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EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 141/2021 
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 05/2021 - CREDENCIAMENTO 

 

O MUNICÍPIO DE MARIANA PIMENTEL/RS torna público o EDITAL DE CHAMAMENTO 

PÚBLICO, objetivando o credenciamento, nos termos da legislação pertinente, de pessoas 

jurídicas, privadas ou públicas, lucrativas ou não, para prestação de serviços de residencial 

terapêutico de pessoas com transtorno mental do município de Mariana Pimentel, 

mediante pagamento mensal pelos serviços prestados, visando ao atendimento deste 

serviço de saúde para os cidadãos que se encontram em situação de risco pessoal e social, 

pertencentes ao Município de Mariana Pimentel.  

1– PREÂMBULO  

O MUNICÍPIO DE MARIANA PIMENTEL/RS, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal 

Sr. Luiz Renato Mileski Gonczoroski, torna público, para conhecimento dos interessados, o 

Edital de Chamamento Público nº 05/2021, visando às inscrições para credenciamento a 

prestadores de serviço pessoas jurídicas, privada ou pública, lucrativa ou não, para 

prestação de serviços de residencial terapêutico de pessoas com transtorno/ deficiência de 

ordem psíquica residentes no Município de Mariana Pimentel, com obediência a Lei nº. 

8.666/93, com as respectivas alterações posteriores.  

Os interessados em participar deverão encaminhar a Documentação para Habilitação para 

o e-mail: licita@marianapimentel.rs.gov.br a partir de 25/11/2021 até o dia 25/11/2022. 

Os interessados poderão ter acesso ao Edital completo no site: 

www.marianapimentel.rs.gov.br, ou na sede da Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel, 

no setor de Licitações e Contratos.  

2- DO OBJETO PRAZO E CONDIÇÕES  

2.1 - O presente edital tem como objetivo o credenciamento de pessoas jurídicas, privadas 

ou públicas, lucrativas ou não, para a execução dos serviços de residencial terapêutico 

para pessoas com transtorno/ deficiência de ordem psíquica residentes no Município de 

Mariana Pimentel, conforme parâmetros mencionados no presente edital e demais normas 

técnicas pertinentes aos serviços, com os valores constantes na tabela e cumprimento do 

Termo de Referência (Anexo I).  

2.2 - A Pessoa Jurídica credenciada deverá considerar que os usuários dos serviços serão 

encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, respeitando a ordem de 

credenciamento, sendo vedado a este Órgão Público o direcionamento para qualquer das 

empresas credenciadas.  

2.3 - Os usuários dos serviços são as pessoas residentes no Município de Mariana Pimentel, 

que apresentem transtorno/ deficiência de ordem psíquica  e se encontram em situação de 

risco pessoal ou social ou que, por força de determinação judicial, necessitam ser alocadas 

neste ambiente especifico.  

http://www.marianapimentel.rs.gov.br/
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2.4 – Os serviços serão executados por cota inicial, formada de 01 (uma) vaga para 

atendimento inicial e contínuo, acrescida por unidade, cada vez que se fizer necessária a 

disponibilização de novas vagas.  

2.5 – O Município pagará mensalmente o valor correspondente a 01 (uma) vaga à primeira 

empresa credenciada, passando a pagar o valor mensal correspondente a 01 (uma) vaga à 

segunda empresa credenciada assim que a vaga da primeira for utilizada, e assim 

sucessivamente. 

3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E PROCEDIMENTOS 

3.1 - Poderão participar deste Edital de Credenciamento os interessados do ramo de 

atividade do objeto deste.  

3.2. A participação no Processo Licitatório importa total, irrestrita e irretratável submissão 

dos proponentes às condições deste Edital.  

3.3. Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, nesta licitação ou participar do 

contrato dela decorrente empresas constituídas em consórcios e pessoas físicas.  

4 - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS  

4.1 – Os interessados em participar deverão encaminhar a Documentação para Habilitação 

para o e-mail: licita@marianapimentel.rs.gov.br a partir de 25/11/2021 até o dia 

25/11/2022. 

4.2 – Fica a cargo da empresa interessada a incumbência de se certificar que a 

documentação encaminhada foi recebida pelo setor responsável dentro do prazo 

estipulado neste edital. 

5 – DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO  

5.1 - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;  

5.2 - Ato Constitutivo, Contrato Social ou Estatuto Social em vigor devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;  

5.3 - Dados pessoais do signatário (responsável legal) da instituição, o qual assinará o 

contrato (nome completo, cargo, logradouro, estado civil, profissão, RG e CPF);  

5.4 - Prova de Regularidade (Certidão Conjunta) de Débitos Relativos a Tributos Federais e 

à Dívida Ativa da União;  

5.5 - Prova de Regularidade com FGTS;  

5.6 - Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal de origem da empresa;  

http://www.marianapimentel.rs.gov.br/
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5.7 - Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual;  

5.8 - Prova de Inexistência de Débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;  

5.9 - Certidão negativa de Pedido de Falência ou de Recuperação Judicial ou Extrajudicial, 

expedida há menos de 60 (sessenta) dias da data da apresentação da documentação de 

habilitação;  

5.10 – Dados do Administrador, Diretor e/ou Responsável Técnico da pessoa jurídica 

interessada em participar deste Edital de Credenciamento, com cópia dos seguintes 

documentos: diploma de graduação e/ou certificado de especialidade (devidamente 

reconhecido pelo Conselho Regional da Classe), anexar também cópia do documento de 

Identidade e do CPF;  

5.11 - Relação nominal dos profissionais que compõem a equipe técnica do prestador, 

informando nome, CPF, carga horária semanal, cargo, função e número de inscrição no 

respectivo Conselho Profissional competente;  

5.12 - Dados de identificação bancária da entidade (relacionar o número da Agência e 

Conta Corrente);  

5.13 - Certificado de Filantropia para entidades filantrópicas sem fins lucrativos (somente 

se for o caso); 

5.14 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes, relativo ao domicílio ou sede do 

interessado, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual 

(Alvará de licença, localização e funcionamento, expedido pelo Município – Prefeitura e/ou 

DIC – Documento de Identificação de Contribuinte);  

5.15 - Alvará sanitário expedido pela Vigilância Sanitária estadual ou municipal; 

5.16 - Declaração de que cumprem plenamente as condições estabelecidas para efeito de 

habilitação e Aceitação dos Termos do Edital; (Anexo II);  

5.17 - Declaração do interessado de que não possui, em seu quadro de pessoal, 

empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e qualquer empregado menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição 

Federal de 1998 (Lei n.º 9.854/99); (Anexo III);  

5.18 - Declaração de que não possui sob as penas da Lei, nenhum Servidor Público em seu 

quadro, em qualquer nível da área pública nos âmbitos municipal, estadual ou federal; 

(Anexo IV).  

6 – DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO DOS INTERESSADOS  

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

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

http://www.marianapimentel.rs.gov.br/
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servidor da administração municipal ou publicação em órgão da imprensa oficial ou 

autenticação eletrônica.  

6.2 - Os documentos expedidos pela internet deverão ser originais, vedada cópia 

fotostática, reservado o direito de verificação de sua autenticidade pelo Presidente da 

Comissão Permanente de Licitação;  

6.3 - A análise dos documentos de habilitação será realizada pela Comissão Permanente 

de Licitações que promoverá a habilitação dos interessados.  

6.4 - Serão considerados habilitados e credenciados os interessados que cumprirem todas 

as exigências deste edital, sendo inabilitados e não credenciados aqueles que não 

cumprirem.  

6.5 - As entidades que não atenderem aos requisitos exigidos constantes no presente 

Edital de Credenciamento serão consideradas inabilitadas e não poderão firmar contrato 

com o Município.  

6.6 – O Município de Mariana Pimentel poderá celebrar contrato de prestação de serviços 

visando à complementaridade dos serviços, conforme Constituição Federal e Lei 8.080/90, 

mediante Inexigibilidade de Licitação (caput do artigo 25 da Lei nº. 8.666/93) considerada 

a inviabilidade de competição de preço.  

6.7 - A Inexigibilidade de Licitação será obrigatoriamente comunicada à autoridade 

superior, para ratificação, nos termos do artigo 26, da Lei nº. 8.666/93.  

7 – DOS PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DOS PEDIDOS DE HABILITAÇÃO  

7.1 - A Comissão de Licitação analisará a documentação especificada no item 5 deste 

edital, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da data de entrega do envelope;  

7.2 - O resultado da análise será publicado no Mural da Prefeitura Municipal de Mariana 

Pimentel, para conhecimento dos interessados e para que surta os efeitos de publicação 

conforme determina a lei.  

8 – DOS CRITÉRIOS PARA HABILITAÇÃO  

8.1 – Poderão participar do presente Chamamento Público todas as pessoas jurídicas, 

privadas ou públicas, lucrativas ou não e que atendam ao objeto do presente, desde que:  

a) Não tenha sofrido qualquer penalidade no exercício da atividade;  

b) Não tenha sofrido penalidade de suspensão ou impedimento de contratar com o 

Município de Mariana Pimentel, ou incorrido em inadimplência para com o mesmo de um 

modo geral;  

c) Apresente condições mínimas para garantia da normal e eficiente prestação dos 

serviços;  

http://www.marianapimentel.rs.gov.br/
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d) Atender a todos os pressupostos da Legislação Municipal, Estadual e Federal pertinente. 

8.2. – Serão considerados habilitados para prestação do serviço, todos os participantes que 

atenderem aos requisitos de habilitação, sendo que não há competição de preços por ser 

tratar de inexigibilidade de licitação. 

9 – DOS PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO E RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

9.1 - As impugnações ao presente edital serão recebidas até 5 (cinco) dias úteis antes da 

data fixada para o início do recebimento dos envelopes, exclusivamente por meio de 

protocolo, que deverá ser realizado do Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de 

Mariana Pimentel. 

9.1.1 - Caberá ao Presidente da Comissão Permanente de Licitações decidir sobre a 

petição no prazo de 03 (três) dias. 

9.1.2 - Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será devolvido o prazo para 

apresentação da documentação de habilitação. 

9.2 - O interessado que tiver negado seu credenciamento poderá apresentar recurso no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de publicação da decisão, nos termos do 

disposto no art. 109, I alínea a da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, e será 

recebido exclusivamente por meio de protocolo, que deverá ser realizado do Setor de 

Protocolo da Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel. 

9.3 - Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados no 

Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel.  

9.4 - Os recursos serão remetidos a autoridade superior para proferir a decisão e, o 

resultado será publicado no Mural da Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel.  

9.5 - O interessado que não atender aos requisitos deste edital poderá regularizar a 

documentação e apresentá-la novamente.  

10 – DA ASSINATURA DO CONTRATO DOS HABILITADOS.  

10.1 – Após o julgamento definitivo pela Comissão Permanente de Licitações responsável 

pela habilitação, lavrada a ata, o processo será encaminhado ao Prefeito Municipal para 

homologação e adjudicação dos interessados habilitados para posterior contratação dos 

mesmos, uma vez que proporcionada a oportunidade de habilitação a todos os 

interessados em prestar os serviços pelo preço estabelecido pelo Município de Mariana 

Pimentel. Não existirá competição entre os mesmos, razão pela qual a licitação torna-se 

inexigível, de acordo com o caput do art. 25 da Lei nº 8.666/93. 

10.2 – O Município convocará todos os participantes declarados Habilitados, para no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da convocação, para 

assinatura do Contrato. 

http://www.marianapimentel.rs.gov.br/
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10.3 – Este prazo poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, quando 

solicitado e desde que corra motivo justificado, e aceito pelo Município.  

10.4 – Decairá do direito de habilitação os convocados que não assinarem o Contrato no 

prazo e condições estabelecidas.  

11 – DA RESCISÃO  

11.1 – O Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo Município, a qualquer 

momento, atendendo a oportunidade e conveniência administrativa, não recebendo a 

CONTRATADA qualquer valor a título de indenização pela unilateral rescisão.  

12 – DAS PENALIDADES  

12.1 – As pessoas jurídicas, privadas ou públicas, lucrativas ou não, que não cumprir as 

obrigações assumidas ou os preceitos legais, estará sujeita as seguintes penalidades:  

12.1.1 – Advertência;  

12.1.2 – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato a ser firmado;  

12.1.3 – Suspensão do direito de licitar junto ao Município de Mariana Pimentel, pelo prazo 

de 02 (dois) anos;  

12.1.4 – Declaração de Inidoneidade.  

12.2 – As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de 

suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo 

das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais;  

12.3 – Nenhum pagamento será processado ao proponente penalizado, sem que antes, 

este tenha pago ou lhe seja relevada a multa imposta.  

– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RECURSOS FINANCEIROS 
 
11.1 - As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 

específicos, na dotação abaixo discriminada: 

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Saúde 

UNIDADE: Fundo Municipal de Saúde 

PROJETO/ATIVIDADE: Manutenção das Atividades da Atenção Básica 

CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 (459) – Outros Serviços de Terceiros – PJ 
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 12 – DA FORMA DE PAGAMENTO  

12.1 – Os serviços objeto do contrato, prestados pela Contratada serão remunerados, de 

acordo com os valores constantes no Anexo I deste edital. 

12.2 - Poderão ocorrer revisão de preços a qualquer tempo a fim de restabelecer o 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato, sempre que sobrevirem fatos imprevisíveis, ou 

previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da 

execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 

configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.  

12.3 - Os pagamentos serão realizados mensalmente e somente ocorrerão mediante:  

a) Apresentação das autorizações para execução dos serviços socioassistenciais. 

b) Os valores serão postos à disposição da CONTRATADA, junto à instituição financeira na 

qual mantenha conta corrente, mensalmente, até o (5º) dia útil do mês subsequente 

àquele em que os serviços forem prestados.  

c) Os valores a serem pagos, somente serão liberados mediante a apresentação da Fatura 

e/ou Nota Fiscal, até o segundo (2º) dia útil, que deverá estar em conformidade com os 

serviços realizados e devidamente comprovados, desde que o documento de cobrança 

esteja em condições de liquidação e pagamento, devendo ser apresentado ainda os 

seguintes documentos relativos ao mês imediatamente anterior:  

1 - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) (para certidões emitidas a 

partir de 03 de novembro de 2014 fica dispensada a apresentação da certidão negativa de 

Contribuições Previdenciárias (INSS) tendo em visto o contido na Portaria Conjunta 

RFB/PGFN n° 1.751, de 02 de outubro de 2014).  

2 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos instituídos por lei.  

3 – As Certidões acima descritas deverão estar vigentes a época da emissão da Fatura 

e/ou Notas Fiscais e/ou no ato do pagamento da despesa.  

12.4 – Relatório assinado pelo responsável da CONTRATADA dos usuários atendidos ao 

longo do mês. 

12.5 - Havendo indícios de fraude ou erro em relação ao quantitativo de serviços prestados 

a qualquer tempo, fica assegurado ao Município de Mariana Pimentel a realização de 

auditoria para aferição correta dos serviços prestados, podendo deduzir a diferença 

apurada do pagamento mensal.  

12.6 - O Município não se responsabiliza pelo atraso dos pagamentos nos casos da não 

execução do objeto ora licitado e da respectiva nota fiscal nos prazos estabelecidos. 

http://www.marianapimentel.rs.gov.br/
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12.7 – A nota fiscal deverá ser preenchida identificando o número do processo licitatório, 

descrição completa conforme a autorização de fornecimento, número da autorização de 

fornecimento ao qual está vinculada, bem como informar os dados de CNPJ, Endereço, 

Nome da Contratada e número da Conta Bancária (em nome da pessoa jurídica) na qual 

será efetuado o depósito para o pagamento do objeto.  

13 – DO REAJUSTAMENTO  

13.1 - Os preços cotados não serão reajustados.  

13.2 - Em caso de prorrogação do contrato, os valores poderão ser reajustados aplicando-

se como índice de majoração o INPC acumulado dos últimos 12 meses, após assinatura do 

contrato.  

14 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  

14.1 – O prazo de vigência do contrato a ser firmado entre as partes será de 12 (doze) 

meses, contados a partir da data de sua assinatura, prorrogável, a critério da 

Administração. 

15 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

À CONTRATADA constituem as seguintes obrigações:  

15.1 - Atender os usuários com dignidade e respeito e de modo universal e igualitário, 

mantendo-se a qualidade na prestação de serviços.  

15.2 – Cumprir as instruções descritas no Termo de Referência (Anexo I).  

15.3 - A CONTRATADA não poderá, sob qualquer hipótese, cobrar diferenças de valores aos 

beneficiários pelo atendimento, bem como, que este assine fatura ou guia de atendimento 

em branco.  

15.4 - Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, taxas, impostos 

e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário à 

execução do serviço. 

15.5 - Informar ao Município de Mariana Pimentel eventual alteração de sua razão social, 

de seu controle acionário ou de mudança de sua diretoria ou de seu estatuto, enviando 

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

pessoas jurídicas.  

15.6 - Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos as obrigações assumidas por força deste 

edital.  

15.7 - Manter, durante o contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas no credenciamento.  

http://www.marianapimentel.rs.gov.br/
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15.8 - Dispor de instalações adequadas e confortáveis para os usuários.  

15.9 – A prestação do serviço dar-se-á de acordo com a solicitação expedida pela 

Secretaria Municipal de Saúde, conforme a necessidade dos usuários, de acordo com as 

quantidades e especificações solicitadas e demais condições estipuladas no Edital e seus 

Anexos, observado o preço estabelecido.  

15.10 – A CONTRATADA deverá apresentar à Secretaria Municipal de Saúde, relatório dos 

serviços prestados até o último dia útil de cada mês, sendo que a Secretaria fará a 

verificação do relatório enviado para realização do pagamento.  

15.11 – Os profissionais necessários para a realização dos serviços a serem contratados 

será de total responsabilidade da CONTRATADA. 

15.12 – A CONTRATADA deverá permitir que os prepostos do Município inspecionem a 

qualquer tempo e hora o andamento dos serviços a serem contratados. 

15.13 – Formar o quadro de pessoal necessário para a execução do objeto licitado, 

pagando os salários às suas exclusivas expensas; 

15.14 – É da CONTRATADA a obrigação do pagamento de impostos, tributos e demais que 

incidirem sobre os serviços ora contratados em qualquer esfera. 

15.15 – É de responsabilidade da CONTRATADA a realização do objeto ora licitado, vedada 

à subcontratação parcial ou total da mesma. 

15.16 - CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% do valor inicial, conforme 

Art. 65, II, § 1º, II, da Lei 8.666/93.  

16 – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO  

16.1 – Ao MUNICÍPIO DE MARIANA PIMENTEL constituem as seguintes obrigações:  

16.1.1 – Efetuar o pagamento ajustado. 

16.1.2 – Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular à execução do Contrato.  

16.1.3 – Modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de 

interesse público, respeitado os direitos da CONTRATADA. 

16.1.4 – Rescindir o contrato, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 

79 Lei 8.666/93. 

16.1.5 – Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. 
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16.1.6 – Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de 

todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando ao órgão 

gerenciador qualquer irregularidade verificada. 

17 - DA PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS 

 

17.1 - A CONTRATADA, por si e por seus colaboradores, obrigar-se-á, sempre que aplicável, 

a atuar em conformidade com a Legislação vigente sobre proteção de dados relativos a 

uma pessoa física (“Titular”) identificada ou identificável (“Dados Pessoais”) e as 

determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 

13.709/2018 (“Lei Geral de Proteção de Dados”), além das demais normas e políticas de 

proteção de dados de cada país onde houver qualquer tipo de tratamento dos Dados do 

CONTRATANTE. 

 

17.1.1 - A CONTRATADA seguirá as instruções recebidas do CONTRATANTE em relação ao 

tratamento dos Dados Pessoais, além de observar e cumprir as normas legais vigentes 

aplicáveis, devendo a CONTRATADA garantir sua licitude e idoneidade, sob pena de arcar 

com as perdas e danos que eventualmente possa causar, sem prejuízo das demais 

sanções aplicáveis. 

 

17.1.2 - A CONTRATADA deverá corrigir, completar, excluir e/ou bloquear os Dados 

Pessoais, caso seja solicitado pelo CONTRATANTE. 

 

17.1.3 - A CONTRATADA deverá notificar o CONTRATANTE sobre as reclamações e 

solicitações dos Titulares de Dados Pessoais que venha a receber (por exemplo, sobre a 

correção, exclusão, complementação e bloqueio de dados). 

 

17.1.4 - A CONTRATADA, incluindo todos os seus colaboradores, compromete-se a tratar 

todos os Dados Pessoais como confidenciais, exceto se já eram de conhecimento público 

sem qualquer contribuição da CONTRATADA, ainda que este Contrato venha a ser 

resolvido e independentemente dos motivos que derem causa ao seu término ou 

resolução. 

 

17.1.5 - A CONTRATADA compromete-se a adotar medidas, ferramentas e tecnologias 

necessárias para garantir a segurança dos dados e cumprir com suas obrigações, sempre 

considerando o estado da técnica disponível e o nível de segurança necessário para 

garantir a confidencialidade dos Dados Pessoais durante seu tratamento. 

18 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS  

18.1 – O Contrato decorrente deste Processo não será de nenhuma forma fundamento para 

a constituição de vínculo trabalhista com empregados, funcionários, prepostos ou terceiros 

que a pessoa jurídica, privada ou pública, lucrativa ou não colocar na execução do objeto. 

18.2 – O contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo Município de Mariana 

Pimentel, a qualquer momento, atendendo a oportunidade e conveniência administrativa, 

não recebendo a Contratada qualquer valor a título de indenização pela unilateral rescisão. 
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18.3 – As omissões do presente Edital serão preenchidas pelos termos da Lei nº 8.666/93 e 

suas alterações posteriores. 

18.4 – O Município de Mariana Pimentel reserva-se o direito de anular ou revogar o 

presente Processo Licitatório, nos casos previstos em Lei, ou de homologar o seu objeto no 

todo ou em parte, por conveniência administrativa, técnica ou financeira, sem que, com 

isso caiba aos proponentes o direito de indenização ou reclamação de qualquer natureza.  

18.5 – A CONTRATADA deverá comunicar formalmente a Secretaria Municipal de Saúde, 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a eventual impossibilidade temporária de 

prestar os serviços constantes do objeto deste edital, mediante plena justificativa técnica.  

18.6 – Os interessados poderão obter informações com relação ao presente edital no 

Departamento de Licitações e Contratos do Município de Mariana Pimentel, de segunda a 

sexta-feira, no horário de expediente e retirar o edital na íntegra no site da prefeitura 

www.marianapimentel.rs.gov.br. 

18.7 – Fazem parte do presente Edital:  

Anexo I – Termo de Referência;  

Anexo II – Declaração de Habilitação e Aceitação dos Termos do Edital;  

Anexo III– Declaração de não Emprega Menores;  

Anexo IV – Declaração de não Possuir Servidor Público;  

Anexo V – Termo de Credenciamento 

Anexo VI - Minuta do Contrato.  

19 – DO FORO  

19.1 – Fica determinado o Foro da Comarca de Barra do Ribeiro/RS, com exclusão de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas do presente 

contrato que não puderem ser resolvidas pelas partes.  

Mariana Pimentel, 24 de novembro de 2021. 

 

Luiz Rentao Mileski Gonczoroski, 
Prefeito Municipal. 

 

 

http://www.marianapimentel.rs.gov.br/
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA  

EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 141/2021 

CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 05/2021 

 

FINALIDADE  

O Termo de Referência tem por finalidade regulamentar a estruturação e o funcionamento 

do serviço de saúde de pessoas com transtorno/ deficiência de ordem psíquica residentes 

no Município de Mariana Pimentel, na modalidade residencial terapêutico, por meio do 

estabelecimento de critérios, definições e detalhamento de questões inerentes aos 

objetivos, serviços, materiais e equipamentos no que tange aos aspectos físicos e 

humanos, conforme legislação vigente.  

JUSTIFICATIVA  

Considerando a necessidade de garantir proteção social especial aos indivíduos que se 

encontram em situação de risco pessoal e social, ou seja, ocorrência de abandono, maus 

tratos físicos e psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, situação de rua, 

entre outras.  

Considerando que, quando para a proteção de sua integralidade física e psicológica, for 

detectada a necessidade do afastamento da pessoa com deficiência e/ou transtorno 

mental do atual convívio familiar pela autoridade competente, este deverá ser atendido 

em serviços que ofereçam cuidados; 

Nesse contexto, enquanto o acolhimento for necessário, é fundamental ofertar-lhes um 

ambiente e cuidados facilitadores do desenvolvimento, de modo a proporcionar, dentre 

outros aspectos, constância e estabilidade na prestação dos cuidados.  

Sendo assim, uma vez que o Município não possui casa residencial terapêutica em que 

possam ser acolhidos indivíduos com deficiência e/ ou transtorno mental em situação de 

vulnerabilidade ou de risco pessoal, faz-se necessária a abertura do presente 

procedimento a fim de credenciar instituições adequadas para prestação deste 

atendimento quando necessário. 

REQUISITOS  

É um serviço de asilo oferecido em instituições, nas quais trabalham uma equipe 

multiprofissional, prestando cuidados e assistência a pessoas com deficiência e/ou 

transtorno mental que necessitam de acolhimento em razão de situação de 

vulnerabilidade social e/ou risco pessoal.  

http://www.marianapimentel.rs.gov.br/
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As instituições credenciadas deverão disponibilizar vaga imediata a pessoa encaminhada 

pelo Município de Mariana Pimentel, disponibilizando, para tanto, estrutura física e de 

recursos humanos conforme exige a legislação e ordenamento técnico vigente.  

O espaço físico deve promover um ambiente acolhedor, com estrutura física adequada e 

infraestrutura necessária, de forma a atender as diversidades e especificidades existentes 

e minimizando barreiras que impedem a utilização do espaço e o bem-estar de cada 

abrigado.  

Devem-se avaliar as necessidades dos usuários, visando ampliação de sua capacidade 

funcional e independência nas atividades de vida diária e prática. Os ambientes da 

Residência devem ser providos de iluminação adequada, ventilação e devem ofertar 

condições de habitabilidade, privacidade, segurança, salubridade, higiene e limpeza.  

Deve-se ter especial atenção às dimensões dos cômodos para acolher, por exemplo, 

usuários de cadeira de rodas, ou que utilizem outros equipamentos assistivos, que podem 

potencializar as habilidades funcionais dos indivíduos que tenham limitações.  

Também deve ser favorecida a utilização dos equipamentos e serviços disponíveis na 

comunidade local para o atendimento das demandas de saúde, lazer, educação, dentre 

outras, evitando o isolamento social.  

A instituição que se habilitar a participar do processo licitatório para prestar os serviços de 

acolhimento deverá prestar os seguintes serviços:  

a) Atendimento monitorado 24 (vinte e quatro) horas;  

b) Oferecer, no mínimo, cinco refeições diárias (café da manhã, lanche, almoço, lanche e 

jantar); 

c) Higiene pessoal e de vestuário (lavanderia); 

d) Atendimento técnico especializado, com equipe composta por profissionais de 

enfermagem, serviço social, psicólogo, nutricionista e cuidadores; 

e) Oferecer oficinas terapêuticas, de trabalhos manuais e/ou atividades físicas orientadas;  

f) Oferecer transporte adequado para consultas e atividades de lazer; 

g) Acompanhamento médico e psicoterapêutico permanente; 

i) Realizar o encaminhamento de exames e cirurgias quando necessário. 

A Instituição que se credenciar para prestar os serviços descritos neste Termo de 

Referência para o município de Mariana Pimentel deverá permitir a fiscalização e prestar 

informações. Também deverá manter registros abrangentes e atualizados referentes à 

administração dos serviços de cuidados, inclusive arquivos pormenorizados dos abrigados, 

dos funcionários e das operações financeiras.  

http://www.marianapimentel.rs.gov.br/
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Os registros devem ser completos, atualizados e seguros, devendo neles constar dados 

sobre sua admissão e saída, juntamente com os devidos documentos de identidade e 

outros dados pessoais.  

A entidade responsável pela gestão e desenvolvimento dos serviços deverá emitir 

Relatório mensal ao fiscal do contrato, como forma de comprovar os acolhimentos do mês 

em questão, considerando os seguintes aspectos:  

a) O Relatório de atendimento deverá ser entregue até o último dia útil do mês em curso.  

b) Sobre o abrigado, deverá constar: nome completo, data de nascimento, filiação, 

naturalidade, endereço atualizado, escolaridade, número do processo, data e hora do 

acolhimento, data e hora do desligamento, data e hora da evasão, responsável pelo 

acolhimento.  

Com relação à responsabilidade, a Instituição que prestar serviços de acolhimento é 

integralmente responsável civil e criminalmente em caso de maus tratos, abuso sexual, 

entre outras práticas ilícitas legalmente coibidas. 

VALORES PREVISTOS E DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO OBJETO 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

01 Serviço de 

acolhimento 

institucional 

para pessoa 

com 

deficiência 

e/ou 

transtorno 

mental. 

12 Mês R$ 3.550,00 R$ 

42.600,00 

 

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 

específicos, na dotação abaixo discriminada: 

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Saúde 

UNIDADE: Fundo Municipal de Saúde 

PROJETO/ATIVIDADE: Manutenção das Atividades da Atenção Básica 

CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 (459) – Outros Serviços de Terceiros – PJ 
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ANEXO II - DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E ACEITAÇÃO DO EDITAL 

EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 141/2021 

CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 05/2021 

A Pessoa Jurídica ..., inscrita no CNPJ sob o nº ..., participante no presente processo 

licitatório, promovido pelo Município de Mariana Pimentel, declara, por meio de seu 

representante, Sr(a) ..., que está regular com a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal, 

com a Seguridade Social (FGTS e INSS) e CNDT, bem como que atende a todas as 

exigências de habilitação constantes no edital do referido certame e que aceita as 

condições do presente edital, sem restrições de qualquer natureza, e que se considerada 

credenciada prestará os serviços objeto desta licitação pelo preço proposto, cumprirá o 

disposto no memorial descritivo (Anexo I) e que possuí os recursos humanos, material e 

equipamentos necessários para a execução do objeto.  

Local e data. 

_________________________ 

Assinatura e carimbo 

(representante legal) 
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ANEXO III - DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES 

EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 141/2021 

CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 05/2021 

 

A Pessoa Jurídica ..., inscrita no CNPJ sob o nº ..., sediada na ... (endereço completo) 

DECLARA para fins do disposto no Art. 27, V, da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 

9.854/97, 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.  

Local e data. 

______________________________ 

Assinatura e carimbo 

(representante legal) 
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO 

EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 141/2021 

CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 05/2021 

 

A Pessoa Jurídica ..., inscrita no CNPJ sob o nº ..., sediada na ... por intermédio de seu 

representante legal DECLARA, sob as penas da Lei, que não possui nenhum Servidor 

Público da União ou do Município de Mariana Pimentel em seu quadro.  

 

Local e data. 

Nome completo e assinatura do representante legal 

Carimbo da empresa 
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ANEXO V - TERMO DE CREDENCIAMENTO  

 

 

Edital nº 141/2021 

Chamamento Público nº 05/2021 

 

 

 

Termo de credenciamento de prestação serviços de residencial 

terapêutico às pessoas com transtorno mental, residentes no 

Município de Mariana Pimentel que entre si celebram o MUNICÍPIO 

DE MARIANA PIMENTEL e 

........................................................................., nos termos do Edital 

de Credenciamento supracitado. 

 

O MUNICÍPIO DE MARIANA PIMENTEL, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua 

Doutor Montauri, n.º 10, inscrita no CNPJ sob o nº 94.068.418/0001-84, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal Luiz Renato Mileski Gonczoroski, doravante designado 

como CREDENCIANTE e (Nome/Razão Social), (endereço), (inscrição no CPF/CNPJ), neste 

ato representada pelo (nome), doravante designada como CREDENCIADA celebram, de 

acordo com o Edital de Chamamento Público n.º 05/2021, o presente Termo de 

Credenciamento, conforme disposições a seguir: 

 

1. DO OBJETO: 

 

1.1. É objeto do presente a prestação de serviços de residencial terapêutico às pessoas 

com transtorno mental, residentes no Município de Mariana Pimentel. 

 

2.DAS OBRIGAÇÕES 

 

2.1. A CREDENCIADA concorda com todas as condições estabelecidas no Edital, 

especialmente em: 

a) manter, durante a vigência do termo de credenciamento, as obrigações assumidas e 

todas as condições de habilitação exigida neste regulamento; 

b) Responder por todo e qualquer dano, causado; 

c) Observar e fazer cumprir todos os regramentos legais cabíveis; 

d)  Se responsabilizar pelos casos não previstos e situações que demandem providências 

imediatas, assim como o pagamento de eventual prejuízo causado ao Município e/ou a 

terceiros; 

e) É proibida a subcontratação para execução do serviço. 

 

3. VIGÊNCIA 

 

3.1. O prazo de vigência do presente termo será de 12 meses a contar da sua assinatura. 
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4. DISPOSIÇÕES GERAIS 

4.1. Os usuários dos serviços serão encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, 

respeitando a ordem de credenciamento, sendo vedado a este Órgão Público o 

direcionamento para qualquer das empresas credenciadas.  

4.2. Os usuários dos serviços são as pessoas residentes no Município de Mariana Pimentel.  

4.3. Os usuários dos serviços deverão atender as diretrizes estabelecidas no Termo de 

Referência (Anexo I do Edital).  

4.4. Os serviços serão executados por cota inicial, formada de 01 (um) usuário por reserva, 

para atendimento inicial e contínuo, acrescida por unidade, cada vez que se fizer 

necessária à disponibilização de novas vagas.  

5. DO FORO 

 

5.1. Fica eleito o foro da comarca de Barra do Ribeiro/RS para esclarecer as controvérsias 

oriundas do presente termo. 

 

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento em duas vias 

de igual teor e forma.  

 

Mariana Pimentel, ... de ... de 2021.  

 

 

 

CREDENCIANTE       CREDENCIADA 
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ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO 

EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 141/2021 

CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 05/2021 

 

O MUNICÍPIO DE MARIANA PIMENTEL, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua 

Dr. Montaury n.º 10, na cidade de Mariana Pimentel, Estado do Rio Grande do Sul, inscrito 

no CNPJ sob o n.º 94.068.418/0001-84, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. 

Luiz Renato Mileski Gonczoroski, doravante denominado CONTRATANTE e, a Pessoa 

Jurídica XXXXXXXXXXXXXX, com sede à XXXXXXXXX, nº XXXXXX, cidade de 

XXXXXXXXXXX, Estado de XXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob nº XXXXXXXXXXXX, neste 

ato legalmente representada pelo Sr.(a)XXXXXXXXXXXX, a seguir denominada 

CONTRATADA, tem entre si justo e acordado celebrar o presente Contrato de 

Credenciamento que se regerá pelas normas da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores e 

pelas normas do Edital de Licitação nº 141/2021, Chamamento Público nº 05/2021 e pelas 

condições que estipulam a seguir:  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E CONDIÇÕES  

1.1 - O presente instrumento tem como objetivo a execução de serviços de residencial 

terapêutico às pessoas com transtorno mental, residentes no Município de Mariana 

Pimentel, conforme parâmetros estabelecidos em edital e demais normas técnicas 

pertinentes aos serviços, com as especificações e os valores descritos abaixo:  

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

01 Serviço de 

acolhimento 

institucional 

para 

crianças e 

adolescentes 

da faixa 

etária de 0a 

17 anos, 11 

meses e 29 

dias, na 

forma de 

reserva 

permanente 

de 01 vaga 

12 Mês R$ xxx R$ xxx 
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1.2 - A CONTRATADA deverá considerar que os usuários dos serviços serão encaminhados 

pela Secretaria Municipal de Saúde, respeitando a ordem de credenciamento, sendo 

vedado a este Órgão Público o direcionamento para qualquer das empresas credenciadas.  

1.3 - Os usuários dos serviços são as pessoas residentes no Município de Mariana Pimentel.  

1.4 - Os usuários dos serviços deverão atender as diretrizes estabelecidas no Termo de 

Referência (Anexo I do Edital).  

1.5 – Os serviços serão executados por cota inicial, formada de 01 (um) usuário por 

reserva, para atendimento inicial e contínuo, acrescida por unidade, cada vez que se fizer 

necessária à disponibilização de novas vagas.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS  

2.1 O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de R$ xxxxx mensais (por vaga).  

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS  

3.1 – As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 

específicos, na dotação abaixo discriminada: 

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Saúde 

UNIDADE: Fundo Municipal de Saúde 

PROJETO/ATIVIDADE: Manutenção das Atividades da Atenção Básica 

CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 (459) – Outros Serviços de Terceiros – PJ 

4 – DA FORMA DE PAGAMENTO  

4.1 - Os serviços objeto do contrato, prestados pela CONTRATADA serão remunerados, de 

acordo com os valores constantes na Clausula Segunda deste instrumento.  

4.2 - Poderão ocorrer revisão de preços a qualquer tempo a fim de restabelecer o equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato, sempre que sobrevirem fatos imprevisíveis, ou 

previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da 

execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito, configurando álea 

econômica extraordinária e extracontratual.  

4.3 - Os pagamentos serão realizados mensalmente e somente ocorrerão mediante:  

a) Apresentação das autorizações para execução dos serviços, emitidas pela Secretaria 

Municipal de Saúde.  

b) Os valores serão postos à disposição da CONTRATADA, junto à instituição financeira na 

qual mantenha conta corrente, mensalmente, até o quinto (5º) dia útil do mês 

subsequente àquele em que os serviços forem prestados.  
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c) Os valores a serem pagos, somente serão liberados mediante a apresentação de Fatura 

e/ou Nota Fiscal, até o segundo (2º) dia útil, que deverá estar em conformidade com os 

serviços realizados e devidamente comprovados, desde que o documento de cobrança 

esteja em condições de liquidação e pagamento, devendo ser apresentado ainda os 

seguintes documentos relativos ao mês imediatamente anterior:  

a - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) fica dispensada a 

apresentação da certidão negativa de Contribuições Previdenciárias (INSS) tendo em visto 

o contido na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 02 de outubro de 2014).  

b - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos instituídos por lei.  

c – As Certidões acima descritas deverão estar vigentes a época da emissão da Fatura e/ou 

Notas Fiscais e/ou no ato do pagamento da despesa.  

4.4 – Relatório assinado pelo responsável da CONTRATADA dos usuários atendidos ao 

longo do mês. 

4.6 - O Município de Mariana Pimentel não se responsabiliza pelo atraso dos pagamentos 

nos casos da não execução do objeto ora licitado e da não apresentação da respectiva 

nota fiscal nos prazos estabelecidos. 

4.7 – A nota fiscal deverá ser preenchida identificando o número do processo licitatório, 

descrição completa conforme a autorização de fornecimento, número da autorização de 

fornecimento ao qual está vinculada, bem como informar os dados de CNPJ, Endereço, 

Nome da Contratada e número da Conta Bancária (em nome da pessoa jurídica) na qual 

será efetuado o depósito para o pagamento do objeto;  

CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTAMENTO  

5.1 - Os preços cotados não serão reajustados.  

5.2 – Em caso de prorrogação do contrato, os valores poderão ser reajustados aplicando-se 

como índice de majoração o INPC acumulado dos últimos 12 meses, após a assinatura do 

contrato. 

CLÁSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA  

6.1 – O prazo de vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, contados a 

partir da data de sua assinatura, prorrogável por mais 12 (doze) meses a critério da 

Administração. 

6.2 – Após o vencimento, o contrato poderá ser aditado e/ou prorrogado de acordo com a 

conveniência da Administração Pública, por período determinado na Lei 8.666/93 e 

alterações posteriores que rege a licitação e acordo entre as partes através de Termo 

Aditivo, conforme seu Artigo 57, inciso II.  
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CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES  

7.1 - Se a CONTRATADA descumprir as condições deste Contrato ficará sujeito às 

penalidades estabelecidas na Lei nº 8.666/93.  

7.2 – Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste 

contrato, o Município poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes penalidades:  

I - Advertência;  

II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato;  

III - Suspensão de Contratar com a Administração Pública por 02 anos.  

7.3 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensão 

de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas 

previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais. 

7.4 - Nenhum pagamento será processado à proponente penalizada, sem que antes, este 

tenha pagado ou lhe seja relevada a multa imposta.  

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

À CONTRATADA constituem as seguintes obrigações:  

8.1 - Atender os usuários com dignidade e respeito e de modo universal e igualitário, 

mantendo-se a qualidade na prestação de serviços.  

8.2 – Cumprir as instruções descritas no Termo de Referência (Anexo I do Edital).  

8.3 - A CONTRATADA não poderá, sob qualquer hipótese, cobrar diferenças de valores aos 

beneficiários pelo atendimento, bem como, que este assine fatura ou guia de atendimento 

em branco.  

8.4 - Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, taxas, impostos e 

quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário à 

execução do serviço. 

8.5 - Informar eventual alteração de sua razão social, de seu controle acionário ou 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.  

8.6 - Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos as obrigações assumidas por força do 

edital.  

8.7 - Manter, durante o contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

no credenciamento.  
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8.8 - Dispor de instalações adequadas e confortáveis para os usuários.  

8.9 – A prestação do serviço dar-se-á de acordo com a solicitação expedida pela Secretaria 

Municipal de Saúde, conforme a necessidade dos usuários, de acordo com as quantidades 

e especificações solicitadas e demais condições estipuladas no Edital e seus Anexos, 

observado o preço estabelecido, e as especificações constantes no Anexo I e demais 

condições estipuladas no edital e seus anexos.  

8.10 – A CONTRATADA deverá apresentar à Secretaria Municipal de Saúde, relatório dos 

serviços prestados até o último dia útil de cada mês, sendo que a Secretaria fará a 

verificação do relatório enviado para realização do pagamento.  

8.11 – Os profissionais necessários para a realização dos serviços a serem contratados 

será de total responsabilidade da mesma. 

8.12 – Permitir que os prepostos do Município inspecionem a qualquer tempo e hora o 

andamento dos serviços a serem contratados.  

8.13 – Fornecer ao Município sempre que solicitado, quaisquer informações e/ou 

esclarecimentos sobre os serviços. 

8.14 – Formar o quadro de pessoal necessário para a execução do objeto licitado, pagando 

os salários às suas exclusivas expensas;  

8.15 – É da CONTRATADA à obrigação do pagamento de impostos, tributos e demais que 

incidirem sobre os serviços ora contratados em qualquer esfera;  

8.16 – É de responsabilidade da CONTRATADA à realização do objeto ora licitado, vedada à 

subcontratação parcial ou total da mesma;  

8.17 - CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% do valor inicial, conforme 

Art. 65, II, § 1º, II, da Lei 8.666/93.  

CLÁSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO  

9.1 – Ao MUNICÍPIO DE MARIANA PIMENTEL, constituem as seguintes obrigações:  

9.1.1 – Efetuar o pagamento ajustado. 

9.1.2 – Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular à execução do Contrato. 

9.1.3 – Modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de 

interesse público, respeitado os direitos da CONTRATADA. 

9.1.4 – Rescindir o contrato, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 

Lei 8.666/93. 
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9.1.5 – Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. 

9.1.6 – Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de 

todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando ao órgão 

gerenciador qualquer irregularidade verificada.  

CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS EM CASO DE INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL.  

10.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, o CONTRATANTE poderá garantida a 

prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93; 

sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10% sobre o valor total do contrato.  

10.2 - No caso de incidência de uma das situações previstas neste instrumento, a 

CONTRATANTE notificará a CONTRATADA, para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 

do recebimento desta, justificar, por escrito, os motivos do inadimplemento.  

10.3 - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multa:  

a) 10 % (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de 

recusa injustificada da interessada em assinar o contrato. 

b) 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso sobre o valor 

dos serviços não realizados. 

c) 20 % (vinte por cento) quando o atraso for superior a 30 (trinta) dias, com o 

consequente cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO  

11.1 - O presente contrato pode ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos 

elencados no art. 78 e seguintes da Lei n° 8.666/93.  

11.2 - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77, da Lei n° 8.666/93.  

11.3 - O presente instrumento poderá ser rescindido:  

a) Mediante acordo expresso, e firmado pelas partes, após um aviso premonitório, também 

expresso, feito com antecedência de 30 (trinta) dias pelo interessado.  

b) Unilateralmente pela CONTRATANTE, em qualquer tempo, independente de interpelação 

ou procedimento judicial ou extrajudicial, caso a CONTRATADA:  

1. Ceda ou transfira, no todo ou em parte, o objeto deste contrato ou delegue a outrem as 

incumbências e/ou as obrigações nele consignadas, sem prévia e expressa autorização da 

CONTRATANTE.  
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2. Venha a agir com dolo, culpa, simulação ou em fraude na execução dos serviços 

contratados. 

3. Quando pela reiteração de impugnação dos serviços ficar evidenciada a incapacidade da 

credenciada para dar execução satisfatória ao contrato.  

4. Venha a falir, entrar em concordata, liquidação ou dissolução.  

5. Quando ocorrerem razões de interesse do serviço público e/ou na ocorrência de 

qualquer das disposições elencadas na Lei nº. 8.666/93 e alterações.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E BASES DO CONTRATO  

12.1 - O presente instrumento rege-se pelas disposições expressas na Lei n° 8.666, de 21 

de junho de 1993, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhe supletivamente, os 

princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – CASOS OMISSOS  

13.1- Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n° 8.666/93, e dos princípios gerais de 

direito.  

CLÁSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS  

14.1 – O presente contrato não será de nenhuma forma, fundamento para a constituição 

de vínculo trabalhista com empregados, funcionários, prepostos ou terceiros que a 

CONTRATADA colocar na execução do objeto. 

14.3 – O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Administração 

Municipal, a qualquer momento, atendendo a oportunidade e conveniência administrativa, 

não recebendo a CONTRATADA qualquer valor a título de indenização pela unilateral 

rescisão.  

14.4 – As omissões do presente contrato serão preenchidas pelos termos da Lei nº 

8.666/93 e suas alterações posteriores.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO  

15.1 – Fica determinado o Foro da Comarca de Barra do Ribeiro/RS, com exclusão de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas do presente 

contrato que não puderem ser resolvidas pelas partes.  

Mariana Pimentel/RS, xxxx de xxxxxx de 2021. 

LUIZ RENATO MILESKI GONCZOROSKI,     ..., 
Prefeito Municipal,        Contratada. 
Contratante 
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