
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES 

SECRETARIA DA FAZENDA 
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

                                                   
 
LICITAÇÃO Nº 005/2016  
PEDIDO: 12190/2015 
 
                                          EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2016  
 

O Município de Torres comunica aos interessados que está procedendo ao CHAMAMENTO PÚBLICO, 
para fins de CREDENCIAMENTO, de pessoa jurídica privada (empresas, microempresas ou empresas de 
pequeno porte) ou de pessoa física para LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, 
PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICÍPIO DE TORRES, de acordo com a 
descrição do Anexo I - Termo de Referência deste Edital.  
 

Regência: Lei nº 8666/63, subsidiária a Lei 8.245/91. 

 

São Anexos deste Edital: 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS 
ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO 
 

I - DO OBJETO 

O objeto deste Edital é o credenciamento de pessoa jurídica privada (empresas, microempresas ou 
empresas de pequeno porte) ou de pessoa física para LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA ZONA 
URBANA, PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICÍPIO DE TORRES, conforme 
especificações descritas no Anexo I, Termo de Referência deste Edital.  

 

 II - CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO 

Poderão participar pessoas jurídicas ou pessoas físicas que atendam às condições deste Edital e seus 
Anexos, apresentando os documentos nele exigidos. 

Não será permitida participação de pessoas jurídicas ou de pessoas físicas que estejam em sede de 
recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em 
liquidação; que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração, Pública, Direta ou Indireta, 
Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito, Federal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição; que estejam reunidas em consórcio, que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si. 

 

III - PRAZO E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO  

3.1. Na vigência deste ato convocatório o Município de Torres receberá pedidos de Credenciamento de 

pessoas físicas ou jurídicas, que sejam detentoras de imóvel na área urbana da cidade, objetivando a 

locação para servir, conforme especificações constantes no Anexo I que integra este Edital. 
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3.2. O pedido de credenciamento e a documentação necessária para participar deste processo de 

chamamento público deverá ser entregue no período compreendido entre a data de publicação do aviso 

deste edital até a data de 30 de maio de 2016, de segunda a sexta-feira, no horário compreendido entre 14 

horas e 18 horas.  

3.3. Local de Entrega dos documentos: Diretoria de Compras e Licitações do Município de Torres sito a 

Rua José Antônio Picoral, 79, Centro, Torres/RS, CEP 95.560-000. 

3.4. O pedido de credenciamento deverá ser apresentado em papel timbrado da proponente, devidamente 

datilografado ou digitado, sem emendas, rasuras, entrelinhas, ou ambiguidade, contendo, no mínimo, as 

informações abaixo mencionadas, instruído com os documentos de habilitação para pré-qualificação, 

solicitados no item IV deste Edital, e, ainda: 

a) dados da proponente: nome, razão social, (e de fantasia, se houver), CNPJ, CPF, endereço, fone, fax, 

celular e e-mail; 

b) declaração de que possui imóvel em nome próprio, com as especificações mínimas e esta disponível a 

locação; 

c) proposta de preço comprovando que o mesmo está de acordo com o estipulado pela administração. 

3.5. O pedido de credenciamento e os documentos de pré-qualificação apresentados pelas interessadas 

de modo incompleto, rasurados, vencidos ou em desacordo com o estabelecido neste Edital, serão 

considerados ineptos e devolvidos às interessadas caso não seja possível a sua regularização, podendo 

esta emendá-la, reapresentando-o durante a vigência deste Edital, depois de corrigidas as pendências ou 

irregularidades apontadas pela Comissão Permanente de Licitação. 

3.6. Nenhum envelope será recebido após o horário e dias marcados para credenciamento. 

 3.7. A Comissão Permanente de Licitação não se responsabiliza pelos envelopes enviados pelo correio. 

3.8. As retificações do Edital, por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais impugnações, obrigarão a 

todos os credenciados a tomarem ciência, através de expediente a ser publicadas no órgão de publicação 

oficial do Poder Executivo. 

3.9. O Edital poderá ser adiado ou revogado por razões de interesse público, ou anulado por razões de 

ilegalidade, sem que caiba aos credenciados qualquer indenização por esses fatos, de acordo com o art. 

49 da Lei Federal n° 8.666/93. 

3.10. Ao participar do credenciamento, as empresas interessadas aceitam as condições e se obrigam a 

cumprir todos os termos deste Edital e seus anexos.  

OBS.: Após o credenciamento, sendo este requisito de pré-qualificação, os imóveis credenciados serão 

analisados por Comissão designada por portaria, a qual decidirá aquele que atende os requisitos previstos 

no art. 24, X, da Lei 8.666/93, e os requisitos do termo de referência deste Edital. 
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IV - DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO 

Para a habilitação o licitante deverá apresentar no envelope nº 01: 

 

PESSOAS JURÍDICAS 

 - Regularidade Jurídica:  

a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado de forma integra 

acompanhado de todas as alterações, se houver, ou alteração Consolidada, em se tratando de 

sociedades comerciais; Registro Comercial no caso de empresa individual, no caso de sociedade 

por ações, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado de 

forma integra acompanhado de todas as alterações, se houver, ou alteração Consolidada, bem como 

documentos de eleição de seus administradores; no caso de sociedades civis inscrição do Ato 

Constitutivo acompanhada de prova da diretoria em exercício. 

b) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ) 

c) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede 

do interessado; 

 

- Regularidade Fiscal: 

a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal mediante apresentação de Certidão Conjunta 

Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União abrangendo a 

regularidade quanto a tributos e encargos sociais, na forma de certidão conjunta negativa, nos 

termos da Portaria MF 358/2014. 

b) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante. 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante 

d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

e) Alvará de localização fornecido pelo Município da sede da pessoa jurídica; 

f) Declaração (de acordo com o ANEXO II) subscrita pelo representante legal da requerente de que 

atende ao art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal de 1988, para fins de pré-qualificação ao 

credenciamento. 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, disponivel no site: 

http://www.tst.jus.br/certidao; 

 

 - Qualificação Econômico-Financeira: 

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou execução patrimonial, expedida pelo 

distribuidor da sede da interessada, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias, quando 

não constar expressamente do corpo da certidão, o prazo de validade da mesma. 

b) Cópia autenticada de documento comprobatório de propriedade do(s) imóvel(is) a ser(em) 

locado(s).  
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PESSOAS FÍSICAS 

- Regularidade Jurídica: 

a) Cópia do Cadastro de Pessoas Física – CPF.  

b) Copia do Documento de Registro Geral – RG. 

 

 - Regularidade Fiscal: 

a) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal,  relativo ao domicílio ou 

sede do interessado. 

b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal mediante apresentação de Certidão Conjunta 

Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União abrangendo a 

regularidade quanto a tributos e encargos sociais, na forma de certidão conjunta negativa, nos 

termos da Portaria MF 358/2014. 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante. 

d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante. 

e) Cópia autenticada de documento comprobatório de propriedade do(s) imóvel(is) a ser(em) 

locado(s).  

 

Parágrafo Único -  

 

 - Os documentos relacionados para habilitação deverão ser apresentados em original ou por cópia 

autenticada. Sendo que os documentos que poderão ainda serem extraídos de sistemas informatizados 

(internet) ficarão sujeitos a comprovação de sua veracidade pela Administração. Os documentos que não 

apresentarem data de vencimento serão considerados 90 (noventa) dias a partir da data de emissão. 

 

- Fica estabelecido que os documentos requeridos a titulo de habilitação, quando a licitante for Filial todos 

os documentos estejam em nome da Filial, quando a licitante for a Matriz todos os documentos estejam em 

nome da Matriz, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente forem emitidos 

em nome da Filial, no primeiro caso ou da Matriz, na segunda hipótese, ou ainda aquelas certidões da 

Matriz que expresse abrangência às filiais. 

 

- Nos termos dos arts. 42 e 43 da Lei Complementar n.º 123/06, as MEs e EPPs deverão apresentar toda a 

documentação exigida no item 2.1. do Edital, mesmo que esta apresente alguma restrição com relação à 

regularidade fiscal. 

 

- Havendo alguma restrição com relação à regularidade fiscal, será assegurado às MEs e EPPs o prazo de 

05 dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for declarada a vencedora da 

licitação, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeito de certidão negativa. 
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- A não regularização da documentação no prazo previsto acima implicará na decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/93, sendo facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou 

revogar a licitação. 

 

- Os documentos solicitados estão sujeitos a comprovação de veracidade sendo o credenciado responsável 

por todos os documentos apresentados. Caso o credenciado deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa exigida no edital, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderá ser, 

após concedido o contraditório e ampla defesa, desclassificado do certame sem prejuízo dos demais atos 

administrativo e judiciais para apuração dos fatos. 

- Os representantes de microempresa e empresa de pequeno porte deverão comprovar mediante 

documento de declaração, assinada pelo responsável/proprietário, que a respectiva empresa se enquadra 

nessa categoria ficando o declarante responsável pela veracidade da informação sob as penas da Lei. A 

ausência dessa declaração significara a desistência da microempresa ou empresa de pequeno porte de 

utilizar-se das prerrogativas a elas concedidas pela Lei Complementar Federal de nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, art.44. 

 

V - CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 a. É vedado: 

        a.1 -  O credenciamento de pessoas jurídicas ou de pessoas físicas  que sejam pertencentes ao 

quadro permanente do Município, servidor público em exercício de cargo em comissão ou função 

gratificada(Lei Federal n° 8.666/93, art. 9°, III) 

, ou que estiver em exercício de mandato eletivo ou com registro oficial de candidatura para qualquer 

desses cargos; 

 a.2. O credenciado que venha a se enquadrar nas situações previstas no item anterior, terá 

suspensa a respectiva atividade, enquanto perdurar o impedimento.    

 b. O Município reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente, a prestação dos serviços 

pelos credenciados, podendo proceder o descredenciamento, em casos de má prestação, verificada em 

processo administrativo específico, com garantia do contraditório e da ampla defesa; 

 c. O credenciamento, não configurará uma relação contratual; 

           

PARÁGRAFO ÚNICO: 

Durante a vigência do credenciamento os credenciados deverão manter regularizadas todas as condições 
de habilitação, bem como deverão informar toda e qualquer alteração na documentação referente à sua 
habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal 
relacionadas às condições deste credenciamento. 

 
VI - PENALIDADES  
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6.1- Pelo inadimplemento das obrigações, sejam na condição de participante do Chamamento Público ou 
de contratante, as licitantes, conforme a infração estarão sujeitas às seguintes penalidades:  
a) manter comportamento inadequado durante o certame: afastamento do certame e suspensão do direito 
de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 ano;  
b) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e 
contratar com a administração pelo prazo de 1 ano e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;  
c) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao 
resultado: advertência;  
d) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 20 dias, após os quais será considerado 
como inexecução total do contrato: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;  
e)inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a administração pelo prazo 
de 1 ano e multa de 8% sobre o valor atualizado do contrato;  
f) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a administração pelo prazo 
de 2 anos e multa de 12% sobre o valor atualizado do contrato.  
g) Causar prejuízo material resultante diretamente da execução contratual: declaração de idoneidade para 
licitar e contratar com a administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja ressarcida a administração pelos prejuízos resultantes e após o transcurso do prazo de 5 
(cinco) anos, cumulada com multa de 12% sobre o valor atualizado do contrato.  
6.2- As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.  
6.3- Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.  
6.4- Da aplicação das penas definidas nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e” e “f”, do item 12.1, caberá defesa no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação.  

6.5- A defesa prévia ou pedido de reconsideração relativos às penalidades dispostas será dirigido ao 
Senhora Prefeita Municipal, o qual decidirá no prazo de 05(cinco) dias úteis. 

 

 VII -  DO VALOR E DO PAGAMENTO 

O valor mensal a ser pago pelo Município de Torres, pela locação do imóvel será de R$ 

3.200,00 (três mil e duzentos reais) 

a) O pagamento pela locação do imóvel será efetuado mensalmente. 

b) O pagamento somente será efetuado mediante apresentação de documento fiscal idôneo, e após 

atesto de responsabilidade da Secretaria de Saúde. 

c) Os pagamentos serão realizados num prazo não superior a 30 dias, conforme cronograma de 

desembolso da Secretaria de Fazenda. 

d) Ficarão a cargo do locatário todas as despesas, com taxas de luz, água, impostos, manutenção do 

prédio objeto deste contrato. 

 
VIII –  DO  REAJUSTE  DO  PREÇO 

O valor do aluguel será reajustado anualmente, tendo como base, os índices previstos e acumulados no 
período anual do pelo índice IGPM (Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas). 
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PARÁGRAFO ÚNICO - A periodicidade do reajuste será anual, salvo redução que vier a ser autorizada por 

normas supervenientes e será efetuado de acordo com os critérios estabelecidos pelos Órgãos 

Governamentais. 

 
 XIX – FORMALIZAÇÃO E DA VIGÊNCIA DO EDITAL E DO CONTRATO 

O credenciamento será formalizado mediante Ata lavrada e posterior contrato de Locação. 

A vigência do contrato, oriundo do credenciamento, será de no máximo 12 meses, a contar da assinatura 
do mesmo, com possibilidade de prorrogação até o limite de 60 meses, quando obrigatoriamente será 
reavaliada a documentação das empresas credenciadas.  

 

X – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
10.1. Poderá impugnar o edital, qualquer cidadão licitante ou não, de acordo com o art. 41 da Lei 8.666/93, 
em sua redação atual. 
10.2. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vicio não suspenderá o curso do certame. 
10.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedira de participar do processo licitatório 
até o transito em julgado da decisão a ela pertinente. 
10.4. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame. 
10.5. As impugnações ao edital poderão ser feitas até o horário e data limite estabelecidos para tanto (art 
41 §2 da Lei 8.666/93), sendo que serão recebidas até dois dias úteis antes da data fixada paa abertura da 
licitação, devendo o Presidente da Comissão de Licitação em 03 (três) dias úteis dar o deferimento, ou não 
do mesmo. 
 

XI - DA PUBLICIDADE 

O presente Edital, bem como seu resultado, será publicado no site da Prefeitura Municipal de Torres, no 
mural  e em Jornal de grande e circulação. 
 

XII - INFORMAÇÕES 

Maiores informações poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, na Rua 

Joaquim Porto, 801 - Centro -Torres RS, ou ainda através da Diretoria de Compra e Licitações, Rua José 

Antônio Picoral, nº 79 fone (51) 3626-9150 Ramal 217, e também pelo e-mail gerlicitaca@torres.rs.gov.br. 

                                                                                                                          Torres, 11 de maio de 2016.                                                                

 

 

SANDRO VIANEI DE ANDRADE SILVA 
Secretário de Fazenda 
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JUSTIFICATIVA 

Justificamos o atual estado da Casa de Acolhimento Estrela Guia, bem como da possibilidade de locação 
num espaço mais próximo ao Centro da Cidade, sendo mais adequada as exigências ao Acolhimento 
Institucional para Crianças e Adolescentes. 

CARACTERIZAÇÃO 

A Casa de Acolhimento Estrela Guia modalidade Abrigo Institucional Regionalizada, foi criada através da 
Lei Municipal 3.391/99, em 23/12/1999. É um serviço de acolhimento provisório para crianças e 
adolescentes entre 0 a 18 anos, afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva, aplicada por 
autoridade judicial, em função de risco pessoal e social ou cujas famílias e/ou responsáveis encontram-se 
temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, até que seja viabilizado o 
retorno ao convívio com a família de origem ou, na sua impossibilidade, o encaminhamento para a família 
substituta. 

Desde o ano de 2005, os Municípios que compõem a Comarca de Torres firmam Convênio entre si, por 
força de indicação de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC do Ministério Público, em que se 
comprometem a contribuir com a manutenção da Casa de Acolhimento, utilizando-se do Equipamento 
Social como espaço de referência para as situações que exigem afastamento de crianças e adolescentes 
do grupo familiar. Por ser município Sede, Torres é responsável pelo maior aporte de recursos para a 
manutenção da Casa. 

A casa de Acolhimento encontra-se inserida no Bairro Faxinal, que MESMO ESTANDO PRÓXIMO À 
Escola, Posto de Saúde e Transporte público é uma área distante do Centro, de praças e outros 
equipamentos comunitários, não oportunizando, com excelência, o direito à convivência comunitária. 

No que tange a estrutura física da Casa, os dormitórios (05 quartos) são pequenos, acomodando com 
inadequação todos os leitos (16 camas, incluindo os berços). Válido lembrar que a lotação máxima da casa 
até o momento foi de 16 acolhidos ao mesmo tempo, pelo período de dois meses, embora a capacidade 
seja de 20 crianças e adolescentes. 

Em relação a sala de estar, este espaço comporta área de TV, de estudo, brinquedoteca, tudo em um 
mesmo ambiente, não destinando espaço específico para as atividades fins. Os banheiros se apresentam 
sem adaptação para acessibilidade. Ainda sobre a estrutura física, a Casa de Acolhimento não oferece 
espaço para acomodar os pertences dos trabalhadores, nem mesmo estrutura adequada para as 
atividades da equipe técnica. 

ORIENTAÇÃO TÉCNICA 

Os Serviços de Acolhimento para crianças e adolescentes integram os Serviços de Alta Complexidade de 
Sistema único de Assistência Social (SUAS), PAUTAM-SE NOS PESSUPOSTOS DE Estatuto da Criança 
e do Adolescentes (ECA). Os parâmetros para a organização dos Equipamentos Sociais de Proteção 
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Social Especial de Alta Complexidade também são contemplados na Resolução nº109 de 2009 do 
Conselho Nacional de Assistência (CNAS) – Tipificação de Serviços socio assistenciais e pelas 
Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes elaborado conjuntamente 
pelo CNAS e pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA). 

O acolhimento institucional é uma medida protetiva aplicada sempre que uma criança e/ou adolescente 
encontra-se em situação de risco e impedida de permanecer no convívio dos pais e/ou responsáveis. Há de 
se considerar a excepcionalidade da medida e provisoriedade do afastamento do lar, haja vista que o 
ambiente familiar saudável é o melhor lugar para o desenvolvimento da criança. Assim, no intuito de 
minimizar os impacto do afastamento do convívio familiar, as condições de atendimento do serviço devem 
proporcionar experiências reparadoras à criança. 

Os Serviços de acolhimento deverão estruturar seu atendimento baseado nos seguintes princípios: 

1. Excepcionalidade e Provisoriedade do afastamento do convívio familiar; 

2. Preservação e Fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários; 

3. Garantia de acesso a respeito à Diversidade e Não-discriminação; 

4. Oferta de Atendimento personalizado e individualizado; 

5. Garantia de liberdade de crença e religião; e 

6. Respeito à Autonomia da criança e do adolescente. 

Em relação ao princípio quatro, observa-se que o atendimento deverá ser oferecido em pequenos grupos, a 
fim de garantir espaços privados, objetos pessoais e registros, inclusive fotográfico, a respeito da história 
da vida de cada criança. Também é direito de toda criança viver num ambiente que ofereça segurança, 
apoio, proteção e cuidado, de modo a favorecer dentre outras questões, a superação de vivências de 
violência e o fortalecimento da cidadania, autonomia e a inserção social. 

Os serviços de acolhimento institucional devem ser ofertados seguindo as orientações técnicas do CNAS e 
CONANDA em diferentes modalidades, dentre elas: Abrigos Institucionais, Casas Lares, Famílias 
Acolhedoras e Repúblicas. A casa de Acolhimento de Torres é na Modalidade Abrigo Institucional, tendo 
conceito: 

Serviço que oferece acolhimento provisório para criança e adolescente afastados do 
convívio familiar por meio de medida protetiva de abrigo (ECA, art. 101), em função de 
abandono ou cujas famílias ou responsáveis encontram-se temporariamente 
impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção. (…) O Serviço deve ter 
aspecto semelhante ao de uma residência e estar inserido na comunidade, em áreas 
residenciais, oferecendo ambiente acolhedor e condições institucionais para o 
atendimento com padrões de dignidade. Deve ofertar atendimento personalizado e em 
pequenos grupos e oferecer o convívio familiar e comunitário das crianças e 
adolescentes atendidos, bem como a utilização dos equipamentos e serviços 
disponíveis na comunidade local. 
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O Abrigo Institucional tem como meta o atendimento máximo de 20 crianças e adolescentes, não sendo 
recomendado no caso de aumento de demanda a ampliação da capacidade de atendimento no mesmo 
equipamento social e sim a abertura de outro equipamento, podendo ser na modalidade casa lar, em que a 
meta de atendimento é de até 10 acolhidos. 

Outra característica importante em relação aos Abrigos Institucionais é a localização, esta de ser assim: 

Áreas residenciais, sem distanciar-se excessivamente, do ponto de vista geográfico e 
socioeconômico, da realidade de origem das crianças e adolescentes. Deverá manter 
aspectos semelhantes ao de uma residência, seguindo o padrão arquitetônico das 
demais residências da comunidade na qual estiver inserida. 

A casa de Acolhimento Estrela Guia embora esteja localizada em um Bairro distante do Centro e 
significativamente distante de vizinhos e equipamentos comunitários que favoreçam a convivência familiar 
e comunitária dos acolhidos, é uma estrutura própria do Município e suficiente para o número médio de 
acolhimento até o momento, já que a lotação máxima foi de 16 crianças e adolescentes. Contudo, há 
controversas em relação a própria definição da capacidade de atendimento, uma vez que por se configurar 
Abrigo Institucional o número máximo de atendimento é de 20, assim, atender a capacidade máxima para a 
atual estrutura representa demanda exacerbada e incompatibilidade ao porte da casa. 

Assim, entende-se que a atual estrutura da Casa de Acolhimento deva ser otimizada, no sentido de ofertar 
acessibilidade, ampliação dos espaços de dormitórios e cozinha, destinar área específica para estudos, 
espaço adequado para equipe técnica e área de serviço, dentre outras melhorias conforme orientação 
técnica já apontadas. 

Igualmente, pondera-se que os aspectos físicos não devem se distanciar da realidade geográfica e 
socioeconômica de origem das crianças e adolescentes, já que a maioria das famílias não originam desta 
região, mas sim de bairros periféricos de Torres e dos Municípios conveniados. 

Ponderando que há a necessidade de melhor acomodar e acolher as crianças e adolescentes que se 
encontram em processo de institucionalização, entende-se que a melhor alternativa seja a locação de um 
imóvel adequado para este fim, sendo o aluguel, custeado através dos recursos oriundos do Convênio 
firmado com os demais Municípios da Comarca, a fim de proporcionar espaços com padrões de qualidade 
quanto à higiene, acessibilidade, habitabilidade, salubridade, segurança e conforto. 

O valor mensal da locação será de R$ 3.200,00 ( três mil e duzentos reais)  

 

Gisliane Paixão do Nascimento 

Secretária Municipal de Assistência Social a Direitos Humanos 

Portaria 386/14 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

Imóvel com Acomodação para 20 crianças ou adolescentes. 
O imóvel deverá ser localizado próximo às escolas e as linhas de ônibus, bem como em bairros com  
proximidades à Avenida Castelo Branco, Município de Torres (Centro, Stan, Getúlio Vargas, Igra Sul 
ou Igra Norte) 
 
Estrutura Física Mínima: 
Imóvel com no mínimo: 05 dormitórios com espaço suficiente para acomodar no mínimo 4 camas e 
armários, com metragem de aproximadamente 9m² cada quarto; 01 sala de estar ou similar; 
copa/sala de jantar (independente ou anexada à cozinha ou à sala de estar); 3 banheiros; cozinha; 
área de serviço (com espaço suficiente para acomodar utensílios e mobiliários) área externa 
(varanda externa, quintal, jardim e outros), sala externa do corpo  da casa para coordenação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES 

SECRETARIA DA FAZENDA 
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

 
 

ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO 

 
 

 

 

 

 

..........................................................................inscrita no CNPJ/CPF n° ................................ por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a). 

.............................................................portador(a) da carteira de identidade n°  ...........................e  

do CPF n° .................................. DECLARA sob as penas da lei e para fim do disposto no inciso 

V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de 

outubro de 1.999, que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos 

para realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para 

qualquer trabalho, mão de obra direta ou indireta de menores de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

 

 

 

___________________, ____ de _______________de 2016. 

 

 

 

________________________________________________ 

 

Assinatura do representante legal do declarante e CPF n°. 
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO 

 
 
 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

..........................................................................................................inscrita no CNPJ 

.................................... sediada (endereço completo),.............................................DECLARA, sob 

as penas da Lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 

presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

 

 

_______________, ____ de ______________ de 2016 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura, nome e n° da identidade do declarante. 

Carimbo 
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ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO 

                CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 
DO MUNICÍPIO DE TORRES - Nº...../2016 . 

 

LOCATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES, com sede a Rua José Antônio Picoral, 79 em  
Torres - RS, com inscrição no CGC-MF 87.876.801.0001/01, neste ato representada pelo(a) Prefeito(a) 
Municipal ,..............................., Portador(a) do CPF ..............., residente e domiciliado a ................., em 
Torres – RS.  
 
LOCADOR: ..........................., inscrito no CNPJ/CPF sob nº ....................., com endereço na Rua ..........., N 
.....– , ........................... representada pelo Sr. .............., inscrito no RG nº .................. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
Constitui objeto do presente contrato a LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE 
ACOLHIMENTO DO MUNICÍPIO DE TORRES, sito a ..........................., n.º ........, Bairro ..............., Torres 
RS. 
O imóvel deverá obter obrigatoriamente as especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência do 
Edital de Chamamento Público 05/2016, que passa a fazer parte deste instrumento como se nele estive 
transcrito. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO FUNDAMENTO LEGAL - DOS ANEXOS CONTRATUAIS  
Fazem parte integrante do presente instrumento de contrato, independentemente de transcrição, os 
documentos abaixo relacionados, de cujo teor as partes declaram ter pleno conhecimento: 

a) Processo Administrativo 12190/2015 e o Edital de Chamamento Público 05/2016, amparado na lei 

8.666/93 e suas alterações posteriores .  

b)  Laudo de Avaliação, emitido pela Comissão de Avaliação. 

 § 1º. Os documentos mencionados nesta cláusula serão considerados suficientes para, em 

conjunto com este instrumento de contrato, definir o seu objeto e a sua perfeita execução.  

§ 2º. Havendo dúvidas ou divergências em relação ao disposto neste instrumento de contrato e o 

Município de Torres, as mesmas serão objeto de acordo entre as partes, prevalecendo o que mais 

beneficiar ao interesse público, haja vista a supremacia deste sobre o interesse privado. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E FORMA DO PAGAMENTO 
O valor da locação mensal será de R$ .... (.............  reais), a partir de .....de.........até ..... de .......... de 
201x.O pagamento será efetuado mensalmente,  mediante apresentação de documento fiscal idôneo, e 
após atesto de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social. Os pagamentos serão realizados num 
prazo não superior a 30 dias, conforme cronograma de desembolso da Secretaria de Fazenda. 
§ 1º. A apresentação deste documento não exime o LOCADOR da exibição de outros que sejam 
necessários para atestar o regular pagamento dos encargos mobiliários e imobiliários, ou outros a que 
esteja obrigado, os quais deverão ser providenciados, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da solicitação. 
§ 2º. O LOCADOR deverá indicar, por meio de ofício a ser entregue ao gestor de contrato, no prazo de 5 
(cinco) dias após a assinatura do contrato, o número de conta bancária aberta em seu nome, o número da 
agência e o nome da instituição bancária em que serão efetuados os depósitos. 
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Parágrafo único: O valor do aluguel será reajustado pelo IGPM - FGV, e somente poderá ser requerido, por 
escrito, depois de decorridos 12 (doze) meses da data de assinatura do presente instrumento. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO 
O presente pacto celebrado tem sua vigência a partir de .....de ...... de 2016 até ... de ................... de 201x, 
podendo ser aditado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de (60) sessenta meses (art.57, II, da Lei 
nº 8.666/93). 
§ 1º A qualquer momento da vigência do contrato, o Município poderá desocupar todo o imóvel ou parte 
dele, sem o pagamento de qualquer valor, a qualquer título, bastando para tanto notificar o LOCADOR com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária : 
xxxxxxxxxxxxxx. 
  
CLÁUSULA SEXTA: DA FISCALIZAÇÃO 
O Município de Torres, por intermédio da servidora Marivânia Rodrigues de Oliveira, matrícula 2988, 
indicada pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, fiscalizará o andamento da prestação 
dos serviços, reservando-se o direito de rescindir o contrato se verificada qualquer anormalidade, em 
especial as previstas nos Artigos 77 e 78, da Lei n° 8.666/93, sendo que a rescisão também poderá ocorrer 
de acordo com o exposto no artigo 79, da Lei n° 8.666/93.  
 
§ 1º. A fiscalização por parte do MUNICÍPIO não eximirá ou reduzirá, em nenhuma hipótese, as 
responsabilidades do LOCADOR sobre eventuais faltas que venha a cometer, mesmo que não indicada 
pela fiscalização. 

§ 2º. Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle do cumprimento do contrato, fazendo cumprir a lei e 
as disposições do presente Contrato. 

§ 3º. Todas as ocorrências que vierem a prejudicar a regular execução do objeto do presente contrato 
deverão ser comunicadas, imediatamente, através de ofício, à Secretaria de Fazenda - Diretoria de 
Compras e Licitações, a qual encaminhará a Procuradoria do Município, para as providências cabíveis. 

§ 4º. Antes de comunicar as ocorrências, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, poderá 
comunicar oficialmente o LOCADOR sobre o problema ocorrido, estabelecendo prazo razoável para 
resposta. Findo esse prazo, apresentada ou não a resposta, enviará comunicação a Secretaria de Fazenda 
- Diretoria de Compras e Licitações. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO LOCADOR  

Além das naturalmente decorrentes deste instrumento, são obrigações do LOCADOR, durante todo o prazo 
de vigência contratual: 

§ 1º. Gerais:  

I- Responsabilizar-se, total ou parcialmente, direta ou indiretamente, pelos danos causados diretamente ao 
MUNICÍPIO ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão dolosas ou culposas, não excluindo ou 
reduzindo tal responsabilidade a fiscalização realizada pelo MUNICÍPIO;  
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II- Manter-se durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas, as 
condições de HABILITAÇÃO exigidas por lei; 

 III- Comunicar à fiscalização, de imediato, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique com 
ou no imóvel;  

IV- Prestar todos os esclarecimento ou informações solicitadas pelo MUNICÍPIO, ou por seus prepostos, 
sobre o objeto;  

V- Efetuar manutenção e possíveis reparos no imóvel decorrentes do desgaste natural do mesmo, ou 
quaisquer outros não relacionados ao uso devido do imóvel no prazo de 10 (dez) dias a contar da data de 
recebimento da notificação. Caso haja necessidade de dilação do prazo, este deverá ser requisitado e 
justificado pelo locador através de ofício ao fiscal do contrato.  

§ 2º. Específicas:  

I- Entregar ao MUNICÍPIO o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina, incluindo a 
pintura; 

II- Garantir ao MUNICÍPIO, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel locado; 

III- Manter, durante o período da locação, a forma e a destinação do imóvel; 

IV- Responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação; 

V- Fornecer, num prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da assinatura do contrato, ao MUNICÍPIO, por 
sua conta, laudo técnico do imóvel atualizado, onde conste estar o mesmo em condições estruturais para a 
execução do objeto contratual, bem como descrição minuciosa do estado em que será entregue o mesmo, 
através de laudo de vistoria, com expressa referência aos eventuais defeitos existentes:  

a) O laudo de vistoria deverá conter fotos de todos os cômodos do imóvel (piso, pintura, instalações 
elétricas etc.), a fim de demonstrar a condição em que o imóvel foi entregue. Depois de concluído e 
aprovado, o termo de vistoria inicial passará a ser parte integrante do presente instrumento contratual, 
sendo a ele anexado ao processo administrativo respectivo; 

b) Havendo divergência quanto à descrição constante no laudo de vistoria, o órgão beneficiário do imóvel 
comunicará através de ofício dirigido ao fiscal do contrato, os pontos do laudo sobre os quais diverge, para 
que, em conjunto com o LOCADOR, realize a conferência no local e procedas às correções necessárias; 

c) Em, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias antes do vencimento do prazo de vigência, o LOCADOR deverá 
elaborar termo de vistoria final provisório e entregá-lo gestor de contrato, que o submeterá à aprovação do 
MUNICÍPIO, verificando as reais condições do imóvel e confrontando com o termo de vistoria inicial. 

d) Em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do vencimento do prazo de vigência, o LOCADOR deverá elaborar 
termo de vistoria final definitivo e entregá-lo ao fiscal de contrato que procederá conforme a alínea “c” 
supra. 

VI-  Pagar os impostos e as taxas, incluindo-se o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e suas taxas 
agregadas, tais como coleta de lixo e combate a incêndio, e ainda o prêmio de seguro complementar contra 
fogo, que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel; 
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VII- Exibir ao MUNICÍPIO, quando solicitado, os comprovantes relativos às parcelas que estejam sendo 
exigidas; 

VIII Permitir ao MUNICÍPIO, ao final da vigência contratual, a retirada das redes elétrica e lógica por ele 
instaladas para adequação das instalações do imóvel às suas necessidades. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO ALÉM DAS NATURALMENTE 
DECORRENTES DO PRESENTE CONTRATO, CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: 

I- Pagar o valor devido ao LOCADOR no prazo avençado; 

II- Acompanhar e fiscalizar o objeto em todas as suas etapas, registrando as ocorrências; 

III- Servir-se do imóvel para o uso convencionado, compatível com a natureza deste e com o fim a que se 
destina, devendo tratá-lo com o mesmo cuidado como se fosse seu; 

IV- Restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do 
seu uso normal; 

V- Levar imediatamente ao conhecimento do LOCADOR o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja 
reparação a este incumba, bem como as eventuais turbações de terceiros; 

VI- Realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações, provocadas 
por si, seus dependentes, visitantes ou prepostos. Quanto às benfeitorias necessárias introduzidas pelo 
MUNICÍPIO, ainda que não autorizadas pelo LOCADOR, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão 
indenizadas pelo LOCADOR e permitem o exercício do direito de retenção por parte do MUNICÍPIO; 

VII- Não modificar a forma interna ou externa do imóvel sem o consentimento prévio e por escrito do 
LOCADOR; 

VIII- Entregar imediatamente ao LOCADOR os documentos de cobrança de tributos e encargos 
condominiais, bem como qualquer intimação, multa ou exigência de autoridade pública, ainda que dirigida a 
ele, MUNICÍPIO; 

IX- Pagar as despesas de telefone e de consumo de força, energia elétrica e gás, água e esgoto, e 
quaisquer outras que vierem a gravar o imóvel durante o prazo de vigência do contrato; 

X- Permitir a vistoria do imóvel pelo LOCADOR ou por seu mandatário, mediante combinação prévia de dia 
e hora, bem como admitir que seja o mesmo visitado e examinado por terceiros, na hipótese prevista no 
art. 27, da Lei 8.245/91; 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES AS PARTES DO PRESENTE CONTRATO SERÃO 
PASSÍVEIS DAS SEGUINTES SANÇÕES: 

§ 1º. Do locatário: 

I- Havendo atraso no pagamento pagará o MUNICÍPIO ao LOCADOR juros de mora correspondente a 1% 
(um por cento) ao mês sobre o valor do aluguel em atraso, e multa correspondente a 0,1% (um décimo por 
cento) por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento) do valor da parcela em atraso, com a devida 
correção monetária pelo IGPM – FGV. 

 § 2º. Do locador: 
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I - Pelo inadimplemento das obrigações, sejam na condição de contratante, as licitantes, conforme a 
infração estarão sujeitas às seguintes penalidades:  
a) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao 
resultado: advertência;  
b) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 20 dias, após os quais será considerado 
como inexecução total do contrato: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;  
c)inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a administração pelo prazo 
de 1 ano e multa de 8% sobre o valor atualizado do contrato;  
d) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a administração pelo prazo 
de 2 anos e multa de 12% sobre o valor atualizado do contrato.  
e) Causar prejuízo material resultante diretamente da execução contratual: declaração de idoneidade para 
licitar e contratar com a administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja ressarcida a administração pelos prejuízos resultantes e após o transcurso do prazo de 5 
(cinco) anos, cumulada com multa de 12% sobre o valor atualizado do contrato.  
II - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.  
III - Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.  
IV - Da aplicação das penas definidas nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, caberá defesa no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contados da intimação.  
V - A defesa prévia ou pedido de reconsideração relativos às penalidades dispostas será dirigido ao 
Senhora Prefeita Municipal, o qual decidirá no prazo de 05(cinco) dias úteis 

CLÁUSULA DÉCIMA : DA RESCISÃO 
O Município poderá rescindir o presente contrato nas hipóteses previstas nos art. 77 e 78 e pelas formas do 
art. 79, da Lei Federal 8666/93, alterada pela Lei Federal 8883/94,  em caso de desapropriação do imóvel 
ou de sinistro eu inviabilize a sua utilização, ficando este pacto automaticamente rescindido. 
Parágrafo Único: Na hipótese de rescisão por culpa do locador, fica este obrigado ao pagamento de multa 
referente ao valor de  
Considera-se rescindido, automaticamente o contrato nas hipóteses de declaração de inidoneidade e 
suspensão do direito de contratar, prevista na cláusula anterior. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO 
As partes aqui contratadas elegem o foro da cidade de Torres, para dirimir eventuais dúvidas que possam 
surgir na execução deste contrato. 
E por estarem as partes justas e contratadas assinam o presente instrumento particular de contrato, em 03 
( três ) vias de igual teor e forma, na presença da testemunhas abaixo.  
                                                                                                            
 
                                                                                                                     Torres, ...... de ........... de 2016. 
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