, medicamentos que são 
disponibilizados, conforme Art. 1º da Resolução CNAS n° 39, de 9 de dezembro de 2010.  
- Por fim, oferecer serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 
devidamente tipificados e, em consonância com as normativas do SUAS.  

  
5. Da competência da equipe de Referência do município:  
  

A equipe de supervisão e apoio aos serviços de acolhimento deverá realizar supervisão e apoio 
aos serviços de acolhimento, de acordo com a realidade e as definições locais assim sendo:  

- Mapear a rede existente e fortalecer a articulação dos serviços de acolhimento com os 
demais serviços da rede socioassistencial, das demais políticas públicas e do SDG;  
- Monitorar as vagas na rede de acolhimento, indicando o serviço que melhor atenda ás 
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necessidades específicas de cada caso encaminhado;  
- Prestar supervisão e suporte técnico aos serviços de acolhimento;  
- Apoiar as equipes técnicas dos serviços de acolhimento no acompanhamento psicossocial das 
famílias de origem dos adolescentes acolhidos;  
- Efetivar os encaminhamentos necessários, em articulação com os demais serviços da 
Rede Socioasistencial, das demais Políticas Públicas e do SGD, monitorando, posteriormente, 
seus desdobramentos;  
- Monitorar a situação de todas os adolescentes que estejam em serviços de acolhimento no 
município, e de suas famílias, organizando, inclusive, cadastro permanentemente atualizado 
contendo o registro de todos   os adolescentes atendidos nesses serviços;  

  
6. Forma de Acesso e Desligamento:  
  

6.1 A forma de acesso dos usuários será por determinação judicial.  
  

6.1.1 Em caso emergencial o acesso poderá ser feito pela equipe de Referência do Município, 
temporariamente, até a expedição da determinação judicial, não dispensando a obrigatoriedade 
deste.  
  
6.2 O desligamento do usuário deve ser realizado assim que o mesmo retomar os vínculos familiares e 
assim avaliado pela equipe técnica do serviço de acolhimento e a equipe de Referência do município, 
devendo o ato ser informado ao poder judiciário competente.  
  
7. Forma, prazo e condições de pagamento:  
  

7.1. Será repassado a entidade o valor referente as vagas por pessoa/mês efetivamente 
ocupadas, ou proporcional pelos dias ocupados (Prestação de Serviços).  

  
7.4. O Fundo Municipal de Assistência Social efetuará os pagamentos até o décimo dia útil do 

mês subsequente à prestação de serviços, mediante apresentação do Comprovante Fiscal de 
Serviços;  

  
7.5. Somente serão pagos os valores correspondentes às parcelas dos serviços efetivamente 

realizados, atestadas pela Gerenciadora do Fundo Municipal de Assistência Social de Guabiruba;  
  

7.6. As faturas que não estiverem corretamente formuladas, serão devolvidas dentro do prazo 
de sua conferência à CREDENCIADA e o seu tempo de tramitação desconsiderado;  
  

7.7. As notas fiscais/faturas com mais de um item de serviços só serão liberadas para 
pagamento quando todos os itens satisfizerem as exigências contidas no empenho e/ou contrato 
correspondente;  
  

7.8. Estando sujeita a CREDENCIADA à retenção das contribuições devidas à seguridade social, 
conforme disposto na Ordem de Serviço no 209/99 do INSS, será procedida pelo Fundo Municipal de 
Assistência Social a referida retenção de 11% na fatura, na forma da lei, obrigando-se a CREDENCIADA 
a apresentar as faturas como exigido na legislação pertinente;  
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8. ISSQN:  
  

O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, incidente sobre a prestação dos 
serviços contratados através da presente licitação, será retido nos termos da Lei Complementar 
Municipal nº 508/94, e alterações posteriores;  
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 ANEXO II 
 

CREDENCIAMENTO Nº 001/2020 
 

Termo de Adesão 
 
 
 
 
 
 

A empresa _________________________________________________, através de se Representante 
legal, declara sua ciência e anuência a todos os termos fixados no Credenciamento nº. 001/2020, 
tendo como objetivo o CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO OFERTADO EM 
UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA ADOLESCENTES COM IDADE ENTRE 12 E 18 ANOS, DE AMBOS OS 
SEXOS, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE PARA PROTEÇÃO INTEGRAL DO USUÁRIO, 
para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social, Habitação e Emprego, inclusive 
declara sua ciência e anuência das condições estabelecidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura/Data: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome Legível do representante legal: _____________________ 
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ANEXO III 
CREDENCIAMENTO Nº 001/2020 

 
DECLARAÇÃO QUE ATENDE O INCISO V DO ART. 27, DA LEI 8.666/93. 

 
 
 
 
 

_____________________________________, (nome da empresa), com sede na 
________________________________(endereço da empresa), CNPJ 
______________________________, por seu representante legal infra-assinado, em atenção ao 
inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, 
declara, sob as penas da lei, que cumpre integralmente a norma contida no art. 7º, inciso XXXIII, da 
Constituição da República, ou seja, de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) 
menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos 
em qualquer trabalho [exceto aprendiz, a partir de 14 (quatorze)] anos. 
 
 
 
 
 

Em ......... de .........................de 201.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

......................................................................................................................................... 
Nome e assinatura do responsável (representante legal) e carimbo da empresa 
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ANEXO IV 
CREDENCIAMENTO Nº 001/2020 

MINUTA DO CONTRATO 
 
  
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
GUABIRUBA E A EMPRESA ................................... 

 
 

PREÂMBULO 
 
Pelo presente instrumento, as partes adiante identificadas, de um lado o MUNICÍPIO DE GUABIRUBA, 
pessoa jurídica de direito público interno, com sede no paço municipal, à Rua Brusque, n° 344 – 
Centro, CEP: 88360-000, inscrita no CNPJ sob o nº 83.102.368/0001-98, neste ato representado por 
seu Prefeito Municipal, Sr. MATIAS KOHLER, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e 
do outro lado, Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pessoa jurídica de direito privado, situada na 
xxxxxxxx, na cidade de xxxxxx/xx, inscrita no CNPJ/MF sob nº xxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato 
representada por xxxxxxxxxxxxxxxx, doravante denominada simplesmente CONTRATADA.  
 
Resolvem de comum acordo, celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de conformidade 
com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações supervenientes às Licitações e Contratos da 
Administração Pública, cumprindo as seguintes cláusulas e condições: 
 
O presente instrumento é celebrado nos termos da Lei 8.666/93, Arts. 1º “caput”; 54 e 55 e Art. 25, 
em decorrência de Processo Licitatório nº XXX/2020, Inexigibilidade nº XXX/2020, conforme adesão 
da CONTRATADA ao Edital de Credenciamento nº 001/2020. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 
1.1. O presente contrato tem por objeto: 
 
CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO OFERTADO EM UNIDADE DE ACOLHIMENTO 
PARA ADOLESCENTES COM IDADE ENTRE 12 E 18 ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, ATRAVÉS DO SERVIÇO 
DE ALTA COMPLEXIDADE PARA PROTEÇÃO INTEGRAL DO USUÁRIO, para atender as necessidades da 
Secretaria de Assistência Social, Habitação e Emprego, de acordo com os valores e especificações 
constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital de Credenciamento nº 001/2020. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR, PAGAMENTO, REAJUSTAMENTO E DOTAÇÃO. 
 
2.1. Dá-se como valor global para o presente contrato a estimativa de R$ ................  (.......................), 
conforme a discriminação da planilha a seguir: 
 

ITEM 
QUANT. 

ACOLHIDOS 
UN. 

TEMPO 
MESES 

DESCRIÇÃO DO MATERIAL 
VALOR MÁXIMO 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

01 02 Serviço 12 
Serviços sócio assistenciais de Proteção Social 
Especial de Alta Complexidade no acolhimento 
institucional de adolescentes entre 12 e 18 anos, de 

R$ 4.166,66  R$ 99.999,98  
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ambos os sexos, através do serviço de alta 
complexidade para proteção integral do usuário.  
 
Obs.: O número de vagas/mês é estimativo, será 
repassado à entidade o valor referente às vagas por 
pessoa/mês efetivamente ocupadas e proporcional 
pelos dias ocupados (prestação de serviço).  

Valor Global Estimado  R$ 99.999,98  

 
2.2.  Forma de pagamento: até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços, mediante entrega da 
Nota Fiscal revestida do aceite da Secretaria solicitante. 
 
2.3. As despesas para pagamento do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 
 

Nº Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Guabiruba 
Dotação Orçamentária 

LEI N. 1707/2019 

01 Secretaria de Assistência Social, Habitação e Emprego -- 

 
2.4. O valor do Contrato poderá ser reajustado, nos termos da Lei 8.666/93, conforme o IGPM (FGV), 
observado o período mínimo de 12 (doze) meses. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO E PRORROGAÇÃO 
 
3.1. O presente contrato possui vigência de 12 (doze) meses considerando a data de assinatura do 
contrato. 
 
3.2. O Contrato poderá ser prorrogado nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUARTA – EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE 
 
4.1. O objeto do contrato deverá ser executado de acordo com as especificações contidas no Edital de 
Credenciamento nº 001/2020 e seus Anexos. 
 
4.2. A fiscalização dos serviços e demais obrigações será feita pela Secretaria solicitante que apontará 
as deficiências verificadas, as quais deverão ser sanadas pela CONTRATADA, devendo esta proceder às 
correções necessárias. 
 
4.3. A fiscalização pela CONTRATANTE não exime a CONTRATADA, na forma da lei, da fiel execução dos 
serviços contratados, ficando sob a sua responsabilidade todas as despesas diretas e indiretas 
cabíveis. 
 
4.4. A Contratada obriga-se a manter, durante a execução do contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no Edital. 
 
CLÁUSULA QUINTA – INEXECUÇÃO, ALTERAÇÃO CONTRATUAL E SANÇÕES 
 
5.1. A inexecução total ou parcial do contrato, terá procedimentos e consequências, na forma 
estabelecida na Seção V - Da Inexecução e da Rescisão dos Contratos - Capítulo III, da Lei n.º 8.666/93. 
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5.2. O presente contrato poderá sofrer alterações na forma estabelecida na Seção III - Da Alteração 
dos Contratos - Capítulo III, da Lei n.º 8.666/93. 
 
5.3. O atraso injustificado na execução do contrato, assim como a sua inexecução total ou parcial, 
sujeitará a CONTRATADA às sanções administrativas na forma prevista na Seção II - Das Sanções 
Administrativas - Capítulo IV, da Lei n.º 8.666/93, ficando desde já estabelecidas as multas previstas 
no Edital. 
 
5.4. O Município poderá aplicar à Contratada, ainda, as seguintes penalidades previstas no artigo 87 
da Lei n. 8.666/1993, em caso de inexecução total ou parcial do objeto ou contrato resultantes deste 
Processo Licitatório: 
 
5.4.1. advertência; 
 
5.4.2 multa de 1,0 % (um por cento) do valor, para cada dia ou fração de atraso da execução do objeto 
licitado; 
 
5.4.3. multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente em caso de desistência da execução. 
 
5.5. Será considerado como desistência da execução, a suspensão da execução dos serviços por prazo 
superior a 20 (vinte) dias. 
 
5.6. Sem prejuízo das sanções previstas no Art. 87, da Lei n.º 8.666/93, o licitante adjudicatário ficará 
sujeito às seguintes penalidades: 
 
5.6.1. 10% (dez por cento) do valor do contrato atualizado pela execução do serviço desconforme com 
o especificado e aceito;  
 
5.6.2. 1,0 % (um por cento) do valor do contrato atualizado pela não regularização dos serviços 
recusados por este Município, no prazo estipulado, até o limite de 10% (dez por cento); 
 
5.6.3. 0,33% por dia, sobre o valor total da proposta limitado a 10% do valor contratual atualizado, 
pelo descumprimento dos prazos e condições previstos neste instrumento; 
 
5.6.4. Sem prejuízo das sanções dispostas nos itens anteriores desta mesma cláusula, a recusa, 
injustificada ou cuja justificativa não seja aceita pelo Município, em retirar Nota de Empenho de 
Despesa será interpretada como ruptura de contrato e sujeitará a empresa adjudicada ao pagamento 
de multa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta da licitante vencedora. 
 
5.6.5. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter 
compensatório e a sua cobrança não isentará a obrigação de indenizar eventuais perdas e danos. 
 
5.7. As multas referidas nesta cláusula serão deduzidas pelo Município por ocasião do pagamento da 
nota fiscal respectiva. 
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CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES 
 
6.1. A CONTRATANTE deverá: 
 
6.1.1 Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA referente aos serviços executados; 
 
6.1.2 Remeter advertência à CONTRATADA, por escrito, quando os serviços não estiverem sendo 
fornecidos de forma satisfatória; 
 
6.1.3 A Secretaria contratante fiscalizará a execução dos serviços. 
 
6.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
6.2.1. A CONTRATADA fica responsável por todos os ônus e tributos, emolumentos, honorários ou 
despesas incidentais sobre o objeto a serem entregues. 
 
6.2.2. A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos os danos causados por seus funcionários à 
CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do serviço 
contratado. 
 
6.2.3. A CONTRATADA deverá comunicar à CONTRATANTE qualquer alteração que possa comprometer 
a manutenção do Contrato, nos casos estabelecidos no art. 65 da Lei 8.666/93. 
 
6.2.4. Obriga-se, ainda, às demais disposições elencadas no Anexo I (Termo de Referência) do Edital de 
Credenciamento nº 001/2020. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
7.1. Não será permitida a subcontratação de serviços. 
 
7.2. O pessoal empregado na prestação de serviços não terá qualquer vínculo empregatício com a 
CONTRATANTE, sendo de responsabilidade da CONTRATADA todos os encargos decorrentes das 
relações de trabalho, na forma dos artigos 593 e seguintes do Código Civil. 
 
7.3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber os serviços em desacordo com o previsto 
neste contrato, podendo rescindi-los, nos termos do art.78, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
7.4. As partes elegem o foro da Comarca de Brusque, para dirimir as controvérsias oriundas da 
execução do presente instrumento. 
 
7.5. E, por estarem justos e acordes, assinam o presente termo, em ___ (_____________) vias de igual 
teor e forma, para que possa produzir os seus legais e esperados efeitos. 
 
Guabiruba (SC), em .......de ................. de 2020. 
 
 
MATIAS KOHLER                                                                                          CONTRATADA 
Prefeito Municipal 
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